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1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки магістра  фінансів,  банківської 
справи  та  страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітньо-професійній програмі Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів н а-
вчання за видами навчальної діяльності здобувача.  

 
Загальна характеристика процесу навчання з дисципліни  

«Фінансовий менеджмент фінансово - кредитних установ»  
 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає 

Освітня квалі-
фікація 

Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Опис предметної 
області дисципліни 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  устрій,  принципи  й  

механізми функціонування та розвитку фінансових систем 

фінансово - кредитних установ щодо формування, розпо-

ділу та використання їх фінансових ресурсів та грошових 

потоків.   
 Цілі навчання: здобуття знань і  умінь у сфері форму-

вання, розподілу та використання їх фінансових ресурсів 
та грошових потоків на мікрорівні, що надасть можливість 
самостійно здійснювати дослідження фінансів фінансово - 
кредитних установ, розв’язувати складні спеціалізовані та 
управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при 
впровадженні інновацій в професійну діяльність у динаміч-
ному середовищі. 

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 
теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тен-
денції і закономірності функціонування й розвитку процесів 
формування, розподілу та використання фінансових ре-
сурсів фінансово - кредитних установ та їх грошових по-
токів. 

 Методи, методики та технології фінансової науки і практи-
ки. 

 Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні систе-
ми та програмні продукти. 

Базові дисципліни Дисципліни першого (бакалаврського) освітнього рівня 
 

Дисципліни, що за-
безпечуються 

Управління ризиками фінансового ринку, Ринок фінансових 
послуг, Міжнародні фінанси. 
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2. Галузь використання 
 
Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання на-

вчальної дисципліни наказом ректора.  
 
Робоча програма призначена для:  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту дис-
ципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
Робоча Програма встановлює: 

 форму підсумкового контролю; 

 базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 

 результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 

 тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 

 завдання для самостійної роботи здобувача; 

 вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних до-
сягнень; 

 вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дис-
ципліни. 
 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни «Фінансовий менеджмент фінансово - кредитних 
установ» розроблена на основі таких нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю галузі  знань  07  Уп-
равління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та стра-
хування.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензій-
ними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ Укра-
їни від 30 грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 
закладів освіти». 

3.  Стандарт  вищої  освіти  другого  рівня  (магістр)  галузі  знань  07  Управ-
ління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страху-
вання.   – Затверджено і введено в дію наказом МОН України від               №    . 

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного ви-

щого навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

 
4. Обсяг дисципліни 

 
Загальний обсяг дисципліни – 4 кредити ECTS (120 академічних годин). 
 



5 Результати навчання з дисципліни «Фінансовий менеджмент фінансово - 
кредитних установ» та їх відповідність компетентностям 

 
5.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення 
навчальної дисципліни  «Фінансовий менеджмент  фінансово - кре-
дитних установ» згідно з СВО другого  рівня (магістр) галузі знань 
07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, бан-

ківська справа та страхування.  

Інтегральна  
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі про-
фесійної діяльності або навчання у сфері формування, розподілу 
та використання фінансових ресурсів та грошових потоків фінансо-
во-кредитних установ, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог до професійної, навчальної або дослідницької діяль-
ності. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність організовувати й проводити дослідження та генерувати 

нові ідеї щодо удосконалення процесів і механізмів формування, 

розподілу й використання фінансових ресурсів та грошових пото-

ків фінансово-кредитних установ. 

2. Здатність проявляти лідерські навички у процесі пошуку шляхів 
удосконалення механізмів формування, розподілу й використання 
фінансових ресурсів та грошових потоків фінансово-кредитних ус-
танов. 

3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) у процесі 
обґрунтування рішень щодо удосконалення процесів і механізмів 
формування, розподілу й використання фінансових ресурсів та 
грошових потоків фінансово-кредитних установ. 

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо формування, ро-
зподілу й використання фінансових ресурсів та грошових потоків 
фінансово-кредитних установ. 

