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1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми
навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
напряму підготовки
спеціальності «Фінанси,
банківська справа та
страхування»
весняний
6
180
1
26
34
120
15
5
10
екзамен

2. Програма дисципліни
Мета: є формування у студентів теоретичних знань економічних явищ та
процесів у сфері банківської діяльності, системи знань з теорії та практики
управління грошовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю та
ризиками банку.
Завдання: послідовне формування у студентів основних положень теорії
й практики фінансового менеджменту банку в умовах ринкових відносин;
засвоєння організації системи управління банком; набуття вмінь ефективно
використовувати інструменти фінансового управління діяльністю банку.
Предмет: відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення
коштів, установлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості та
ризику в банку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Теоретичні та організаційні засади фінансового менеджменту в банку.
2. Стратегічне управління банківською діяльністю.
3. Органи управління та організаційна структура банку.
4. Система планування банківської діяльності.
5. Управління капіталом банку.
6. Управління зобов'язаннями банку.
7. Управління активами і пасивами банку.
8. Управління кредитним портфелем банку.

9. Управління інвестиційним портфелем банку.
10. Управління ліквідністю банку.
11. Управління прибутковістю банку.
12. Управління банківськими ризиками.
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Сутність, роль і функції фінансового менеджменту у банку
Тема 1. Теоретичні та організаційні
засади фінансового менеджменту у
14
2
2
10
банку
Тема 2. Стратегічне управління
14
2
2
10
банківською діяльністю
Тема 3. Органи управління та
14
2
2
10
організаційна структура банку
Тема 4. Система планування
14
2
2
10
банківської діяльності
Разом за змістовий модуль 1
56
8
8
40
Змістовий модуль 2. Зміст та методи управління традиційними сферами банківської
діяльності
Тема 5. Управління капіталом банку
14
2
2
10
Тема 6. Управління зобов'язаннями
14
2
2
10
банку
Тема 7. Управління активами і
16
4
2
10
пасивами банку
Тема 8. Управління кредитним
16
2
4
10
портфелем банку
Тема 9. Управління інвестиційним
16
2
4
10
портфелем банку
Тема 10. Управління ліквідністю
16
2
4
10
банку
Тема 11. Управління прибутковістю
16
2
4
10
банку
Тема 12. Управління банківськими
16
2
4
10
ризиками
Разом за змістовий модуль 2
124
18
26
80
Усього годин
180
26
34
120

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Вид та тема семінарського заняття
Семінар – розгорнута бесіда
Теоретичні та організаційні засади фінансового менеджменту в
банку
Семінар – розгорнута бесіда
Стратегічне управління банківською діяльністю
Семінар – розгорнута бесіда
Органи управління та організаційна структура банку
Семінар – розгорнута бесіда
Система планування банківської діяльності
Семінар з виконанням практичних задач
Управління капіталом банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління зобов'язаннями банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління активами і пасивами банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління кредитним портфелем банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління кредитним портфелем банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління інвестиційним портфелем банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління інвестиційним портфелем банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління ліквідністю банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління ліквідністю банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління прибутковістю банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління прибутковістю банку
Семінар з виконанням практичних задач
Управління банківськими ризиками
Семінар з виконанням практичних задач
Управління банківськими ризиками
Всього

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації щодо динаміки обсягів активів та
пасивів банків, їх прибутковості/збитковості, цінових та структурних
диспропорцій, дослідження тенденцій стану ліквідності та платоспроможності
банків, тощо.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема
Засоби
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
діагностики
ної
роботи
Змістовий модуль 1. Сутність, роль і функції фінансового менеджменту в банку

Семінар – розгорнута
10
бесіда
Теоретичні та
організаційні засади
Фінансового менеджменту
в банку

