ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Фінансовий менеджмент

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

1

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
дисципліна викладається з метою формування у студентів системи знань з теорії та практики
управління фінансами банку. Основними завданнями є вивчення сутності і цілей фінансового
менеджменту у банку, інструментів та методів управління фінансами банку, формування
цілісного бачення стратегії фінансового управління банком.
Результати навчання:
знати:
сутність, завдання, принципи та інструменти фінансового менеджменту у банку;
методи управління активами, власним капіталом та зобов’язаннями банку;
механізм управління прибутковістю та ризиками банку.
.
вміти:
організовувати процес управління фінансами банку;
визначати доцільність та застосовувати методи управління активами, власним капіталом
та зобов’язаннями банку;
формувати та обґрунтовувати стратегію управління прибутковістю та ризиками банку.
.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Назва дисципліни: Стратегічне управління фінансами, банківською справою та
страхуванням
Семестр:
Спеціальність (спеціалізація):

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

.

1

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
вивчає сутність і особливості стратегічного управління фінансами, банківською справою та
страхуванням; основи теоретико-методологічних аспектів та навичок застосування методів
формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, створення системи стратегічного
управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому
середовищі; вітчизняний та зарубіжний досвід стратегічного управління фінансами, банківською
справою та страхуванням. Дисципліна “Стратегічне управління фінансами, банківською справою
та страхуванням” посідає важливе місце серед навчальних курсів, які вивчають студенти. Нині
для ведення бізнесу все актуальнішим стає вивчення особливостей управління, планування,
аналізу та контролю.
Результати навчання:
знати:
концептуальні підходи до управління фінансами; особливості діагностики зовнішнього і
внутрішнього середовища банку; основні аспекти методики діагностики галузі сутність та
структуру стратегічного потенціалу страхової компанії; теоретико-методичні основи
стратегічного аналізу; складові та елементи SWOT-аналізу і стратегічного балансу потенціалу
банку та страхової компанії.
вміти:
розмежовувати поняття стратегічного управління, стратегічного планування, стратегічного
аналізу та стратегічного контролю; виокремлювати концептуальні підходи до управління
фінансами, банківською справою та страхуванням; застосовувати методи для визначення
конкурентоспроможності банку та страхової компанії; обирати класифікаційні ознаки для
фінансових стратегій фінансових установ.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни: _

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

Ринок фінансових послуг_______

Спеціальність (спеціалізація):

ПРОГРАМИ

_______ Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

1

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теоретичних та
практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу
фінансових послуг. Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху
фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються
спеціалізованими фінансовим інститутами. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити
студентів із сутністю, завданнями та функціями, які виконує фінансовий ринок; вивчити наукові
засади побудови ринку фінансових послуг; надати майбутнім фахівцям навички визначення
характерних ознак фінансових послуг на фінансовому ринку; сформувати у студентів теоретичну
та методологічну базу, необхідну для подальшого розв’язку практичних ситуативних завдань з
надання фінансових послуг на фінансовому ринку.
Результати навчання:
знати:
суть та зміст ринку фінансових послуг; види ринків фінансових послуг; види фінансових послуг;
інфраструктуру ринку фінансових послуг; професійних учасників ринку фінансових послуг та
особливості здійснення фінансового посередництва; ринок банківських металів та його фінансові
послуги; ринок страхових послуг та його елементи; інформаційні та рейтингові системи на ринку
фінансових послуг; фінансові послуги на ринку грошей, ринку нерухомості та інформаційному
ринку; види ризиків на ринку фінансових послуг; особливості державного регулювання та
саморегулювання на ринку фінансових послуг.
вміти:
орієнтуватися в нових для України і різноманітних поняттях ринку фінансових послуг;
проводити фінансові розрахунки; проводити оцінку та прогнозування фінансового ринку за
допомогою спеціальних методів; самостійно здійснювати аналіз та приймати інвестиційні
рішення.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Проектне фінансування

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4);
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
мета дисципліни: формування у студентів знань з методології та інструментарію організації
проектного фінансування на основі законодавства України з урахуванням вітчизняних та
іноземних наукових досліджень. Завдання дисципліни: сформувати у студентів теоретичну та
методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою проектного фінансування.
Результати навчання:
знати:
характерні ознаки проектного фінансування та складові його організації;
методику оцінювання інвестиційних проектів;
етапи та напрями передінвестиційних досліджень;
інструменти і методи управління інвестиційними проектами;
складові фінансового забезпечення інвестиційних проектів;
учасників ринку проектного фінансування та їхні функції.
вміти:
визначати об’єкти проектного фінансування, оптимальну структуру джерел фінансування
інвестиційних проектів, методи і форми фінансування проектів;
організовувати корпоративне фінансування інвестиційних проектів;
оцінювати можливості участі банку у фінансування інвестиційних проектів, фінансові
інструменти, інвестиційні проекти, інвестиційну кредитоспроможність позичальників,
майно та майнові права, ризики проектного фінансування та інструменти управління
ними.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Страховий менеджмент

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
оволодіння знаннями з реалізації управлінських рішень із комплексу питань, що забезпечують
раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній при гармонізації
фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній,
посередників та держави.
Результати навчання:
знати:
принципи управління страховою компанією; порядок проектування, реєстрації й ліцензування
страхових організацій, зміст державного нагляду за їх діяльністю; методику опрацювання
стратегічного плану розвитку страховика; порядок формування резервів у страхових
організаціях; умови й способи досягнення підвищення фінансової надійності страхової компанії;
умови оподаткування доходів страхових організацій; методи здійснення фінансового
моніторингу грошових операцій страховика.

