
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 
 

    Назва дисципліни     Фінансовий менеджмент у банку 
Рівень вищої освіти:     Другий (магістерський) 
Галузь знань:                 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність:               072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1077 
Рік навчання:                перший; семестр: другий 
Дні занять:                    Четвер 1 пара лекція, 405 Бр. Терш., 3 пара практичне заняття 

                                            (321 ауд. Туган - Барановського, 10) 
Консультації:                Четвер (чисельник) 15.00-16.00 (ауд. 418 Бр. Терш.) 
Назва кафедри:           фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 
Мова викладання:       українська 

 

Керівник курсу 

Викладач 

 

 

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу Копилюк Оксана Іванівна  

Профайл керівника курсу:  http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-finansovo-ekonomichnoji-bezpeki-ta-
bankivskogo-biznesu/kopiljuk-oksana-ivanivna/?L=410 

Контактна інформація   +380506605227; kopylyuk@ukr.net 
 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Фінансовий менеджмент у банку є дисципліною обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички щодо 

застосування сучасних методів управління капіталом, активами і зобов’язаннями, кредитним та 

інвестиційним портфелями, ліквідністю, прибутковістю, ризиками, фінансовими потоками, процесом 

планування і прогнозування діяльності банківських установ. 

Пререквізити: Вивчення даної дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, 

викладеним у дисциплінах  “Фінансовий менеджмент”, “Банківські операції”, “Банківська система”, 

тощо. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, 

виконання навчальних і ситуаційних завдань. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

4 120 4 4 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 24 

Практичні 20 

Самостійна робота 76 

 

 



 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК7. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. 

ЗК8. Здатність працювати у міжнародному 

контексті 

ФК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

ФК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб'єктів господарювання. 

ФК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної 

та наукової діяльності. 

ПРН2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

ПРН4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 

професійних та наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях. 

ПРН7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські 

цінності. 

ПРН8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та 

управляти ними. 

ПРН9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту 

для прийняття рішень. 

ПРН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. 
 

 

 



 

Дидактична карта дисципліни 

 

Номер та назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид навчальної 

діяльності 
Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількіст

ь годин 

Тема 1. Теоретичні засади менеджменту в банку.  

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 15, 18 

Завдання для СРС. 

1. Організаційно-правові основи банківського 

менеджменту. 

2. Основи корпоративного управління банком. 

3. Методичні підходи до оцінювання вартості 

банківського бізнесу. 

4. Характеристика дохідного, витратного і 

порівняльного підходів до оцінювання вартості 

банку. 

5. Специфіка банківського менеджменту на 

різних етапах життєдіяльності банку. 

6. Формальна та неформальна організаційні 

структури банку: класифікація, спільні риси та 

відмінності. 

7. Еволюція типів організаційної структури з 

розвитком ринку банківських послуг. 

8. Основні етапи процесу організаційного 

перетворення в банку. 

9. Перетворення як одна із форм реорганізації 

банківських установ. 

10. Використання проектних і матричних 

організаційних структур банку. 

11. Особливості побудови організаційних 

структур транснаціональних банків, холдингів, 

конгломератів, банків-учасників фінансово-

промислових груп. 

1-й 18.02.20р.-

20.02.20р. 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

2-й 03.03.20р.-

05.03.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування,  

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

5 

1-2 18.02.20р.-

05.03.20р. 

7 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

навчальних завдань); 

2 

Тема 2. Управління ризиками в банку 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ЗК5, 

ФК2, ФК3 

Результати навчання: ПР1, ПРН2, ПРН3, ПРН8 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 

16 

Завдання для СРС.  

1-й 18.02.20р.-

20.02.20р. 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

4 17.03.20р.-

19.03.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування,  

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційних 

5 



 

1. Фінансові ризики в банку та методи 

управління ними. 

2. Функціональні ризики банку та їх 

менеджмент. 

3. Кількісні методи оцінювання 

квантифікованих ризиків банку. 

4. Основні принципи створення та реалізації 

механізму стратегічного управління ризиками в 

банку. 

5. Організація та функціонування системи 

ризик-менеджменту в банку. 

завдань 

1-4 18.02.20р.-

19.03.20р. 

7 самостійна 

робота  
Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

розв'язування завдань); 

2 

Тема 3. Стратегічне управління та планування в 

банку 

Формування компетентностей: ЗК5, ЗК7, ЗК8, 

ФК3, ФК9 

Результати навчання: ПРН6, ПРН8, ПРН12 

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 8, 11, 16 

Завдання для СРС.  
1. Місце стратегічного аналізу в управлінні 

банком. 

2. Рівні стратегічного управління в банку. 