Семінар – розгорнута
бесіда
Стратегічне управління
банківською діяльністю

10

Семінар – розгорнута
бесіда
Органи управління
та організаційна
структура банку

10

Семінар – розгорнута
бесіда
Система планування
банківської діяльності

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Особливості управління в різних видах
банківських організацій. Значення банківського
менеджменту в періоди економічного підйому та
кризи. Тенденції в розвитку банківництва та
банківський менеджмент.
Теоретичні основи банківського менеджменту.
Теоретичні основи фінансового менеджменту.
Мета та задачі банківського менеджменту.
Зміст банківського менеджменту. Планування в
банківському менеджменті. Аналіз у банківському
менеджменті. Регулювання та контроль у
банківському менеджменті.
Оцінка якості банківського менеджменту. Критерії
оцінки якості менеджменту. Джерела [1, 3, 6-7, 9,
10-13, 15-17]
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Загальні засади стратегічного управління в
банку. Основні категорії та поняття стратегічного
менеджменту банку. Місія та стратегія банку.
Стратегічні альтернативи банку. Механізм
стратегічного управління в банку. Рівні
стратегічного управління. Стратегічні рішення та
методи їх прийняття. Джерела [3, 6, 7, 10, 12-13,
17]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Задачі та принципи організації банківської
діяльності.
Організаційна структура банку. Лінійні моделі
організаційних структур банку. Матричні моделі
організаційних структур банку.
Причини та фактори зміни організаційної
структури банків. Зміна організаційної структури
банку. Організація управління діяльністю
підрозділами банку. Джерела [3, 6, 7, 10, 12-13, 17,
22, 25]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Сутність, методологічні принципи та
функції планування. Види планування діяльності
комерційного банку. Стратегічне планування

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування
та
обговорювання
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування
та
обговорювання
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування
та
обговорювання
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування

діяльності комерційного банку. Мета та задачі
та
стратегічного планування. Ситуаційний аналіз.
обговорювання
Розробка різних стратегій діяльності банку. Бізнесдоповідей
планування як засіб інтеграції стратегії та тактики
банку.
Фінансове планування діяльності комерційного
банку. Задачі та етапи фінансового планування.
Планування прибутку банку, планування розмірів
власних коштів банку та об’ємів активних
операцій. Планування структури активних
операцій банку та його процентних доходів.
Визначення об’єму процентних витрат банку,
планування структури пасивних операцій банку.
Визначення допустимого обсягу залучених
ресурсів банку. Побудова планової фінансової
звітності банку. Джерела [1, 3, 6, 7, 9-13, 17]
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді

Разом змістовий модуль 1

40

Змістовий модуль 2. Зміст та методи управління традиційними сферами банківської
діяльності

Семінар з виконанням
практичних задач
Управління
капіталом банку

10

Семінар з виконанням
практичних задач
Управління
зобов'язаннями
банку

10

Семінар з виконанням
практичних задач
Управління активами і
пасивами банку

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Власний капітал банку та міжнародні
стандарти оцінки його достатності. Методи оцінки
капіталу. Оцінка та аналіз достатності капіталу
банку.
Управління власним капіталом банку. Зміст
управління капіталом банку. Внутрішні джерела
приросту власного капіталу банку. Зовнішні
джерела приросту капіталу банку.
Джерела [1-3, 6-7, 9-10, 16-17, 25, 26]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
4. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Склад зобов’язань банку. Фактори, що
впливають на розмір зобов’язань банку.
Склад залучених ресурсів комерційного банку.
Класифікація залучених ресурсів. Організація
управління залученими ресурсами банку. Основні
елементи системи управління залученими
ресурсами банку. Депозитна політика банку та її
місце в системі управління залученими ресурсами
банку.
Методи та інструменти управління залученими
ресурсами банку.
Організація управління запозиченими ресурсами
банку, їх склад. Система управління запозиченими
ресурсами банку. Джерела [1-3, 6-13, 16-17, 25, 26,
31]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
4. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Поняття та сутність управління активами
та пасивами банку. Зміст, цілі та задачі управління
активами та пасивами банку. Типи управління