вміти:
обґрунтувати економічну доцільність створення (реорганізації) страхової організації; визначити
місію, цілі й стратегічні завдання страховика; обґрунтувати раціональну структуру компанії;
опрацювати бізнес-план страховика;організувати процес бюджетування в страховій компанії
Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Бюджетний менеджмент

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
дисципліна «Бюджетний менеджмент» формує у студентів знання та вміння щодо управління
бюджетним процесом та його організацією на державному та місцевому рівнях. Навчальна
дисципліна полягає у вивченні теоретичних основ бюджетного менеджменту, сутності
бюджетної системи; структури органів оперативного управління бюджетом; особливостей
організації виконання бюджету; здійснення бюджетного планування та прогнозування; складання
бюджетної звітності, контролю за виконанням бюджету тощо.
Результати навчання:
знати:
структуру бюджетної системи України та принципи її побудови; структуру органів державної
влади, які наділені повноваженнями виконання управлінських функцій в межах бюджетного
процесу; сучасні методи державного регулювання з боку контролюючих органів; стадії
бюджетного процесу, специфіку його організації, планування й реалізації; зарубіжний досвід у
сфері застосування управлінської моделі регламентації бюджетних відносин.
.
вміти:
визначати планові показники дохідної та видаткової частин бюджету; здатність оптимізувати
показники бюджетного дефіциту і державного боргу; розраховувати суми видатків відповідних
бюджетів на фінансування конкретних видів діяльності; застосовувати сучасні методи
управління бюджетним процесом у контексті збалансування дохідних і видаткових повноважень
відповідних бюджетів; здатність самостійно розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення
у сфері управління бюджетним процесом.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС

КОМПОНЕНТИ

Назва дисципліни:

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Банківські продукти

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

1

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
мета: надати студентам можливість сформувати систему знань у галузі реалізації банками
банківських продуктів, організації і технології здійснення пасивних та активних операцій,
надання банківських послуг. Завдання: охарактеризувати основні засади реалізації банківських
продуктів; озброїти майбутніх фахівців знаннями основ проведення банківських операцій;
розвинути в молодих людях потяг до дослідницької діяльності, самостійність та
відповідальність.
Результати навчання:
знати:
порядок створення банку, його організаційну структуру та функції;
основні види банківських операцій та процедуру їхнього здійснення;
порядок надання банківських послуг;
вміти:
відкривати рахунки клієнтів у банку, оформлювати розрахункові документи;
проводити пасивні та активні банківські операції;
розраховувати проценти за депозитами та кредитами.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Маркетинг у банку

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

1

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
засвоєння основних напрямів формування та реалізації маркетингової діяльності банківської
установи, основних компонентів механізму управління маркетинговими ризиками банку.
Результати навчання:
знати:
теоретичні та організаційні засади банківського маркетингу та його особливості, принципи
банківського ціноутворення та виробництва, складові банківського іміджу та ділової репутації,
напрями використання маркетингових комунікаційних інструментів у банківській діяльності.
вміти:
сегментувати банківський ринок, розробляти план маркетингових досліджень, досліджувати
асортимент ринку банківських продуктів, визначати ефективність банківської реклами та інших
маркетингових комунікаційних інструментів.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Кредитний менеджмент

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 48 (лекції – 32 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань і практичних
навичок з управління кредитною діяльністю банку. Предметом вивчення навчальної дисципліни
є відносини, що виникають у процесі управління банківською кредитною діяльністю. Основними
завданнями є: надати студентам знання і вміння щодо організації банківського кредитування та
управління кредитним процесом, здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та
мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю.
Результати навчання:
знати:
основні засади кредитного менеджменту; зміст і методи оцінювання кредитоспроможності
позичальників; завдання менеджерів на кожному етапі кредитного процесу; особливості
організації кредитування підприємств окремих галузей економіки; методи управління кредитним
ризиком; причини виникнення проблемних кредитів та засоби реструктуризації боргів; порядок
створення та використання спеціального резерву за кредитами; порядок створення та
використання спеціального резерву за фінансовими зобов’язаннями банку.
вміти:
приймати правильні рішення щодо вибору суб’єктів та об’єктів кредитування; визначати
ефективність проекту, що кредитується; оцінювати кредитоспроможність різних категорій
позичальників; управляти кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними
категоріями позичальників; оцінювати ризиковість кредитної операції; правильно вибирати
адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику; виявляти сигнали проблемності кредиту і
застосовувати відповідні превентивні заходи; управляти проблемними кредитами; прогнозувати
структуру кредитного портфеля банку.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
мета навчальної дисципліни – отримання студентами знань про операції, що здійснюються
комерційними банками під час обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, впровадження
у вітчизняну практику міжнародного кредитування та присутності на вітчизняному і
міжнародному валютних ринках.
Результати навчання:
знати:
сутність та види валютних операцій банку,
види міжнародних розрахунків;
основні фінансові інструменти та можливості їх практичного застосування для проведення
міжнародних розрахунків.
вміти:
застосовувати міжнародне кредитування як джерело фінансових ресурсів підприємницької
діяльності;
проводити міжнародні розрахунки;
обслуговувати міжнародні кредитні операції;
здійснювати банківські операції на готівковому та безготівковому валютному ринках.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС

КОМПОНЕНТИ

Назва дисципліни: _

ОСВІТНЬОЇ

Іпотечне кредитування

Спеціальність (спеціалізація):

ПРОГРАМИ

_ _____ Семестр:

3

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 40 (лекції – 24 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних
навичок щодо організації процесу іпотечного кредитування в банку, прийняття рішень про
надання іпотечних кредитів і мінімізації банківських кредитних ризиків. Основними завданнями
є: вивчення організації процесу іпотечного кредитування в банках в сучасних умовах, технологій
оцінки позичальника та нерухомого майна при наданні іпотечних кредитів банками, методики
банківського моніторингу іпотечного кредитування та мінімізації ризиків іпотечного
кредитування.
Результати навчання:
знати:
теоретичні основи іпотечного кредитування, роль іпотеки у розвитку економіки, норми
законодавства з іпотечного кредитування, предмет іпотеки та вимоги до майна, що надається у
забезпечення; організацію процесу іпотечного кредитування в банку, порядок видачі іпотечних
кредитів та проведення моніторингу кредитної діяльності в банку; порядок прийняття в
забезпечення нерухомого майна від позичальників, шляхи реструктуризації проблемної
кредитної заборгованості клієнтів у банку за іпотечними кредитами
вміти:
- визначати особливості організації іпотечного кредитування в банку залежно від різних видів
нерухомого майна, що надається у забезпечення, організовувати процес надання іпотечного кредиту під заставу незавершеного будівництва, житлових приміщень, будівель, споруд,
підприємства як цілісного майнового комплексу тощо;
- аналізувати документацію від позичальника на одержання іпотечного кредиту, проводити
співбесіду та оцінювати кредитоспроможність позичальника, розробляти умови й укладати
кредитний та іпотечний договори, проводити моніторинг іпотечних кредитів і нерухомого майна,
наданого в забезпечення; організовувати співпрацю банку зі страховими компаніями та
суб’єктами оціночної діяльності, вміти самостійно оцінити вартість і ліквідність нерухомого
майна, що дається в забезпечення за кредитом;
- організовувати відносини на первинному та вторинному іпотечному ринку, організовувати
ефективну співпрацю з учасниками іпотечного ринку; володіти нормами законодавства щодо
видів та емісії іпотечних цінних паперів, оформляти заставну при наданні іпотечного кредиту в
банку, визначати ефективні способи рефінансування іпотечних кредитів;
- визначати можливості надання довгострокових молодіжних житлових кредитів, оцінювати
критерії та вимоги до кандидатів на отримання пільгових молодіжних кредитів, проводити
розрахунок платоспроможності кандидатів, визначати суми кредитних коштів та переваги при
наданні молодіжних житлових кредитів.
Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Монетарна політика (Monetary Policy)

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

3

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
дисципліна «Монетарна політика» спрямована підготовку фахівців високої кваліфікації, здатних
самостійно здійснювати на належному рівні аналіз стану грошово-кредитного ринку та критично
оцінювати правильність застосування монетарних інструментів керівними органами країни, а
також формування у студентів вмінь самостійно визначати ефективні методики та процедури
монетарного регулювання впливу чинників на ключові макроекономічні індикатори
економічного розвитку країни.
Результати навчання:
знати:
сутність регулювання грошово-кредитного ринку через прямі та непрямі інструменти; принципи
транспарентності монетарної політики, правила застосування монетарної політики; режими
монетарної політики, механізми підтримки стабільності національної грошової одиниці,
інструменти підтримки ліквідності банківської системи, трансмісійний механізм монетарної
політики; канали забезпечення взаємодії монетарної та фіскальної політик.
вміти:
адекватно оцінювати правильність застосування грошово-кредитного інструментарію,
прогнозувати стан грошово-кредитного ринку; виявляти недоліки у проведенні монетарної
політики, надавати кваліфіковані рекомендації щодо вдосконалення монетарної політики у
перспективі.

Форма звітності: ___________екзамен_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська, англійська_____

ОПИС
Назва дисципліни: _

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Грошово-банківські системи _________ Семестр:

Спеціальність (спеціалізація):

1

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
навчальна дисципліна дає змогу у стислому вигляді з’ясувати особливості та проблеми розвитку
грошово-банківських систем Італії, Франції, Великобританії, Канади, США, Японії, Росії і
Польщі у порівнянні з Україною.
Результати навчання:
знати:
сутність предмету та основні елементи методу вивчення дисципліни «Грошово-банківські
системи»; особливості економіки і фінансів окремих країн світу; грошову та банківську системи
країн «великої сімки»; історію та еволюцію розвитку грошово-банківських систем провідних
країн світу.
вміти:
виокремлювати закономірності та особливості розвитку грошово-банківських систем зарубіжних
країн; класифікувати банки; аналізувати елементи грошової та банківської системи;
узагальнювати передовий зарубіжний досвід щодо організації грошово-банківських систем та
подолання грошово-банківських криз в Україні.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни: _

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Методологія наукових досліджень

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

1

.

