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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 “Міжнародний банківський менеджмент” є основною навчальною 
дисципліною, яка вивчається магістрами та спеціалістами спеціаль
ності “Банківська справа” та “Міжнародна економіка і банківська 
справа”.

Мета вивчення курсу “Міжнародний банківський менеджмент” — 
опанувати систему теоретичних знань щодо сутності та функцій фі
нансового менеджменту у банківських установах України, дослідити 
стратегічну мету та завдання функціонування фінансового менедж
менту.

Предметом вивчення дисципліни є діяльність банківських уста
нов, яка спрямована на побудову стабільної банківської системи Ук
раїни.

Основні завдання вивчення дисципліни полягають в опануванні 
теоретичних основ фінансового менеджменту, процесу планування в 
банку, управління власним капіталом комерційного банку, управлін
ня залученим та позичковим капіталом комерційного банку, управ
ління дохідністю (прибутковістю) комерційного банку, управління 
активами і пасивами комерційного банку, управління ліквідністю і 
резервами комерційного банку, менеджменту кредитного портфеля 
банку, менеджменту портфеля цінних паперів комерційного банку, 
управління ризиком зміни процентних ставок, менеджменту валют
них операцій банку.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
• опанувати сутність міжнародного банківського менеджменту;
• знати особливості управління власним, залученим та позичко

вим капіталом комерційного банку;
• розуміти і впроваджувати специфічні напрями менеджменту 

кредитного портфеля банку, портфеля цінних паперів, валют
них операцій банку та ін. 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“МіжНАрОдНИЙ  бАНКіВСЬКИЙ  МЕНЕджМЕНТ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий модуль і. теоретико-правові засади міжнародного 
банківського менеджменту

1 Теорія міжнародної банківської справи та менеджменту
2 Організаційна структура закордонного апарату банку

змістовий модуль іі. Міжнародний менеджмент операцій 
комерційного банку

3 Управління міжнародними активами та пасивами банку

4 Управління дохідністю міжнародного банківського бізнесу

змістовий модуль ііі. розробка стратегії міжнародного 
управління ліквідністю та ризиками

5 Ризики у міжнародній банківській справі та управління ними

6 Стратегічний міжнародний менеджмент і планування у банку

7 Хеджування ризиків у банку

8 Контроль у міжнародному банківському менеджменті

9 Управління персоналом банку в системі міжнародного 
менеджменту

Разом годин: 54

ЗМіСТ  САМОСТіЙНОЇ  рОбОТИ  
з дисципліни  

“МіжНАрОдНИЙ  бАНКіВСЬКИЙ  МЕНЕджМЕНТ”

змістовий модуль і. теоретико-правові засади міжнародного 
банківського менеджменту

Тема 1. Теорія міжнародної банківської справи  
та менеджменту

Сутність і специфіка міжнародного банківського менеджменту. 
Основні завдання міжнародного банківського менеджменту та його 
принципи. Функції міжнародного банківського менеджменту. Мето
ди та інструменти міжнародного банківського менеджменту.
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Показники ефективності міжнародного банківського менедж
менту. Характеристика середовища міжнародного банківського біз
несу.

Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності банків в Ук
раїні. Регулювання міжнародного банківського бізнесу в Україні. 
Правові засади міжнародної банківської діяльності.

Теми рефератів

1. Необхідні та достатні ознаки добре керованого банку.
2. Пріоритетні завдання міжнародного банківського менеджмен

ту.
 Питання для самоконтролю

1. Предмет і завдання курсу “Міжнародний банківський менедж
мент”.

2. Сутність міжнародного банківського менеджменту.
3. Завдання міжнародного банківського менеджменту.
4. Характеристика міжнародного банківського менеджменту.
5. Функції міжнародного банківського менеджменту.

Література [1; 2; 11; 13; 17; 19]

Тема 2.  Організаційна структура закордонного апарату 
банку

Сутність організаційної структури та її місце в системі управлін
ня міжнародною банківською діяльністю. Структура апарату управ
ління міжнародним бізнесом банку.

Фактори, які визначають міжнародну організаційну структуру 
банку. Сфера та напрямок діяльності у міжнародному середовищі, 
стан конкуренції на міжнародному фінансовому ринку, характер 
клієнтів банку, розмір банку, регулювання міжнародної банківської 
діяльності на національному та міжнародному рівнях.

Принципи побудови організаційної структури банку в міжна
родному бізнесі.

Види організації міжнародної банківської справи та їх класифі
кація. Система банківських агентств, представництва, філій за кор
доном. Система участі.

Сучасні тенденції в організації міжнародної банківської справи. 
Злиття та поглинання банків.