5. Здатність працювати автономно у процесі розробки та обґрунту-
вання управлінських рішень щодо формування, розподілу й вико-
ристання фінансових ресурсів та грошових потоків фінансово-
кредитних установ. 

6. Здатність працювати у міжнародному просторі у процесі форму-
вання, розподілу й використання фінансових ресурсів та грошо-
вих потоків фінансово-кредитних установ. 

7. Здатність розробляти проекти щодо формування, розподілу й ви-
користання фінансових ресурсів та грошових потоків фінансово-
кредитних установ та управляти ними. 
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Спеціальні (фа-

хові, 
предметні) 
компетент-
ності 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності роз-

витку фінансового менеджменту у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

2. Здатність аналізувати фінансову політику фінансово-кредитних 
установ та обґрунтовувати напрями її удосконалення. 

3. Здатність використовувати теоретичний та  методичний ін-
струментарій для діагностики і моделювання фінансової дія-
льності фінансово-кредитних установ. 

4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері формуван-

ня, розподілу й використання фінансових ресурсів та грошових 

потоків фінансово-кредитних установ. 

5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методич-
ного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у 
сфері формування, розподілу й використання фінансових ресу-
рсів та грошових потоків фінансово-кредитних установ. 

6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері фінансово-
го менеджменту фінансово-кредитних установ. 

7. Здатність використовувати положення і методи дослідження ін-
ших наук для розв’язання професійних та наукових задач у 
сфері формування, розподілу й використання фінансових ресу-
рсів та грошових потоків фінансово-кредитних установ. 

8. Здатність формулювати наукові завдання у сфері фінансового 
менеджменту фінансово-кредитних установ, обирати напрями і 
методи досліджень . 

9. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації 
для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінан-
сового менеджменту фінансово-кредитних установ. 

10. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних 

систем фінансового менеджменту фінансово-кредитних установ. 

 
5.2  Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти в процесі вивчен-
ня дисципліни «Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних установ», сфо-

рмульований у термінах результатів навчання 
 

1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень щодо удосконален-
ня процесів і механізмів формування, розподілу й використання фінансових 
ресурсів та грошових потоків фінансово-кредитних установ. 

2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї щодо удосконалення процесів і 
механізмів формування, розподілу й використання фінансових ресурсів та гро-
шових потоків фінансово-кредитних установ, здійснювати  інноваційну діяль-
ність. 

3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди. 

4. Позитивно сприймати необхідність діяти на  основі  професійних етичних мір-
кувань (мотивів). 

5. Оцінювати сучасний стан процесів формування, розподілу та використання фі-
нансових ресурсів й грошових потоків фінансово-кредитних установ, розробля-
ти і  приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність 
за особистий професійний розвиток. 



7. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних  стандартів  
та нормативів в професійній діяльності у сфері фінансового менеджменту фі-
нансово-кредитних установ. 

8. Розробляти проекти щодо формування, розподілу й використання фінансових 
ресурсів та грошових потоків фінансово-кредитних установ та управляти ними. 

9. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансового мене-
джменту у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності. 

10. Вміти аналізувати фінансову політику фінансово-кредитних установ та обґру-
нтовувати напрями її удосконалення. 

11. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності фінансово-
кредитних установ. 

12. Демонструвати управлінські навички у сфері фінансового менеджменту фінан-
сово-кредитних установ. 

13. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансового менеджменту фінан-
сово-кредитних установ та оцінювати їх ефективність. 

14. Застосовувати поглиблені знання у сфері  фінансового менеджменту фінансо-
во-кредитних установ для прийняття рішень. 

15. Адаптовувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 
професійних та наукових задач у сфері фінансового менеджменту фінансово-
кредитних установ. 

16. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фінансового менедж-
менту фінансово-кредитних установ і обирати методи для їх розв’язання. 

17. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та 
наукових завдань в сфері фінансового менеджменту фінансово-кредитних ус-
танов. 

18. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати з  вмін-
ням виокремлювати особистий внесок. 

19. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінан-
сового менеджменту фінансово-кредитних установ. 

 
6. Форма підсумкового контролю 

 
Диференційований залік за результатами поточного контролю у формі виконан-

ня комплексної контрольної роботи. 
 

8. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ПРАКТИЧНІ 

1. Вступ. Сутність фінансового менеджменту в фінансово-
кредитній установі. Цілі і задачі фінансового менеджменту. Цінність 
банківської фірми. Місце фінансового менеджменту в системі уп-
равління фінансово-кредитною установою. 

2 2 4 

2. Основні поняття фінансового менеджменту. Управління 
активами. Управління пасивами. Управління капіталом. Управління 
прибутком. Трьохстадійний підхід до управління балансом. 

4 4 8 

3. Планування діяльності фінансово-кредитної установи. 
Процес планування в фінансово-кредитних установах. Види плану-
вання діяльності фінансово-кредитних установ. Етапи та організа-
ція процесу планування фінансово-кредитних установ. Фінансове 

4 4 8 
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Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

планування в фінансово-кредитних установах. 

4. Ефект фінансового важеля. Середньозважена вартість 
капіталу. Точка беззбитковості фінансово-кредитної установи. 
Операційний важіль фінансово-кредитної установи. 

2 4 6 

5. Управління активами. Управління гепом. Процентні та 
непроценті активи. Управління кредитними операціями фінансово-
кредитної установи. Політики формування портфелю цінних папе-
рів. 

4 6 10 

6. Менеджмент кредитного портфеля фінансово-
кредитної установи. Визначення дохідності кредитного портфеля 
та методи ціноутворення за кредитами. Ефективність управління 
кредитним портфелем фінансово-кредитної установи. Методи уп-
равління проблемними кредитами. 

6 6 12 

7. Розрахунок процентної ставки по кредитах. Розрахунок 
оптимального портфелю цінних паперів. Розрахунок ефекту від 
зміни гепу та процентних ставок. 

2 4 6 

8. Управління пасивами. Управління спредом. Політика фо-
рмування ставки по залученим ресурсам. Формування оптимально-
го портфелю депозитів. Страхування депозитів на цінність банків-
ської фірми. 

4 4 8 

9. Управління зобов’язаннями фінансово-кредитної уста-
нови. Методи управління залученими коштами фінансово-
кредитної установи. Особливості управління запозиченими кошта-
ми фінансово-кредитної установи. 

2 2 4 

10. Управління капіталом. Структура та функції банківського 
капіталу. Методи оцінювання та визначення достатності капіталу. 
Методи управління капіталом фінансово-кредитної установи. 

4 6 10 

11. Управління ліквідністю. Джерела ліквідності фінансово-
кредитної установи. Ризик ліквідності. Функції ліквідності фінансо-
во-кредитної установи. Стратегії управління ліквідністю фінансово-
кредитної установи. Продаж ліквідності. Управління грошовою по-
зицією та обов’язковими резервами фінансово-кредитної установи. 

4 4 8 

12. Управління витратами банку. Формування оптимального 
рівня витрат. Напрямки скорочення витрат. Основи формування 
бюджету фінансово-кредитної установи. 

4 4 8 

13. Управління прибутком. Процентні і непроцентні доходи. 
Формування прибутку фінансово-кредитної установи. Напрямки 
підвищення прибутковості діяльності фінансово-кредитної устано-
ви. Дивідендна політика фінансово-кредитної установи. 

4 4 8 

14. Хеджування ризиків у фінансово-кредитній установі. Ме-
тоди хеджування ризиків. Методи управління кредитним ризиком.  
Управління ризиком окремого кредиту. Формування резерву на ві-
дшкодування можливих втрат за кредитними операціями фінансо-
во-кредитної установи. Хеджування відсоткового ризику у фінансо-
во-кредитної установи. Хеджування валютного ризику фінансово-
кредитної установи. 