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
метою навчальної дисципліни є: засвоєння студентами основ наукових методів економічного
дослідження. Завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні: сутності наукової методології;
структури наукового знання; прийомів, підходів, способів і методів наукового економічного
дослідження; проектного проведення економічного дослідження.
Результати навчання:
знати:
сутність та основні завдання науки у формуванні суспільства знань; об’єкт, предмет та структуру
наукових економічних досліджень; науку та інновації; організацію і планування наукового
економічного дослідження; основні етапи організації економічного досліджень; основні вимоги
до теми економічного дослідження; сутність наукової методології; основні етапи розвитку
методології науки; форми наукового пізнання; функції методології; ознаки наукових галузей;
критерії наукових знань; форми організації економічного наукового знання; загальні поняття про
семіотику; характеристику наукової діяльності; етичні норми наукових економічних досліджень;
наукову етику; принципи наукового пізнання; засоби і методи наукового економічного
дослідження; методи емпіричного та теоретичного економічного дослідження; системний аналіз;
сутність та основні правила аргументації; етичні і естетичні основи методології; сутність
проектування наукового економічного дослідження; технологічну і рефлексивну фази наукового
економічного дослідження; специфіку організації колективного економічного дослідження.
вміти:
класифікувати науки; виокремлювати наукову діяльність у Класифікаторі видів економічної
діяльності (КВЕД); виділяти основні принципи організації наукової діяльності в Україні;
оцінювати ефективність економічної науки як особливої сфери діяльності; організовувати
міжнародну науково-економічну співпрацю України; складати розгорнуті плани наукового
економічного дослідження; аналізувати методику планування наукового економічного
дослідження; організовувати процес методології економічної науки згідно пройдених етапів
розвитку; вибирати найефективніші форми наукового пізнання для проведення наукового
економічного дослідження; класифікувати наукові економічні знання; досліджувати способи
передачі інформації, властивості знаків і знакових систем у людському суспільстві;
організовувати наукову діяльність; проводити наукові економічні дослідження згідно етичних
норм; застосовувати у наукових економічних дослідженнях принципи наукового пізнання;
використовувати при науковому економічному дослідженні методи емпіричного та теоретичного
рівнів дослідження; обґрунтовувати певні наукові положення та гіпотези; проводити наукові
економічні дослідження з використанням етичних та естетичних норм; розробляти проекти
наукових економічних досліджень; організовувати колективні дослідження; за результатами
наукового економічного дослідження оформляти кваліфікаційну (магістерську) роботу.
Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Банківський менеджмент

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

1

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
дисципліна викладається з метою формування у студентів системи знань з теорії та практики
управління банком. Основними завданнями є вивчення сутності і функцій банківського
менеджменту, ефективних організаційних структур, системи корпоративного управління, методів
управління персоналом, фінансами, маркетингом банку.
Результати навчання:
знати:
сутність, завдання та функції банківського менеджменту;
організаційну побудову і систему корпоративного управління в банку;
методи управління персоналом, фінансами, маркетингом, безпекою банку.
.
вміти:
визначати завдання та організовувати процес управління банком;
управляти організаційною структурою та формувати стратегію розвитку банку;
визначати доцільність та застосовувати методи управління персоналом, фінансами,
маркетингом, безпекою банку;.
.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ
Назва дисципліни:

ДИСЦИПЛІНИ

Історія та філософія грошей і банківництва

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

1

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
завдання дисципліни: з’ясувати історичні аспекти виділення понять «гроші» і «банківництво» у
самостійні економічні категорії; охарактеризувати основні етапи становлення та розвитку
грошового і банківського господарств у процесі еволюції економічних відносин; розібрати
принципи функціонування стародавніх та середньовічних банків та вивчити їх вплив на сучасне
банківництво; розкрити вплив традицій та юридичних норм іноземних держав на еволюцію
грошей і банківської справи на українських землях; висвітлити місце українських грошової і
банківської систем у контексті історичного поступу світової економіки.
Результати навчання:
знати:
концепції виникнення грошей та їхнє місце серед філософських понять, причини появи
перших банків, основні етапи розвитку грошових систем;
види грошей у європейських країнах, розвиток банківництва під впливом стародавніх та
християнських традицій;
види та періодизацію грошово-монетних систем та банківництва на українських землях,
причини появи та розвиток вітчизяного банківництва.
вміти:
розрізняти концепції виникнення грошей, функції грошей, володіти знаннями щодо умов
виникнення і форм банківництва;
визначати співвідношення між різними монетами та ваговими одиницями;
характеризувати грошові реформи.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Аналіз інвестиційних проектів

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

1

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

.

.

.

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
під час проведення аналізу інвестиційних проектів досліджуються якісні та кількісні
характеристики процесів та явищ, що пов’язані з їхньою реалізацією. Предметом курсу “Аналіз
інвестиційних проектів” є концепції, критерії та підходи, що використовуються для порівняння
альтернативних проектів та обґрунтування рішень щодо прийняття їх до реалізації. Велике
значення даної дисципліни у підготовці фахівців з банківської справи пояснюється важливістю
оперативного та правильного проведення аналізу інвестиційних проектів при наданні
банківських кредитів та здійсненні банками реальних інвестицій.
Результати навчання:
знати:
основні засади проведення аналізу інвестиційних проектів;
базові поняття фінансового менеджменту, необхідні для правильного розуміння основних
категорій фінансового аналізу інвестиційних проектів;
вміти:
на основі глибокого аналізу інвестиційних проектів обґрунтовувати прийняття фінансових
рішень;
розраховувати основні показники та оцінювати ефективність інвестиційних проектів;
прогнозувати та накреслювати перспективи розвитку реалізації інвестиційних проектів.
Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Банківське регулювання і нагляд