Політика банку у сфері формування його міжнародної організа
ційної структури.
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Теми рефератів

1. Стратегічне планування у банку та його суть.
2. Характеристика SWOTаналізу.

Питання для самоконтролю

1. Елементи міжнародної банківської групи.
2. Характеристика представництв.
3. Характеристика банківських філій.
4. Характеристика дочірніх банків.
5. Характеристика асоційованих банків.

Література [1; 2; 7; 11–13; 17; 19]

змістовий модуль іі.  Міжнародний менеджмент операцій  
комерційного банку

Тема 3. Управління міжнародними активами та пасивами 
банку

Види міжнародних пасивів банку. Управління міжнародним де
позитним портфелем банку та банківські ризики. Методи ціноутво
рення та інновації на ринку євродепозитів. Методи розміщення па
сивів у євровалютах. Позиціювання коштів.

Сутність і структура міжнародних банківських активів. Методи 
управління міжнародними банківськими активами. Управління вар
тістю міжнародних банківських активів.

Міжнародна інвестиційна діяльність банку. Інвестиційні інстру
менти міжнародних банківських операцій. Стратегія та політика між
народного банківського інвестування.

 Теми рефератів

1. Функції банківського капіталу.
2. Методи оцінки вартості банківського капіталу.
3. Розрахунки активів, зважених за ступенем кредитного ризику.

Питання для самоконтролю

1. Поняття власного капіталу і методи його оцінки.
2. Метод левериджу.
3. Метод порівняльного аналізу показників.
4. Метод експертних оцінок.
5. Метод визначення адекватності капіталу за міжнародними 

стандартами (Базельська угода).
6. Поняття і специфіка управління власним капіталом банку.
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7. Методи управління капіталом банку.
8. Методи управління банківським капіталом в Україні.

Література [1; 2; 4–8; 13; 15; 17–19]

Тема 4. Управління дохідністю міжнародного банківського 
бізнесу

Основні підходи до аналізу дохідності міжнародної діяльності 
банку. Показники ефективності міжнародної діяльності банку.

Структурний аналіз дохідності. Шляхи оптимізації дохідності 
міжнародної діяльності банку.

 Теми рефератів

1. Показники ефективності міжнародної діяльності банку.
2. Оптимізація дохідності міжнародної діяльності банку.

Питання для самоконтролю

1. Особливості і методи управління залученими коштами.
2. Визначення депозитної ставки і показники, що впливають на її 

рівень.
3. Особливості управління позиченими коштами та основні дже

рела позичених коштів для комерційних банків.
4. Особливості процесу управління недепозитними джерелами 

коштів в Україні.
Література [13; 15; 17–19]

змістовий модуль ііі.  розробка стратегії міжнародного 
управління ліквідністю та ризиками

Тема 5. ризики у міжнародній банківській справі  
та управління ними

Сутність банківського ризику. Специфіка банківського ризику у 
міжнародній економіці. Ризик ліквідності у міжнародній банківській 
справі. Кредитний ризик у міжнародній банківській справі. Кредит
ний ризик у міжнародній економіці. Валютні ризики.

Система управління міжнародними банківськими ризиками. 
Аналіз і вимірювання ризику. Контроль ризиків. Хеджування та ди
версифікація ризиків.

Основні методи управління міжнародними банківськими ризи
ками.

Методи зниження ризиків у міжнародній банківській справі.
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 Теми рефератів

1. Види диверсифікації кредитного портфеля банку.
2. Етапи формування резерву для відшкодування можливих втрат 

за кредитними операціями банку.

Питання для самоконтролю

1. Організація кредитної роботи в банку.
2. Якість і склад кредитного портфеля.
3. Управління прибутковістю кредитного портфеля.
4. Показники, що визначають обсяг і структуру кредитного порт

феля.
5. Методи ціноутворення на кредити.
6. Методи управління кредитним ризиком.
7. Побудова системи управління кредитним ризиком: принципи 

та етапи.
8. Методика оцінки якості кредитного портфеля.
9. Методи управління проблемними кредитами.

Література [11–13; 16; 17; 20]

Тема 6. Стратегічний міжнародний менеджмент  
і планування у банку

Види стратегій у міжнародній діяльності банку. Особливості бан
ківської стратегії. Реалізація міжнародної банківської стратегії. Схе
ма побудови та складові міжнародної стратегії банку. Розробка стра
тегічних альтернатив. Моделювання міжнародної стратегії бан ку. 
Вибір стратегії банку.

Оперативне та стратегічне планування у банку. Зміст, функції та 
завдання стратегічного планування міжнародного бізнесу банку. Ви
моги до стратегічного планування. Етапи стратегічного плану вання. 
Особливості банківського бізнесплану та його структура.

