
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни ЗОД1  «Управління людськими ресурсами»  

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 
 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності 

Основна мета викладання навчальної дисципліни “Управління людськими 

ресурсами” є формування у студентів фундаментальних знань теорії і практики 

та відповідних професійних компетенцій ефективного управління  персоналом 

підприємства і соціальної відповідальності. 
 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни) 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 
- сутність предмету, об’єкту, суб’єкту управління людськими ресурсами; 

- роль розвитку персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності 

працівників та їх організацій; 

- структуру Кодексу Законів про працю;  

- відмінності у жорсткій та мякій концепції менеджменту персоналу; 

- особливості і принципи МП; 

- специфіку кадрової політики в банківській сфері; 

- відмінності стратегії та політики МП; 

- роль розвитку персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності 

працівників та їх організацій; 

- перспективні форми розвитку персоналу; 

- сутність маркетингу персоналу; 

- зміст мотиваційних теорій у менеджменті персоналу; 

- механізми сприяння підвищення ефективності роботи персоналу; 

- теорії конфлікту в менеджменті персоналу; 

- основи ділового спілкування; 

- сутність, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності; 

- місце соціальної відповідальності  в системі управління організацією; 

- нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності; 

- моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних 

типів корпоративної культури; 

- особливості вияву соціальної відповідальності в українських реаліях; 



- сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики 

управління персоналом; 

- сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів 

соціальної звітності; 

- категоріальний апарат, основні принципи, методи, техніки управління 

часом; 

- основні методи інвентаризації та аналізу власного та організаційного часу; 

- принципи і правила планування часу, визначення власних цілей і 

розстановки пріоритетів при прийнятті якісних управлінських рішень; 

- організаційні принципи розпорядку дня з урахуванням темпераменту та 

біоритмів людини. 

уміти: 

- формувати стратегію та політику управління людськими ресурсами; 

- стратегію МП гіпотетичного банку; 

- оцінювати політику менеджменту персоналу; 

- визначати потреби в персоналі на підприємстві (організації); 

- приводити у відповідність стратегію менеджменту персоналу і стратегію 

бізнесу фірми; 

- враховувати мотивацію праці; 

- управляти конфліктною ситуацією; 

- застосовувати соціальні і психологічні методи  в практичній діяльності; 

- створювати позитивний  соціально-психологічний клімат в організації;  

- формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності; 

- визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної 

відповідальності; 

- посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку 

через соціальне партнерство; 

- здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; 

- оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; 

- розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності; 

- формулювати  життєві  цілі за   допомогою   «дерева   цілей» та 

«променевих діаграм»; 

- робити власний SWOT-аналіз, для виявлення сильних і слабких сторін 

можливостей та загроз особистості; 

- використовувати технології планування власного часу, принципи 

планування поточного дня; 

- визначати критерії оцінки власної ефективності; 

- виявляти та аналізувати проблемні області індивідуального 

«освоєння» часу;  

- адекватно розподіляти часові ресурси міжособистісної і професійної 

взаємодії. 
 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-



практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 

 
4. Схема накопичення балів по дисциплін, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Управління людськими ресурсами» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань,  поточних модульних 

контрольних робіт, завдань самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна 

сума балів, набраних під час вивчення  навчальної дисципліни «Управління 

людськими ресурсами» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну   Кочума І.Ю., к.е.н., доцент 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін  

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни ЗОД2  «Професійна іноземна мова (рівень С)»  

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності - формування умінь та навичок професійного спілкування 

іноземною мовою на рівні досвідченого користувача (С1) який забезпечує 

розуміння широкого спектру достатньо складних та об’ємних текстів, 

розпізнавання імпліцитного значення, ефективне і гнучке користування мовою 

у суспільному житті, навчанні та роботі, чітке, логічне, детальне 

висловлювання на складні теми, свідоме володіння граматичними структурами, 

конекторами.  