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

2

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
дисципліна викладається з метою формування у студентів системи знань з теорії та практики
регулювання діяльності банків і нагляду за ними державою. Основними завданнями є вивчення
сутності і принципів банківського регулювання і нагляду, діючих вимог, форм та методів
регулювання та нагляду, системи організації банківського регулювання і нагляду в Україні та
світі.
Результати навчання:
знати:
сутність, завдання, принципи та методи банківського регулювання і нагляду;
вимоги до створення, діяльності банків, види заходів впливу до банків;
особливості оцінювання надійності банків та організації системи банківського
регулювання і нагляду.
.
вміти:
застосовувати принципи і методи банківського регулювання і нагляду;
контролювати виконання банками обов’язкових вимог, проводити інспектування та
оцінювати рівень надійності банків;
визначати доцільність та розробляти пропозиції щодо удосконалення системи
банківського регулювання і нагляду.
.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни: _

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

Ринок банківських металів_______

Спеціальність (спеціалізація):

ПРОГРАМИ

_______ Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
розкриває зміст і особливості ринку банківських металів, розмежовує поняття «банківських
металів», «дорогоцінних металів»; види та класифікацію ринку банківських металів; особливості
ціноутворення на ринку банківських металів; ризики на ринку банківських металів та методів їх
мінімізації; елементи інвестування у банківські метали. Нині для банківського бізнесу все
актуальнішим стає вивчення розвитку, регулювання та функціонування ринку банківських
металів, який є складовою фінансового ринку.
Результати навчання:
знати:
історичні аспекти виникнення ринку банківських металів; принципи та основні завдання ринку
банківських металів; учасників ринку банківських металів; функціональний аналіз основних
учасників ринку банківських металів; форми організації ринку дорогоцінних металів; основні
класифікаційні ознаки ринку банківських металів; сутність та види ризиків на ринку банківських
металів; дохідність фінансових інструментів; методи мінімізації ризиків на ринку банківських
металів.
вміти:
критично оцінювати ринок банківських металів відповідно до функцій учасників;
охарактеризувати структуру ринку банківських металів та виділяти основні елементи;
класифікувати ринок банківських металів; аналізувати місце та роль держави на ринку
банківських металів; розмежовувати поняття «банківське регулювання», «банківський нагляд»,
«банківський контроль»; виділяти основні елементи державного регулювання ринку банківських
металів.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Назва дисципліни: _

Страхова система ____

_____ Семестр:

Спеціальність (спеціалізація):

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
засвоєння студентами теоретичних та практичних засад організації та функціонування страхової
системи в країні. Ознайомлення із характерними ознаками світової страхової системи,
процедурами формування її системи безпеки та механізму державного регулювання.
Результати навчання:
знати:
сутність страхової системи, сутність та структуру страхового ринку, класифікаційні ознаки та
види страхових компаній, систему безпеки страхових компаній, сутність, причини та
інструменти реструктуризації страхової системи, особливості страхових систем зарубіжних
країн.
вміти:
виділити та розрізнити елементи страхової системи, аналізувати розвиток страхового ринку в
країні, обґрунтовувати особливості діяльності страхових компаній життя, ризикових страхових
компаній, оцінювати обсяги страхового капіталу, охарактеризувати діяльність страхових
посередників.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Назва дисципліни: _

Банківська безпека ____

Спеціальність (спеціалізація):

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

___

__ Семестр:

2

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами основних способів формування
та заходів реалізації безпеки банківських установ, визначенні основних загроз у діяльності
банків, складових економічної безпеки банку.
Результати навчання:
знати:
сутність принципи, функції, види банківської безпеки, способи організації служби безпеки в
банку, елементи розвідувальної діяльності банку, екстремальні умови для діяльності банку,
принципи формування інформаційної безпеки банку, складові кадрової безпеки банку, складові
системи економічної безпеки банку, складові системи фінансового моніторингу у банку.
вміти:
розрізняти види банківської безпеки, аналізувати складові системи безпеки банку, надавати
об’єктивну оцінку до підходів формування банківської безпеки, обирати доцільну організаційну
структуру служби безпеки банку залежно від його розміру, формувати конкурентні карти
банківських установ, розрізняти екстремальні ситуації у банківській діяльності.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Інноваційний розвиток банку

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
дисципліна «Інноваційний розвиток банку» формує у студентів знання та вміння щодо
забезпечення інноваційного розвитку банку, оцінювання його інноваційного потенціалу,
обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень банку на інноваційних засадах.
Навчальна дисципліна полягає у вивченні механізмів управління інноваційним розвитком банку;
забезпечення результативності формування та використання інноваційного потенціалу банку;
ефективності інвестування у банківські інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки
пріоритетного інноваційного розвитку банку та альтернативні варіанти управлінських рішень.
Результати навчання:
знати:
сучасні форми здійснення банківської інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи
ефективної взаємодії учасників;
методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку банку;
стратегії виходу банку з кризового стану на основі впровадження інновацій;
інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання
результативності інвестування;
імперативи формування ринку банківських наукових розробок та інноваційних ідей в Україні.
вміти:
обгрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку банку з урахуванням потреб
та особливостей національної економіки;
збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків,
вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційної послуги;
оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу банку та
обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;
розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності
інноваційного розвитку банку;
ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності банку, а також контролювати
їхній рівень засобами ризик-менеджменту.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС

КОМПОНЕНТИ

Назва дисципліни: _

ОСВІТНЬОЇ

Корпоративне управління

Спеціальність (спеціалізація):

ПРОГРАМИ
___ Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

2

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – 16 )
Анотація навчальної дисципліни:
метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань та вмінь щодо
забезпечення корпоративного управління, оцінювання його рівня, обґрунтування та реалізації
ефективних управлінських рішень щодо вирішення корпоративних конфліктів. Основними
завданнями є вивчення механізмів корпоративного управління; системи корпоративного
управління та формуванні його розвитку; забезпеченні ефективності корпоративного управління
у вітчизняній економіці; набуття вмінь урегульовувати корпоративні конфлікти та знаходити
шляхи їх подолання.
Результати навчання:
знати:
сучасні форми здійснення корпоративного управління, його основні етапи та принципи
ефективної взаємодії учасників; методичні положення та інструментарій системи корпоративного
управління; моделі корпоративного управління та його національні принципи; стратегії
урегулювання та подолання корпоративних конфліктів; особливості формування системи
корпоративного управління в Україні; основні напрями підвищення ефективності системи
корпоративного управління в Україні; сучасні методи державного регулювання та здійснення
управління.
вміти:
обґрунтовувати напрями підвищення ефективності системи корпоративного управління в Україні
з урахуванням потреб та особливостей національної економіки; визначати тип корпоративних
конфліктів та знаходити раціональні шляхи щодо їх подолання; оцінювати стан та ефективність
корпоративного управління в перехідний період; розробляти та обґрунтовувати управлінські
рішення щодо забезпечення ефективності системи корпоративного управління в Україні;
ідентифікувати та оцінювати ризики корпоративного управління, а також контролювати їхній
рівень засобами ризик-менеджменту; економічно обґрунтовувати вибір моделі корпоративних
відносин та застосовувати її на практиці.

Форма звітності:
Мова вивчення:

залік

.

(екзамен, залік)

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Платіжні системи

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

3

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 24 (лекції – 16 , практичні – 8 )
Анотація навчальної дисципліни:
навчальна дисципліна має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з
принципами безготівкових розрахунків, забезпечить вивчення та класифікацію платіжних
систем, заснованих на використанні пластикових карток. Серед основних проблемних питань
дисципліни: платіжні системи, системи масових платежів, міжнародні платіжні системи, безпека
розрахунків, електронна комерція, еволюція грошей та їхнє майбутнє, нові форми грошей.
Результати навчання:
знати:
сутність платіжної системи, її структурну побудову, складові, елементи, суб’єкти
функціонування; платіжні інструменти та їх види; банківські пластикові картки; технологічну
інфраструктуру платіжних систем, схеми проходження інформації електронними платіжними
системами, засоби опрацювання даних та телекомунікації; заходи інформаційної безпеки
платіжних систем, основні поняття про створення системи захисту, відповідальність суб’єктів
переказу за забезпечення захисту інформації; суть та правові основи системи електронних
платежів, методологію розробки платіжних систем; зарубіжні платіжні системи, такі як СВІФТ;
класифікацію платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток; основних
учасників карткових розрахунків; розвиток та вдосконалення платіжних систем в Україні.
вміти:
визначати складові платіжних систем, їх учасників; класифікувати платіжні системи відповідно
до їхніх типів; організовувати розрахунки: на чистій основі і на валовій основі; визначати схеми
проходження інформації електронною платіжною системою, визначати засоби обробки даних,
обладнання системи масових платежів; організовувати експлуатацію електронних платіжних
систем; визначати відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації;
розробляти платіжну систему за допомогою наявних потреб, цілей, специфіки платіжної системи;
проводити розрахункові операції та технологію розрахунків у платіжних системах "Фед Уайр",
ЧІПС, ЧАПС, СВІФТ; аналізувати роботу системи електронних платежів НБУ її шляхи
удосконалення; виокремлювати основних учасників карткових розрахунків; орієнтуватися в
перспективах удосконалення платіжних систем в Україні.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Реструктуризація банку

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

3

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 24 (лекції – 16 , практичні – 8 )
Анотація навчальної дисципліни:
на сучасному етапі розвитку ринкових відносин щораз частіше виникають умови для
ефективного використання реструктуризації як одного зі шляхів оздоровлення економіки.
Свідченням цього є вітчизняна і зарубіжна практика господарювання, де реструктуризаційні
процеси в економіці є логічним, невідворотним явищем. І найперше ці процеси відбуваються
у банківській сфері, бо вона є найуразливішою в національній економіці: світова криза, зазвичай,
спочатку паралізує діяльність банківських установ, позбавляє їх ліквідності, а тому швидка
реалізація антикризових заходів і реструктуризація банків є правильним шляхом до оздоровлення
економіки загалом. У державі реструктуризаційні процеси у банківництві потребують особливого
осмислення, що випливає із специфіки формування і функціонування банківського сектора
економіки.
Результати навчання:
знати:
сутність поняття реструктуризації банків; концепційну схему реалізації фінансового механізму
регулювання реструктуризації банків в Україні; фінансові методи реструктуризації банків та
визначити особливості їхніх застосувань; алгоритм процесу реструктуризації проблемного банку;
нормативно-правові акти і методичні рекомендації з реструктуризації комерційних банків; заходи
з удосконалення реструктуризаційних процесів комерційних банків; ризики реструктуризаційних
процесів у банківській сфері; напрями мінімізації фінансової нестабільності банківських установ
України та розробити класифікацію ознак вартості банку; зарубіжний досвід фінансового
регулювання реструктуризації комерційних банків з метою його застосування у вітчизняній
практиці.
.
вміти:
визначати сутність реструктуризації, її складових; класифікувати методи та заходи
реструктуризації відповідно до видів; визначати кризовий стан банку, необхідні заходи щодо
порятунку; визначати ризики реструктуризаційних процесів у банківській сфері; організовувати
процес реструктуризації банку; визначати відповідальність суб’єктів реструктуризації;
аналізувати роботу НБУ щодо удосконалення процесів реструктуризації банків; орієнтуватися в
перспективах удосконалення реструктуризації банків в Україні.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Прогнозування банківської діяльності