6 10 16 

РАЗОМ 52 64 116 
Практичні заняття 52 64 116 

Контрольні заходи 4  4 

 



8. Вимоги до індивідуальних завдань 
 
Комплексна контрольна робота за дисципліною виконується за двома напряма-

ми: індивідуальне розрахункове завдання з використанням вхідних даних у поваріан-
тному форматі та реферативне завдання за обраною студентом темою з переліку 
рекомендованих до дослідження. 

Мета комплексної контрольної роботи: 
1) узагальнення компетентностей, набутих за час навчання, шляхом виконання 

комплексного творчого фахового дослідницького проекту на прикладі даних у поварі-
антному форматі . 

2) розвиток здатності до застосування знань, навичок та вмінь, створених у про-
цесі вивченні дисципліни «Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних установ», 
для розробки конкретних проектних рішень щодо вдосконалення процесів та механі-
змів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів й грошових потоків 
фінансово-кредитних установ; 

3) набуття здатностей діагностики і моделювання фінансової діяльності фінан-
сово-кредитних установ у сфері формування, розподілу та використання фінансових 
ресурсів й грошових потоків фінансово-кредитних установ. 

З огляду на визначенні в завданні умови в комплексній контрольній роботі сту-
дент повинен: 

- вміти на базі реальних даних застосовувати теоретичні та практичні знання, 
отримані під час вивчення дисципліни; 

- бути здатним пояснити методичні підходи до віднесення окремих статей бух-
галтерської звітності до тієї чи іншої складової показників, що розраховуються; 

- вміти аналізувати фінансову політику фінансово-кредитних установ та обґрун-
товувати напрями її удосконалення; 

- вміти виявити причини погіршення або поліпшення окремих показників діяль-
ності фінансово-кредитної установи та оцінити їх вплив на перспективи розвитку фі-
нансово-кредитної установи; 

- вміти визначити найбільш перспективні напрямки розвитку для забезпечення 
стійкої позиції фінансово-кредитної установи та обґрунтувати їх ефективність. 

Окрім виконання перелічених робіт, студент без використання джерел інформа-
ції має продемонструвати компетентність в таких питаннях: 

- складання фінансової звітності, аналіз та інтерпретація фінансової, статистич-
ної та пов’язаної інформації; 

- застосовування сучасного інформаційного та програмного забезпечення, во-
лодіння інформаційними технологіями у сфері фінансового аналізу фінансово-
кредитних установ; 

- використання фундаментальних закономірностей розвитку фінансового мене-
джменту фінансово-кредитних установ у поєднанні з дослідницькими і управлінськи-
ми інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; 

- оцінка сучасного стану процесів формування, розподілу та використання фі-
нансових ресурсів й грошових потоків фінансово-кредитних установ, розробляти і  
приймати обґрунтовані управлінські рішення; 

- вибір методів адаптації та напрямів використання міжнародних  стандартів  та 
нормативів в професійній діяльності у сфері управління фінансовими ресурсами фі-
нансово-кредитних установ; 

- розробка проектів щодо підвищення ефективності формування, розподілу й 
використання фінансових ресурсів та грошових потоків фінансово-кредитних установ. 
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9. Завдання для самостійної роботи здобувача 

 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожною темою; 
2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою; 

3) виконання тематики науково-дослідної роботи; 
4) підготовка до підсумкового контролю.  

 
10. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи  

зі студентами за дисципліною 
 

1. Управління ризиками в комерційному банку  

2. Управління кредитною політикою банку  

3. Управління процесом стабілізації та підвищення надійності діяльності банку 

4. Стратегічне планування діяльності комерційного банку  

5. Удосконалення процесу формування кредитних ресурсів комерційного банку 

6. Управління пасивними операціями комерційного банку  

7. Управління капіталом банку  

8. Фінансове забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів.  

9. Залучення банківських кредитів та забезпечення їх повернення суб’єктами гос-
подарювання.  

10. Управління діяльністю фінансових посередників (на прикладі окремих сфер ді-
яльності).  

11. Управління фінансами казенних підприємств.  

12. Фінансове забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів.  

