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Перелік загальних 

компетентностей (ЗК) 

– здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї на 

межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження»; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел»; 

–. здатністьспілкуватися у професійному середовищі та з представниками 

інших професійних груп у національному та міжнародному контексті. 

Перелік фахових 

компетентностей (СК) 

– здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

банківської справи у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами організації управління фінансовою стійкістю банку та 

методів оцінювання фінансової стійкості банку;  

– здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

банківської справи у поєднанні з дослідницькими інструментами 

аналізу фінансової стійкості банку та розробляти антикризові заходи 

щодо її забезпечення;  

– здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

банківської справи у поєднанні із здатністю приймати рішення щодо 

оптимізації діяльності банківської установи в частині забезпечення 



фінансової стійкості банку;  

– уміння використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

банківської справи у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами забезпечення фінансової стійкості банку і монетарного 

регулювання для здійснення професійної та наукової діяльності. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

(ПР) 

– демонструвати знання теоретичних та практичних засад організації 

управління банківською стабільністю, чинників, що її забезпечують, 

методів оцінювання діяльності комерційних банків за допомогою 

фінансових показників;  

– вміти виконувати необхідні розрахунки формування резервів для 

покриття можливих втрат у відповідності із наявною вихідною 

банківською звітністю; 

– вміти вибирати стратегії управління активами і пасивами та політики 

управління ліквідністю банків, способів захисту від ризику; 

– здійснювати аналіз та економічну оцінку одержаних результатів та 

робити обґрунтовані висновки; 

– набути навичок практичного використання теоретичних знань у 

практичній діяльності у поєднанні із здатністю приймати рішення 

щодо оптимізації діяльності банківської установи в частині 

забезпечення фінансової стійкості банку.  

Опис дисципліни 

Структура 

навантаження студентів 

Кількість годин – 120 

Кількість лекційних годин – 12 

Кількість практичних занять– 10 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 98 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання 

тематичні лекції; практичні і семінарські заняття із вирішення 

професійно-орієнтованих завдань; інтерактивні заняття; 

індивідуальні заняття із підготовкою презентацій, есе  консультації 

з викладачем; самонавчання на основі конспектів та іншої 

рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних 

матеріалів, через електронне модульне середовище навчального 

процесу Moodle. 

Мета курсу 

вивчення методологічних та методичних питань організації 

управління банківською стабільністю, чинників, що її 

забезпечують, методів оцінювання діяльності комерційних банків 

за допомогою фінансових показників, вибору стратегії управління 

активами і пасивами та політики управління ліквідністю банків, 

способів захисту від ризику.  

Завдання курсу 

– вивчення економічної сутності та класифікації фінансової стійкості 

банків; 

– розуміння основних підходів до формування стратегії управління 

фінансовою стійкістю банків; 

– оволодіння методами  та прийомами оцінювання фінансової 

стійкості банків;  

– застосування інструментів при забезпеченні стабільності банківської 

системи та державного регулювання банківської системи. 

Зміст дисципліни 



Тема1 
Економічна сутність фінансової стійкості банків та фактори 

впливу на неї. 

Тема 2 Основи організації управління фінансовою стійкістю банків. 

Тема 3 Системи та методи оцінки фінансової стійкості банків. 

Тема 4 Стратегія управління пасивами і активами комерційного банку. 

Тема 5 Інструменти монетарного регулювання банківської діяльності. 

Тема 6 
Регулювання центральним банком діяльності банківських установ 

для забезпечення їх фінансової стійкості. 

Політика дисципліни 

Організація навчання 

Регулярне відвідування лекцій, активна участь на практичних 

заняттях, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, 

своєчасність виконання самостійної роботи. Організація навчання 

відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua/ 

Політика оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може 

набрати здобувач за всіма видами контролю знань з дисципліни з 

урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю 

тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту 

підсумкового контролю (екзамену) здобувач може набрати 

максимально 70 балів.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки презентацій, есе та самостійної роботи 

студента, проведення контрольних заходів здобувачі повинні 

дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено 

Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності 

УНУС» доступний за посиланням: 

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

Розподіл балів, які отримують здобувачі денної форми 
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Всього 70 

 

70 

 

30 100 

Теми Т 1 Т 2 Т3 Т4 Т 5 Т 6 

Кількість балів за 

змістовими модулями  
4 10 10 10 10 10 

у т.ч. за видами робіт       

- практичні заняття  6 6 6 6 6 

- виконання СРС 4 4 4 4 4 4    

написання модульних 

завдань 
16    



Розподіл балів, які отримують здобувачі заочної форми 
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Всього 40 

 

70 

 

30 100 

Теми Т 1 Т 2 Т3 Т4 Т 5 Т 6 

Кількість балів за 

змістовими модулями  
      

у т.ч. за видами робіт       

- практичні заняття   6 6   

- виконання СРС   4 4      

Написання модульних 

завдань 
20    

Контрольна робота 30   

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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