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

3

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 24 (лекції – 16 , практичні – 8 )
Анотація навчальної дисципліни:
дисципліна «Прогнозування банківської діяльності» формує у студентів знання та вміння щодо
забезпечення прогнозування розвитку банківської діяльності в економічній системі, оцінювання
його рівня, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень у банку за допомогою
прогнозування. Полягає у вивченні механізмів управління розвитком банківської діяльності;
забезпеченні результативності прогнозних даних та використання їх банківськими установами;
ефективності прогнозування розвитку банківської діяльності; набутті вмінь обґрунтовувати
напрямки пріоритетного розвитку діяльності банків та альтернативні варіанти управлінських
рішень за допомогою прогнозування.
Результати навчання:
знати:
методичні положення та інструментарій оцінювання прогнозування розвитку діяльності банків;
основні етапи та принципи ефективного банківського прогнозування; сучасні методи та моделі
прогнозування банківської діяльності; механізм управління банківською діяльністю на основі
прогнозування і планування; стратегії виходу банків з кризового стану на основі результатів
проведеного прогнозування і планування; особливості прогнозування банків з державним і
недержавним капіталом в Україні; підходи до прогнозування активів, зобов’язань та власного
капіталу банківських установ; застосування симультативної моделі та сценарного підходу в
прогнозуванні банківської діяльності.
вміти:
обґрунтовувати напрямки пріоритетного розвитку банківської діяльності з урахуванням
особливостей макроекономічних показників держави; збирати і систематизувати банківську
інформацію для вимірювання і прогнозування активів, зобов’язань і власного капіталу;
оцінювати стан та ефективність сучасного банківського прогнозування та обґрунтовувати
пріоритетні напрямки його розвитку; розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо
забезпечення ефективності банківської діяльності; ідентифікувати та оцінювати ризики, а також
контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту; економічно обґрунтовувати прогноз
діяльності банку.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни: _

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Інвестиційне кредитування _____ ____ Семестр:

Спеціальність (спеціалізація):

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

3

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 24 (лекції – 16 , практичні – 8 )
Анотація навчальної дисципліни:
метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок
щодо надання інвестиційних кредитів і мінімізації кредитних ризиків у банках. Предметом є
відносини, що виникають між банком і позичальником, щодо організації співпраці в процесі
надання, обслуговування та погашення інвестиційних кредитів. Основними завданнями є
вивчення організації процесу інвестиційного кредитування в банку, методики банківського
моніторингу інвестиційних кредитів та мінімізації ризиків банківського кредитування
інвестиційних проектів позичальників.
Результати навчання:
знати:
теоретичні основи інвестиційного кредитування, об’єкти інвестиційного кредитування, види
інвестиційних проектів; організацію процесу інвестиційного кредитування в банку, порядок
видачі інвестиційних кредитів та проведення моніторингу кредитної діяльності в банку; порядок
прийняття заставного забезпечення від позичальників при інвестиційному кредитуванні, шляхи
реструктуризації проблемної кредитної заборгованості клієнтів у банку за інвестиційними
кредитами.
вміти:
аналізувати можливість надання інвестиційних кредитів, розраховувати ціну банківського
інвестиційного кредиту; налагоджувати процес банківського інвестиційного кредитування,
визначати можливі види забезпечення інвестиційного кредиту, розраховувати суми погашення
інвестиційних кредитів; аналізувати документи та проводити оцінювання кредитоспроможності;
розраховувати показники ефективності інвестиційних проектів; оцінювати можливості
кредитування капітальних вкладень з використанням державних коштів, визначати можливість
отримання податкового інвестиційного кредиту, довгострокового кредиту молодим сім’ям за
рахунок державних коштів.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни: _

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Міжнародний банківський бізнес________ Семестр:

Спеціальність (спеціалізація):