3. Процедура прийняття стратегічних рішень у 

банківській сфері. 

4. Основні методи прийняття стратегічних 

рішень і їх порівняльна характеристика. 

5. Контролінг і моніторинг як методи контролю 

реалізації стратегії банку. 

6. Основні форми і види стратегічного 

контролю діяльності банку. 

7. Принципи розробки та реалізації ефективної 

системи стратегічного контролю управління 

банківською установою. 

8. Суть і завдання фінансової стратегії банку. 

9. Фінансовий план банку, його структура. 

10. Методики розробки бізнес-планів. 

11. Етапи бюджетного процесу в банку. 

2-й 25.02.20р.-

27.02.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція  Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

6-й 31.03.20р.-

02.04.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування,  

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційних 

завдань 

5 

2-6 25.02.20р.-

02.04.20р 

7 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

розв'язування навчальних 

завдань); 

2 

Тема 4. Управління капіталом банку 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК3, ЗК4, 

ФК3, ФК9 

Результати навчання: ПРН7, ПРН9, ПРН11 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 

16 

Завдання для СРС.  

3-й 03.03.20р.-

05.03.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

8-й 14.04.20р.-

16.04.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

5 



 

1. Види банківського капіталу, що виділяються 

у світовій практиці. 

2. Власний банківський капітал, його функції та 

складові. 

3. Основні концептуальні положення Базеля ІІ 

та їх застосування. 

4. Базель ІІІ як метод оцінювання адекватності 

капіталу в умовах євроконвергенції України. 

5. Організаційно-економічний механізм 

управління капіталом банку та його складові. 

завдання 

3-8 03.03.20р.-

16.04.20р 

7 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; 

2 

Тема 5. Управління зобов’язаннями банку 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ЗК5, 

ФК1, ФК2, ФК3 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН6, 

ПРН 8 

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 10, 14, 15, 18 

Завдання для СРС.  
1. Суть та економічна характеристика 

банківських вкладів. 

2. Роль міжбанківського кредиту в формуванні 

банківських ресурсів. 

3. Залучення банками коштів шляхом емісії 

власних боргових зобов’язань. 

4. Інструменти управління залученими 

ресурсами банку та їх характеристика. 

4-й 10.03.20р.-

12.03.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

10-й 28.04.20р.-

30.04.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

4-10 10.03.20р.-

30.04.20р 

8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

ситуаційних завдань); 

2 

Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банку 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ЗК5, 

ФК1, ФК2, ФК3 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН9, 

ПРН11. 

Рекомендовані джерела: 1, 5, 10, 12, 13, 16 

Завдання для СРС.  
1. Формування резервів для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями банку 

у забезпеченні якості кредитного портфеля. 

2. Методи управління проблемною 

заборгованістю банків. 

3. Повноваження Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб у роботі з проблемними і 

нежиттєздатними банківськими установами. 

4. Механізм управління проблемними активами 

банків через функціонуючий санаційний банк. 

5. Кредитна політика банку, її складові та 

5-й 17.03.20р.-

19.03.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

11-й 05.05.20р.-

07.05.20р. 

(за розкладом 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

5-11 17.03.20р.-

07.05.20р. 

8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 
2 



 

механізм розробки. 

Тема 7. Менеджмент портфеля цінних паперів 

банку 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, ПРН7, 

ПРН8 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 10, 14 

Завдання для СРС.  
1. Принципи формування банківського 

портфеля цінних паперів. 

2. Аналіз дюрації цінних паперів банку. 

3. Моделі оцінювання вартості цінних паперів 

банку. 

6-й 24.03.20р.-

26.03.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

12 12.05.20р.-

14.05.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

6-12 24.03.20р.-

14.05.20р. 

8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 

2 

Тема 8. Управління активами і пасивами банку 

Формування компетентностей: ЗК7, ЗК8, ФК2, 

ФК3 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН11, 

ПРН12 

Рекомендовані джерела: 1, 5, 14, 15, 16, 17 

Завдання для СРС.  
1. Імітаційні моделі управління активами та 

пасивами. 

2. Комітет управління активами і пасивами 

банку: порядок, створення, функції, 

повноваження. 

3. Управління ризиками в контексті УАП. 

4. Методика оцінювання прибутковості й 

ефективності діяльності банку. 

5. Менеджмент непроцентних доходів. 

6. Управління непроцентними і операційними 

витратами банку. 

7-й 

 

 

8-й 

31.03.20р.-

02.03.20р. 

 

07.04.20р.-

09.04.20р. 