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,

Семінар з виконанням
практичних задач
Управління кредитним
портфелем банку

10

Семінар з виконанням
практичних задач
Управління
інвестиційним
портфелем банку

10

Семінар з виконанням
практичних задач
Управління ліквідністю
банку

10

активами та пасивами. Організаційна структура та
функції підрозділів, що забезпечують управління
активами та пасивами банку. Управління ризиками
в рамках управління активами та пасивами банку.
Управління ризиком зміни процентних ставок.
Управління ризиком незбалансованої ліквідності.
Управління ринковим ризиком. Управління
валютним ризиком. Управління ризиком
неплатоспроможності. Джерела [1-3, 6-7, 9-13, 1517, 31]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
4. Підготовка до презентації доповіді
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Зміст поняття «управління кредитом».
Організація управління кредитом у банку. Система
управління кредитом. Кредитна політика.
Особливості управління кредитним портфелем
банку.
Організація кредитування та нагляд за кредитом.
Попередній етап. Етап розгляду кредитного
проекту. Етап використання кредиту.
Управління кредитними ризиками. Система та
способи виявлення кредитних ризиків. Методи
регулювання кредитних ризиків.
Робота банку з проблемними кредитами. Фактори
створення проблемних кредитів. Превентивні
заходи банків. Заходи з реабілітації кредиту.
Джерела [1-3, 6-7, 9-13, 15-17, 25, 26, 30]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
4. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Склад інвестиційного портфелю банку.
Фінансові інвестиції. Капітальні інвестиції.
Стратегії формування інвестиційного портфелю
банку.
Методи визначення дохідності та оцінки ризику
інвестиційних вкладень.
Управління вкладеннями в асоційовані та дочірні
компанії. Джерела [1-3, 6-7, 9-13, 15-17, 23, 25, 26,
30, 31]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
4. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Поняття та сутність управління
ліквідністю банку. Система централізованого
управління ліквідністю банку. Система
децентралізованого управління ліквідністю банку.
Управління ліквідністю банку на основі
економічних нормативів.
Механізм управління ліквідністю банку на основі
грошових потоків.
Закордонний досвід управління ліквідністю банку.
Джерела [1, 3, 6-7, 9-13, 15-17, 25, 26, 31]
2. Самотестування.

розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Семінар з
виконанням
практичних задач
Управління
прибутковістю
банку

10

Семінар з
виконанням
практичних задач
Управління
банківськими
ризиками

10

Разом змістовий модуль 2
Разом

80
120

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
4. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Поняття та сутність управління
прибутковістю банку. Система управління
прибутком банку. Елементи системи управління
прибутком банку. Організація процесу управління
прибутком банку.
Способи оцінки та регулювання рівня прибутку
банку. Управління прибутком банку на нижніх
рівнях. Управління рентабельністю окремих
напрямів діяльності банку. Управління
рентабельністю банківського продукту. Джерела
[1-17, 25, 26]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
4. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Поняття ризику. Основні види ризиків у
банківській діяльності. Ринкові (цінові) ризики:
ризик зміни валютних курсів, ризик позиції,
сировинний ризик, ризик неплатоспроможності за
деривативами. Кредитні ризики. Ризики
ліквідності. Операційні ризики. Організація
управління банківськими ризиками. Системи
управління банківськими ризиками. Етапи
управління ризиками комерційного банку.
Методи оцінки банківських ризиків. Методи
управління окремими видами банківських ризиків.
Фінансово-аналітична служба банку, її основні
функції. Управління поточними банківськими
ризиками. Управління середньостроковими
банківськими ризиками. Лімітна політика банку.
Джерела: [2, 7, 9]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуаційних завдань та задач
4. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями

Результати навчання
Здатність формувати систему
управління банківськими процесами.
Уміння застосовувати різні методи
та інструменти управління
фінансами банку
Здатність встановлювати причини та
чинники, що стримують розвиток
банківської установи
Уміння будувати організаційну
структуру банку з чітким розподілом
та закріпленням відповідних
функцій і задач за окремими
посадами.
Знання особливостей управління
активами і пасивами банку.
Здатність впроваджувати систему
антикризового управління банком.
Здатність критично оцінювати і
прогнозувати політичні, економічні,
культурні та інші події та явища на
підставі відповідного обсягу знань
Знання особливостей управління
банківськими ризиками
Уміння розробляти поточні плани
банку, що містять дослідження та
розробку банківських продуктів та
послуг, їх матеріальне та кадрове
забезпечення, просування на ринку.
Здатність до аналізу та синтезу з
використанням логічних аргументів
та перевірених фактів
Набуття гнучкості мислення,
відкритого для застосування набутих
економічних знань для вирішення
стратегічних та поточних завдань
розвитку банківських установ
Здатність виконувати роботу у
команді, зокрема здатність взаємодії
із колегами та виконання
обов’язкової роботи в установлені
терміни

1

2

Загальні
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
6
1
2
3
4
5
6

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).

9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Разом змістовий
модуль 1

1
1
1
1

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Разом змістовий
модуль 2
Разом

1
1
1
1
1
1
1
1

4

8

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
1
2
1
1
5
2

3

Змістовий модуль 2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
11

2

ПМК

Сума
балів

5

2
3
2
12

5

5

19

5

5

5

5

31
50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих
за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних
результатів вивчення дисципліни (модулю).

