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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування системи знань з теорії та практики управління
ефективністю діяльності банку, розкриття цілей, принципів, функцій, методів
та засобів ефективного управління, орієнтованого на результативність.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
теоретичні засади управління ефективністю діяльності банку;
основні концепції в рамках теорії ефективності, знання про сутність і
основні складові моделі «призми ефективності»;
сутність синергетичної концепції управління ефективністю діяльності
банку;
управління змінами, направленими на забезпечення високої
ефективності діяльності банку;
управління результативністю діяльності банку;
ефективні стратегії та моделі прийняття управлінських рішень за
активно-пасивними операціями банку;
інструменти ефективного управління власним капіталом, залученими і
запозиченими коштами, активними операціями банків;
системи ефективного управління ризиками в діяльності банків;
особливості ефективного менеджменту кредитного портфеля банку,
портфеля цінних паперів, валютних операцій;
уміти:
оцінювати фінансову результативність та рентабельність діяльності
банку;
моделювати ефективність діяльності банку;
оцінювати фінансові ризики та їх вплив на ефективність діяльності

банку;
використовувати методи фінансового аналізу;
аналізувати
ефективність
управління
кредитно-інвестиційним
портфелем банку та ресурсною базою банку, застосовуючи прийоми
фінансового аналізу;
використовувати на практиці методи ефективного управління активами
і пасивами, ризиками, ліквідністю та прибутковістю банку для
ефективного прийняття управлінських рішень:
комплексно оцінювати ефективність управління діяльністю банку
банків з використанням сучасних концепцій управління ефективністю
та
надавати
обґрунтовані
пропозиції
щодо
підвищення
результативності.
3. Методи контролю: поточний, модульний, екзамен
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти: Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та
модульного контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види
самостійної роботи. До обов’язкових видів самостійної роботи відносяться,
крім індивідуальних, практичних завдань, модульні контрольні завдання, які
виконуються письмово в аудиторії.
Підсумковий контроль з дисципліни “Управління ефективністю
діяльності банку” виконується через процес додавання кількості балів, які
отримав студент за обов’язкові та додаткові види самостійної роботи та на
іспиті.
5. Викладач(і): Карчева Ганна Тимофіївна, д.е.н., доцент
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