 
11. Вимоги до засобів діагностики, критерії  

та процедури оцінювання навчальних досягнень 
 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою.  
 Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 

досягнень формуються згідно з Положенням про організацію атестації здобувачів 
вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий уні-
верситет»,  Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською креди-
тною трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного 
вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – 
Д. : НГУ, 2015. – 25 с. 

 
12. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 

 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути розташо-

ваний на сайті кафедри економічного аналізу і фінансів та повинен містити [2]: 
1. Робочу програму дисципліни; 
2. Навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 
3. Методичне забезпечення практичних занять;  



4. Матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 
- попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним моду-

лем (темою); 
- розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою; 
- виконання індивідуального розрахункового завдання; 
- підготовки до захисту індивідуального розрахункового завдання; 
- підготовки до підсумкового контролю; 

5. Завдання комплексної контрольної роботи для підсумкового контролю рівня 
сформованості дисциплінарних компетентностей 

 
13. Рекомендована література 

 

13.1. Основна 
 

1. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-ге вид., доп. і 
перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с. 

2. Примостка Л. О.   Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 
1999. —  280 с. 

3. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. 
посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.   

4. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: 
теоретико-методологічні аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 238 с. 

5. Герасимович А. М., Самсонова О. І. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяль-
ності»: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 102 с.  

6. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. 

7. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: 
Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 316 с.  

 
13.2 Нормативно-правові акти 

 

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV 

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III  

4. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV 

5. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III 

6. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання 
діяльності банків в Україні» від 28 серпня 2001 р. № 368 

7. Постанова Правління НБУ «Про схвалення Методики розрахунку економічних но-
рмативів регулювання діяльності банків в Україні» від 2 червня 2009 р. № 315 

8. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок форму-
вання та використання банками України резервів для відшкодування можливих 
втрат за активними банківськими операціями» від 25 січня 2012  № 23 
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Додаток А 
Таблиця А1 

 
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам 

НРК 
 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Здатність організовувати й проводити дос-
лідження та генерувати нові ідеї щодо удо-
сконалення процесів і механізмів форму-
вання, розподілу й використання фінансових 
ресурсів та грошових потоків фінансово-
кредитних установ 

 +   

Здатність проявляти лідерські навички у 
процесі пошуку шляхів удосконалення меха-
нізмів формування, розподілу й використан-
ня фінансових ресурсів та грошових потоків 
фінансово-кредитних установ 

   + 

Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів) у процесі обґрунтування рішень 
щодо удосконалення процесів і механізмів 
формування, розподілу й використання фі-
нансових ресурсів та грошових потоків фі-
нансово-кредитних установ 

   + 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 
щодо формування, розподілу й використан-
ня фінансових ресурсів та грошових потоків 
фінансово-кредитних установ 

   + 

Здатність працювати автономно у процесі 
розробки та обґрунтування управлінських 
рішень щодо формування, розподілу й вико-
ристання фінансових ресурсів та грошових 
потоків фінансово-кредитних установ 

   + 

Здатність працювати у міжнародному прос-
торі у процесі формування, розподілу й ви-
користання фінансових ресурсів та грошо-
вих потоків фінансово-кредитних установ 

  +  

Здатність розробляти проекти щодо форму-
вання, розподілу й використання фінансових 
ресурсів та грошових потоків фінансово-
кредитних установ та управляти ними. 

 +   

Здатність використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансового мене-
джменту фінансово-кредитних установ у по-
єднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної 
та наукової діяльності 

+    

Здатність аналізувати фінансову політику 
фінансово-кредитних установ та обґрунто-
вувати напрями її удосконалення 

 +   

Здатність використовувати теоретичний та  
методичний інструментарій для діагностики і 
моделювання фінансової діяльності фінан-
сово-кредитних установ 

+    



Здатність застосовувати управлінські навич-
ки у сфері формування, розподілу й викори-
стання фінансових ресурсів та грошових по-
токів фінансово-кредитних установ 

  +  

Здатність оцінювати дієвість наукового, ана-
літичного і методичного інструментарію для 
обґрунтування управлінських рішень у сфері 
формування, розподілу й використання фі-
нансових ресурсів та грошових потоків фі-
нансово-кредитних установ. 