100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Нєізвєстна О.В. Фінансовий менеджмент у банку. Конспект лекцій /
О.В. Нєізвєстна. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017 – 216 с.
2. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: [навч. посіб.] /
Л.О. Примостка та ін. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.
3. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: [навч. посіб.] / І.В. Сало,
О.А. Криклій. - Суми: Університетська книга, 2007. - 313 с.
4. Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках: [навч. посіб.] / Г.П. Табачук,
О.М. Сарахман, Т.М. Бречко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с.
5. Вовчак О.Д. Аналіз доходів, витрат і прибутку банку [Електронний
ресурс]: – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua.
6. Криклій О.А. Банківський менеджмент: питання теорії та практики
[монографія] / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак, О.М. Пожар та ін. – Суми: ДВНЗ
«УАБС НБУ», 2011. – 152 c.
7. Фролов С.М. Банківський менеджмент: конспект лекцій / С.М.
Фролов, В.М.Олійник, М.А. Деркач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– Ч. 2. - 144с.
Ярошенко С.П. Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел:
[монографія] / С.П. Ярошенко, І.В. Сало, О.В. Крухмаль, О.С. Кобичева. –
Суми: Університетська книга, 2011. – 105 с.
8. Сокиринська І. Г. Журавльова Т.О. Фінансовий менеджмент у банку.
Навчальний посібник./за ред. І.Г.Сокиринської, Т.О.Журавльової –
Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - 192 с.
Допоміжна
9. Роуз П. Банковский менеджмент / П. Роуз; пер. с англ. – [2-е изд.]. –
М.: Дело, 1997. – 768 с.
10. Кириченко О.А. Банківський менеджмент: [навч. посіб. для вищ.
навч. закл.] / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка – К.: Знання, 2005. – 831 с.
11. Васюренко О.В. Банківський менеджмент [навч. посіб.] / О.В.
Васюренко – К.: Знання, 2004. – 324 с.

12. Головко А.Т. Система банківського менеджменту: [навч. посіб. для
вищ. навч. закл.] / А.Т. Головко, В.І. Грушко, М.П. Денисенко – К.: Фірма
«Інкос», 2004. – 480 с.
13. Криклій О.А Управління прибутком банку: [монографія] / О.А.
Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 136 с.
14. Любунь О.С. Фінансовий менеджмент у банку: [навч. посіб.] / О.С.
Любунь, В.І. Грушко - К.: Слово, 2004. - 295 с.
15. Мещеряков А.А., Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банках:
Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
16. Колодізєв О.М. Фінансовий менеджмент у банку: концептуальні
засади методологія прийняття рішень у банківській сфері: [навч. посіб.] / О.М.
Колодізєв, І.М. Чмутова, І.О. Губарєва – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 408 с.
Інформаційні ресурси
17. Сайт Верховної ради України [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http:// www.rada.gov.ua.
18. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
19. Сайт банківської аналітики [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http:// www.bankografo.com.
20. Сайт економічних новин та інформації [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http:// www.economics.com.ua
21. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон
України №679-XIV від 20.05.1999 р. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
22. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон
України від 23.02.2006 р. №3480-ІV. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
23. Сайт Національного банку України - Режим доступу : http://
www.bank.gov.ua.
24. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон
України №2121-III від 7 грудня 2000 р. – Режим доступу: http: //
www.rada.gov.ua.
25. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний
ресурс]: Постанова НБУ №368 від 28.08.2001 р. – Режим доступу: http: //
www.rada.gov.ua
26. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку проведення
стрес-тестування в банках України [Електронний ресурс]: Постанова Правління
НБУ №460 від 06.08.2009 р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
27. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття
відокремлених підрозділів [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №306 від
08.09.2011 р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
28. Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського законодавства [Електронний ресурс]:
Постанова Правління НБУ №346 від 17.08.2012 р. - Режим доступу: http://
www.rada.gov.ua.

29. Положення про визначення банками України розміру кредитного
ризику за активними банківськими операціями [Електронний ресурс]:
Постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016 р. – Режим доступу: http: //
www.rada.gov.ua.
30. Положення про порядок здійснення банками України вкладних
(депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами [Електронний
ресурс]: Постанова НБУ №516 від 03.12.2003 р. – Режим доступу: http: //
www.rada.gov.ua.
31. Положення про застосування Національним банком України
стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи
[Електронний ресурс]: Постанова НБУ №615 від 17.09.2015 р. – Режим
доступу: http: // www.rada.gov.ua.
32. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
банками у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Постанова
Правління НБУ №492 від 12.11.2003 р. – Режим доступу: http: //
www.rada.gov.ua.