(за розкладом) 

2 

 

 

2 

лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

 

 

1 

12 12.05.20р.-

14.05.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

7-12 31.03.20р.-

14.05.20р 

8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 

2 

Тема 9. Управління ліквідністю банку 

Формування компетентностей: ЗК5, ЗК7, ЗК8, 

ФК 2, ФК3, ФК9 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН6, 

ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15 

Завдання для СРС.  
1. Теорії управління ліквідністю банків: теорія 

комерційних позичок, теорія переміщення, теорія 

очікуваного доходу, теорія управління пасивами. 

9-й 

 

 

10 

14.04.20р.-

16.04.20р. 

 

21.04.20р.-

23.04.20р. 

(за розкладом) 

2 

 

 

2 

лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

 

 

1 

13 19.05.20р.-

21.05.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

5 



 

2. Характеристика стратегій управління 

активами та пасивами у забезпеченні банківської 

ліквідності. 

3. Суть управління ліквідністю як запасом і як 

потоком. 

4. Моделювання процесів управління 

ліквідністю. 

5. Сучасні методи управління ризиком 

незбалансованої ліквідності. 

завдання 

9-13 14.04.20р.-

21.05.20р. 

8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 

2 

Тема 10. Хеджування ризиків у банку 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК3, ЗК4, 

ФК2, ФК9 

Результати навчання: ПРН1, ПРН6, ПРН7 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 5, 15, 16 

Завдання для СРС.  
1. Порівняльна характеристика фінансових 

деривативів. 

2. Специфіка та відмінні риси хеджування, 

спекуляції та страхування ризиків банку. 

3. Хеджування процентного та валютного 

ризиків за допомогою форвардних контрактів. 

4. Механізм ідеального хеджування ф’ючерсами 

процентної ставки. 

5. Особливість механізму виконання  FRA. 

6. Методика визначення коефіцієнта 

хеджування. 

11-й 28.04.20р.-

30.04.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

14 26.05.20р.-

28.05.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

11-14 28.04.20р.-

28.05.20р. 

8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування). 

2 

Контрольна робота 1      10 

Контрольна робота 2      10 

      100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
З дисципліни "Фінансовий менеджмент у банку" індивідуальне навчально-дослідне завдання не 

передбачено. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, мультимедійний пристрій для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль);  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності: Веб-браузер, MS Excel, Scarb-освіта 6.0. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Копилюк О.І. Фінансовий менеджмент в банку: навчальний посібник / О.І. Копилюк, Н.М. Ногінова, 

О.М. Музичка, Н.С. Кульчицька. - Львів: вид-во "Ліга-Прес", 2015. – 236 с. (Базовий посібник). 

2. Лачкова В. М. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посібник / В. М. Лачкова, Л. І. Лачкова, І. Л. 

Шевчук. – Х.: 2017. – 180 с. 

3. Сало І. В. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посібн. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми: ТОВ 

"ВТД"Університетська книга". – 2015. – 320 с. 

4. Сокиринська І. Г. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посібник./за ред. І. Г. Сокиринської, Т. О. 

Журавльової – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - 192 с. 

5. Фінансовий менеджмент у банку: підручник/Л.О. Примостка. – 3-тє вид., доп. і перероб.-К.: КНЕУ, 

2012. – 338 с. 

Допоміжна література 

6. Гриджук Д. М. Формування банківського кризового менеджменту – основа системи фінансового 

планування банку [Електронний ресурс] / Д. М. Гриджук // Формування ринкових відносин в Україні. 

- 2018. - № 2. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_2_4 

7. Демчук Н. І. Менеджмент кредитного портфеля банку [Електронний ресурс] / Н. І. Демчук, А. М. 

Коваль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - 

Вип. 23(1). - С. 154-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_23(1)__37. 

8. Дзюблюк О.  Роль банківської системи в інноваційному розвитку економіки [Електронний 

ресурс] / О. Дзюблюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 

2019. - Вип. 1. - С. 81-101. 

9. Івасів І. Б. Оцінка можливостей впровадження Базель ІІІ щодо відновлення діяльності 

неплатоспроможних банків [Електронний ресурс] / І. Б. Івасів, О. О. Тараленко // Молодий 

вчений. - 2019. - № 2(2). - С. 619-624. 
10. Копилюк О. І. Механізм антикризового управління в банках України : монографія / Копилюк О. І., 

Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. – Львів : СПОЛОМ, 2018.  267с. 

11. Копилюк О. І. Стратегічний підхід до антикризового управління в банках України / О. І. Копилюк, О. 

М. Музичка, О. І. Лозинська // Бізнес Інформ. - 2019. - №10. - C. 226–232. 