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

3

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 24 (лекції – 16 , практичні – 8 )
Анотація навчальної дисципліни:
метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок у
галузі міжнародного банківського бізнесу та його регулятивного забезпечення, функціонування
банківської системи під впливом іноземних капіталів, підвищення стабільності й ефективності
роботи вітчизняних банків за рахунок залучення іноземних інвесторів. Предметом є особливості і
закономірності розвитку міжнародного банківського бізнесу та іноземного банківництва.
Основними завданнями є вивчення стану розвитку міжнародного банківського бізнесу, характеру
впливу іноземних капіталів на розвиток банківської системи та фінансово-економічної безпеки
держави, можливостей ефективного регулювання банківництва на міжнародному рівні для
підвищення рівня розвитку економік країн тощо.
Результати навчання:
знати:
сутність і функції міжнародного та іноземного банківництва, організаційно-правові форми та
види міжнародного банківського бізнесу, суб’єкти, механізм та принципи регулювання
міжнародного та іноземного банківництва, сучасний стан функціонування банків з іноземним
капіталом та філій іноземних банків, структуру власності банківської системи України з огляду
на наявність іноземних інвесторів у банках, наднаціональне регулювання діяльності банків на
міжнародних ринках, особливості правового, податкового, антимонопольного регулювання
іноземного банківського бізнесу тощо;
вміти:
проводити аналіз структури власності банківської системи України з огляду на наявність у ній
іноземних інвесторів, оцінювати стан розвитку міжнародного банківського бізнесу, визначати
ефективність наднаціонального та державного регулювання банківської діяльності, визначати
ефективність діяльності вітчизняних банків та банків з іноземним капіталом, розраховувати
концентрацію іноземного банківництва, оцінювати стан, ефективність і перспективи участі
українських банків у міжнародному бізнесі тощо.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Державне регулювання банківської системи

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

3

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 24 (лекції – 16 , практичні – 8 )
Анотація навчальної дисципліни:
дисципліна «Державне регулювання банківської системи» спрямована на формування
теоретичних знань і практичних навичок щодо державного регулювання банківської системи,
вивчення характеру впливу державного регулювання на розвиток банківської системи та
фінансово-економічної безпеки держави, можливостей підвищення ефективності державного
регулювання банківської системи для стимулювання економічного зростання в країні,
обґрунтування поточних і перспективних планів, стратегій і концепцій розвитку банківської
системи та його подальшого державного регулювання.
Результати навчання:
знати:
сутність і функції державного регулювання банківської системи, організаційно-правові форми та
види державного регулювання банківської системи, суб’єктів регулювання, механізм та
принципи державного регулювання банківництва, сучасний стан розвитку та функціонування
банків та застосування заходів впливу до них, структуру, особливості монетарного, правового,
податкового, антимонопольного регулювання банківництва.
вміти:
адекватно оцінювати діяльність органів державного регулювання банківської системи,
з’ясовувати проблеми функціонування вітчизняного банківництва, знаходити шляхи розв’язання
складних ситуацій у регулюванні ринків банківського капіталу, виявляти прогалини у чинному
законодавстві, надавати рекомендації щодо їх усунення, досліджувати моделі регулювання
банківських систем зарубіжних країн світу та міжнародні норми регулювання фінансових ринків.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни: _

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Захист інтелектуальної власності_____ Семестр:

Спеціальність (спеціалізація):

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

3

.

.

.

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години – 24 (лекції – 16 , практичні – 8 )
Анотація навчальної дисципліни:
метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів системи знань і практичних
навичок з захисту прав інтелектуальної власності за умов ринкової економіки. Основними
завданнями вивчення дисципліни є: надати студентам знання і вміння у сфері захисту прав
інтелектуальної власності, визначати джерела права інтелектуальної власності, забезпечувати
охорону авторських та суміжних прав, прав промислової власності, сформувати систему знань з
патентного права та договірних відносин у сфері захисту інтелектуальної власності.
Результати навчання:
знати:
основні теоретичні засади захисту прав інтелектуальної власності; напрями і проблеми розвитку,
удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності; структуру державної системи
охорони та захисту прав інтелектуальної власності; види порушень прав інтелектуальної
власності; форми, механізми та способи захисту прав інтелектуальної власності; особливості
захисту авторського права та суміжних прав; ознаки винаходу як об’єкта промислової власності;
права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та їхній захист;
правові засоби захисту нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності;
вміти:
приймати рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності; визначати об’єкти права
інтелектуальної власності; оцінювати види порушень прав інтелектуальної власності; правильно
визначати проблеми захисту інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх
подолання; тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної
власності; забезпечувати організацію договірних відносин у сфері захисту прав інтелектуальної
власності.

Форма звітності: ___________залік_________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____українська___________

ОПИС
Назва дисципліни:

КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

Професійна іноземна мова

Спеціальність (спеціалізація):

Семестр:

1, 2

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
(Банківська справа)

.

.

.

.

загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7 );
аудиторні години – 64 (лекції – , практичні – 64 )
Анотація навчальної дисципліни:
вивчення англійської мови спрямоване на формування умінь потрібних майбутнім економістам у
професійній діяльності: вміння прогнозувати процес протікання комунікації для досягнення мети
ділового спілкування і будувати своє мовлення відповідно до запланованого комунікативного
ефекту та професійного результату; вміння вести ділову професійно орієнтовану бесіду у
ситуаціях професійної діяльності в усній та письмовій формах; оволодіння новітньою фаховою
інформацією з іншомовних джерел.
Результати навчання:
знати:
активний лексичний мінімум, враховуючи лексику і вирази, основи граматики та побудови
речень, писати правильно графічно й орфографічно в межах активного лексичного мінімуму;
вміти:
набуття навичок повного розуміння текстів суспільно-політичної, економічної та фахової
тематики; розуміння довготривалого іноземного мовлення; формування спроможності вільно
користуватися усним монологічним ідеологічним мовленням, писати листи, твори, анотації,
доповіді, складати контракти, обираючи відповідний стиль, перекладати з іноземної мови на
рідну, та з рідної на іноземну тексти суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової
тематики.

Форма звітності:____________залік______________
(екзамен, залік)

Мова вивчення:

____ англійська________