 +   

Здатність демонструвати поглиблені знання 
у сфері фінансового менеджменту фінансо-
во-кредитних установ 

+    

Здатність використовувати положення і ме-
тоди дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових задач 
у сфері формування, розподілу й викорис-
тання фінансових ресурсів та грошових по-
токів фінансово-кредитних установ 

 +   

Здатність формулювати наукові завдання у 
сфері фінансового менеджменту фінансово-
кредитних установ, обирати напрями і мето-
ди досліджень 

 +   

Здатність до пошуку, використання та інтер-
претації інформації для вирішення профе-
сійних і наукових завдань в сфері фінансо-
вого менеджменту фінансово-кредитних ус-
танов 

 +   

Здатність розробляти завдання для проек-
тування інформаційних систем фінансового 
менеджменту фінансово-кредитних установ 

 +   
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Таблиця А2 

Матриця відповідності визначених програмою дисципліни «Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних установ»  
результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати навчання Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Планувати та управляти часом при проведенні досліджень 
щодо удосконалення процесів і механізмів формування, роз-
поділу й використання фінансових ресурсів та грошових пото-
ків фінансово-кредитних установ. 

+ +                 

Проводити дослідження, генерувати нові ідеї щодо удоскона-
лення процесів і механізмів формування, розподілу й викорис-
тання фінансових ресурсів та грошових потоків фінансово-
кредитних установ, здійснювати  інноваційну діяльність 

+ +                 

Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути 
лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток ко-
манди. 

 

+ 
 

 

 

+ 

               

Позитивно сприймати необхідність діяти на  основі  професій-
них етичних міркувань (мотивів). 

 

+ 
  +               

Оцінювати сучасний стан процесів формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів й грошових потоків фінан-
сово-кредитних установ, розробляти і  приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. 
 

 

+ 
   +              

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислен-
ня, відкритості до нових знань, оцінювати результати автоном-
ної роботи і нести відповідальність за особистий професійний 
розвиток 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

            

Обирати методи адаптації та напрями використання міжнарод-
них  стандартів  та нормативів в професійній діяльності у сфері 
фінансового менеджменту фінансово-кредитних установ 

 

+ 
     

 

 

+ 

           

Розробляти проекти щодо формування, розподілу й викорис-
тання фінансових ресурсів та грошових потоків фінансово-
кредитних установ та управляти ними 

 

+ 
      

 

 

+ 

          

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фі-
нансового менеджменту фінансово-кредитних установ у поєд-
нанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності. 

 

 

 

+ 

       

 

 

+ 

 

+ 

         



Вміти аналізувати фінансову політику фінансово-кредитних ус-
танов та обґрунтовувати напрями її удосконалення. +         +         

Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 
фінансово-кредитних установ. +          +        

Демонструвати управлінські навички у сфері фінансового ме-
неджменту фінансово-кредитних установ +           +       

Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансового мене-
джменту фінансово-кредитних установ та оцінювати їх ефекти-
вність 

+            +      

Застосовувати поглиблені знання у сфері  фінансового мене-
джменту фінансово-кредитних установ для прийняття рішень 

+             +     

Адаптовувати положення та методи дослідження інших наук 
для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінан-
сового менеджменту фінансово-кредитних установ 

+              +    

Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фі-
нансового менеджменту фінансово-кредитних установ і обира-
ти методи для їх розв’язання 

+               +   

Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення 
професійних та наукових завдань в сфері фінансового мене-
джменту фінансово-кредитних установ 

+                +  

Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його ре-
зультати з  вмінням виокремлювати особистий внесок + +                 

Розробляти завдання для проектування інформаційних систем 
у сфері фінансового менеджменту фінансово-кредитних уста-
нов. 

+                 + 
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