12. Копилюк О. І. Удосконалення інструментарію управління проблемною заборгованістю банків на 

основі безпекоорієнтованого підходу / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Глобальні 

та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 15. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://global-national.in.ua/issue-17-2017. 

13. Копилюк О.І. Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / О.І. 

Копилюк. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 

2014. – 576 с. 

14. Копилюк О.І. Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності / О.І. 

Копилюк, О.М. Музичка / Монографія. – Львів: вид-во «Ліга-Прес». – 2010. – 225 с. 

15. Копилюк О.І. Фінансовий менеджмент у банку: навч-метод. посібник / О.І. Копилюк, Н.С. 

Кульчицька. – Львів: вид-во ЛКА, 2005. – 108 с. 

16. Кредитний менеджмент: навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, А. Г. Драбовський, Ю. А. 

Кашпрук . - Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 368 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Гриджук%20Д$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69574
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_2_4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Демчук%20Н$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_23%281%29__37
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дзюблюк%20О$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69632
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Івасів%20І$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101120
http://global-national.in.ua/issue-17-2017


 

17. Форми і методи управління прибутком банків: монографія / Копилюк О. І., Ревич М.Я., Музичка О. 

М., Підлипна Р. П. - Львів: СПОЛОМ, 2016. – 254 с. 

18. Шпортюк Н. Л. Особливості фінансового менеджменту в банку [Електронний ресурс] / Н. Л. 

Шпортюк, А. М. Коваль // Економічний форум. - 2018. - № 1. - С. 289-293. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_1_49. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівського торговельно-економічного університету ( 

http:// www.lib.lac.lviv.ua) 

2. Журнал “Фінанси України” (http://www.finance.com.ua/) 

3. Міністерство Фінансів України (http://www.finance.com.ua/) 

4. Кабінет Міністрів України (www.kmu.gov.ua) 

5. Національний банк України (www.bank.gov.ua) 

6. Асоціація Українських банків (www.aub.com.ua) 

7. Верховна рада України (www.rada.kiev.ua) 

8. Українська асоціація інвестиційного бізнесу (www.uaib.com.ua) 

9. Інформаційний проект “Фінанси” (http://www.finances.kiev.ua/) 

10. Банківський портал “uabankir” (http://www.uabankir.com/) 

11. Путівник по ресурсах фінансової і банківської тематики “Банкір” (http://fingid.com/) 

12. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua) 

13. Фінансовий і банківський гід (http://www.finguide.com.ua/) 

14. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (www.fg.org.ua) 

15. Адреса Львівського статуправління (http://www.stat.lviv.ua) 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за  

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шпортюк%20Н$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100571
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_1_49
http://www.lib.lac.lviv.ua/
http://www.finance.com.ua/
http://www.finance.com.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.aub.com.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.uaib.com.ua/
http://www.finances.kiev.ua/
http://www.uabankir.com/
http://fingid.com/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.finguide.com.ua/
http://www.fg.org.ua/
http://www.stat.lviv.ua/


 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 1 бал 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить 

від повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, якості 

презентації і доповіді) 

максимум 3 бала 

- виконання ситуаційних завдань розрахункового 

характеру 
за кожне завдання максимум 1 бал 

- усне опитування, участь у дискусії, розв’язування 

ситуаційних та практичних завдань 

максимальне оцінювання 3,5 бали за 

1 практичне заняття 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, виконання наукових досліджень тощо. 
Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Екзамен виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

 
 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Робота в аудиторії, поточне тестування та самостійна робота 
КР1 КР2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100 

Т1, Т2…Т10 – теми занять, КР, КР2 – контрольні роботи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, % 
0-50 51-52 53-54 55-57 58-60 61-63 64-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-81 82-83 84-85 85-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв'язування задач 

Критерій 

Задача розв'язана невірно, 

відповідь необґрунтована 

та алогічна  

Порушено алгоритм 

розв'язку задач, присутні 

помилки при розрахунках, 

відсутні висновки, 

обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване і в 

окремих аспектах алогічне 

Порушено алгоритм 

розв'язку задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки, 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване або в 

окремих аспектах 

алогічне 

Відповідь недостатньо 

аргументована, алгоритм 

розв'язку задачі вірний, 

однак допущені помилки 

при розрахунках 

Відповідь достатньо 

аргументована, 

аргументована, алгоритм 

розв'язку задачі вірний, 

однак допущені помилки 

при розрахунках 

Відповідь містить 

послідовний та 

аргументований 

розв'язок, 

розрахунки вірні, 

обґрунтований 

висновок 

Бал 0-29 30-31 32-38 39-40 41-44 45-50 

 

  



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 

освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

74-81 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  



 

60-63 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 

35-59 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0-34 
Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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