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1.

Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності
формування теоретико-економічного підходу до проблем, завдань і методів
банківського менеджменту, а також безпосереднє вивчення конкретних
заходів щодо аналізу й управління банківською діяльністю.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких набуде
студент після опанування
даної
дисципліни) У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність, методологію,
інструментарій, принципи та функції банківського менеджменту; систему
інформаційного забезпечення банківського менеджменту; сутність, функції,
принципи, завдання і етапи стратегічного та тактичного планування в системі
банківського менеджменту; моделі прийняття стратегічних рішень, види
банківських стратегій; сутність, алгоритм та основні завдання розроблення
маркетингових програм; особливості управління продуктовою, комунікаційною
політикою банку, управління процесом продажу; принципи організаційної
побудови банку, основні типи організаційних структур у банку; основні підходи
до формування оптимальної структури ресурсів комерційного банку;сучасні
підходи до управління фінансами банку та його ризиками.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
застосовувати методичні підходи та інструментарій банківського менеджменту в
процесі управління банком; визначати та оптимізувати показники, що
характеризують фінансовий стан комерційних банків; коригувати цілі, завдання
та
програми
банку
залежно
від
кон’юнктури
ринку;
здійснювати багатоваріантні розрахунки з використанням сучасної
інформаційної бази, використовувати на практиці методи управління активами,
пасивами, ризиками, ліквідністю та прибутковістю банку для ефективного
прийняття
управлінських
рішень;
використовувати
фундаментальні
закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування
у
поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення

професійної та наукової діяльності; аналізувати фінансову і монетарну політику
та обґрунтовувати напрями їх удосконалення.

3. Методи контролю:
4.

іспит.

Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль №1
Т1

Т2

Т3

Т4

Іспит

Сума

50

100

Змістовий модуль № 2

Т5 Т6 Т7

Т8

Т9

Т10

5. Хто викладає дисципліну к.е.н., доцент Рудевська Вікторія Ігорівна