Теми рефератів

1. Стратегічне планування у банку та його суть.
2. Характеристика SWOTаналізу.

Питання для самоконтролю

1. Сутність та основні ланки системи планування в банку.
2. Елементи системи планування.
3. Зміст бізнесплану і його основні розділи.
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4. Основні показники бізнесплану і їх визначення.
5. Реалізація бізнесплану і прийняття управлінських рішень.
6. Фінансове і бюджетне планування.
7. Процес стратегічного управління і планування в банку.

Література [10; 12–14; 18; 19]

Тема 7. Хеджування ризиків у банку

Суть хеджування. Функціонування ринку похідних фінансо
вих інструментів. Класифікація похідних фінансових інструментів. 
Взаємозв’язок хеджування і страхування. 

Застосування форвардних контрактів у процесі хеджування. 
Ф’ючерсні контракти та організація біржової торгівлі ф’ючерсними 
контрактами. Ціноутворення при підписанні ф’ючерсних контрактів. 
Опціони та ефективність їх застосування. Свопконтракти. Хеджу
вання відсоткового ризику у банку. Хеджування ризику за допомо
гою форвардних контрактів. Хеджування ф’ючерсами відсоткових 
ставок. 

Опціони відсоткових ставок як інструменти хеджування ризику 
(угоди CAP, FLOOR, COLLAR). Хеджування відсоткового ризику бан
ку на основі свопконтрактів. Хеджування валютного ризику банку.

Теми рефератів

1. Економічний зміст хеджування в банках.
2. Характеристика фінансових інструментів, які належать до 

похідних (деривативи).

Питання для самоконтролю

1. Методи управління кредитним ризиком.
2. Побудова системи управління кредитним ризиком: принципи 

та етапи.
Література [2; 8; 15; 18–20]

Тема 8. Контроль у міжнародному банківському  
менеджменті

Контроль як функція міжнародного банківського менеджмен
ту, його зміст і значення для ефективного функціонування банку у 
між народному середовищі. Суб’єкти контролю. Види контролю та їх 
особливості у міжнародному банківському менеджменті. Рівні конт
ролю та сфери його застосування.
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Розподіл повноважень і відповідальності у сфері контролю. Конт
роль кризових ситуацій у сфері міжнародного бізнесу банку: діагно
стика та методи здійснення.

Критерії та проблеми організації ефективного контролю міжна
родної банківської діяльності.

Теми рефератів

1. Функція контролю міжнародного банківського менеджменту.
2. Розподіл повноважень і відповідальності у сфері контролю між

народного банківського менеджменту.

Питання для самоконтролю

1. Критерії оцінки ефективності системи винагородження бан
ківського персоналу.

2. Система санкцій і система контролю як складові системи моти
вації банківського персоналу.

3. Євроринки та їх роль у розвитку міжнародного банківського 
менеджменту.

Література [10; 11; 14; 17; 18]

Тема 9. Управління персоналом банку в системі 
міжнародного менеджменту

Значення менеджменту банківського персоналу та його роль у 
системі міжнародного банківського менеджменту. Особливості та 
завдання управління персоналом банку у міжнародному середовищі. 
Кадрова політика банку: основні принципи та формування. Пробле
ма підготовки та підвищення кваліфікації персоналу бан ку. Методи 
управління персоналом банку та їх специфіка у міжна родному ме
неджменті. Адміністративні, економічні, психологічні методи управ
ління персоналом.

Проблеми етики у міжнародному банківському менеджменті.
Зв’язки з громадськістю у міжнародному банківському менедж

менті.
Система мотивації персоналу банку: моральні та матеріальні сти

мули. Система оплати праці у сфері міжнародного банківського біз
несу.

Критерії оцінки ефективності системи винагородження банківсь
кого персоналу. Система санкцій та система контролю як складові 
системи мотивації банківського персоналу.
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Теми рефератів

1. Проблеми етики в міжнародному банківському менеджменті.
2. Оцінка ефективності системи винагородження банківського 

персоналу.

Питання для самоконтролю

1. Значення менеджменту банківського персоналу та його роль у 
системі міжнародного банківського менеджменту.

2. Особливості та завдання управління персоналом банку у між
народному середовищі.

3. Кадрова політика банку: основні принципи та формування.
4. Проблема підготовки та підвищення кваліфікації персоналу 

банку.
5. Методи управління персоналом банку та їх специфіка у міжна

родному менеджменті.
6. Адміністративні, економічні, психологічні методи управління 

персоналом.
Література [1; 9–12; 14; 17; 18]
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