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) Згідно з вимогами 

освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- граматичні структури, що є необхідними для розуміння широкого кола 

текстів в академічній та професійній сферах; 

- мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного і 

професійного мовлення; 

- широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є 

необхідним в академічній та професійній сферах; 

- основні прийоми компресії фахового тесту; 

- як досягти порозуміння зі співрозмовником під час обговорення проблем, 

пов’язаних зі спеціалізацією; 

- як знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що 

міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і 

електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами та 

термінологією; 



- як аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є 

необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень; 

- як писати професійні тексти і документи англійською мовою із низки га-

лузевих питань; 

- як перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись 

двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та 

програмним забезпеченням перекладацького спрямування. 

уміти:  

- розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію у процесі де-

тальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою 

пов’язані зі спеціальністю; 

- розуміти досить складні повідомлення та інструкції у професійному 

середовищі; 

- реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під 

час детальних обговорень, дискусій, офіційних переговорів, лекцій, бесід, що 

пов’язані з навчанням та професією; 

- наводити чітку аргументацію стосовно актуальних тем в академічному та 

професійному житті (наприклад, під час семінарів, дискусій); 

- висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- та телевізійних 

програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами; 

- чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями з 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

- розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з 

підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел; 

- писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з 

особистою та професійною сферами (наприклад, заяву); 

- анотувати та реферувати тексти фахового спрямування; 

- готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію. 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (відповіді на запитання, виконання вправ); 

тестування; методи практичного контролю: (переклад доповідей, тез, складання 

анотацій, захист підготовлених доповідей та створених на їх підставі 

презентацій). 

  



 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Професійна іноземна мова (рівень С)» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань, завдань самостійної та 

індивідуальної роботи, тестування. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення  навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова (рівень С)» 

становить 100 балів. 
 

5. Хто викладає дисципліну  Іванова І.В., к.пед.наук, доцент;  

Потенко Л. В., к.філол.наук, доцент 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут
 

 

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій 
 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни   ГОД1 Глобальна економіка. 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент» 

Освітній ступінь другий (магістерський).
 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності формування у студентів системи знань для розуміння умов і 

факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної 

економічної системи, усвідомлення своєї інтелектуальної місії для реалізації  

креативних  ідей  суспільного  прогресу  в  контексті європейських цінностей та 

цивілізаційних вимірів глобалізації.  

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни)  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

 закономірності та сучасні тенденції глобалізації; 

 цивілізаційні виміри глобалізації та цивілізаційну парадигму глобального 

економічного розвитку; 

 європейські цінності глобалізації; 

 передумови та фактори становлення глобальної економіки; 

 конкурентні механізми функціонування глобального ринку; 

 процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу; 

 природу глобального економічного циклу; 

 принципи глобальної інституціоналізації економічного розвитку; 

 глобальні імперативи науково-технологічного прогресу; 

 соціальні виміри економічної глобалізації; 

 шляхи й моделі інтеграції України в глобальний економічний простір; 

 євроінтеграційний вектор зовнішньоекономічної стратегії України в 

умовах глобалізації. 

уміти: 

 аналізувати диспозиції та глибину взаємодії суб'єктів глобальної 

економіки; 

 оцінювати  секторально-галузеву та регіонально-країнову структуру 

глобальної економіки; 



 досліджувати кон'юнктуру глобальних ринків товарів, послуг, інвестицій, 

праці; 

 прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних 

механізмів; 

 здійснювати моніторинг ділової активності на різних фазах 

глобального економічного циклу; 

 адаптувати менеджмент до крос-культурного середовища економічної 

діяльності; 

 застосовувати сучасні техніки міжнародного консалтингу для виявлення 

та розв'язання ключових бізнес-проблем; 

 розробляти методики ефективних бізнес-комунікацій у глобальній 

регулятивній системі; 

 ідентифікувати фактори та моделі глобального корпоративного лідерства; 

 обґрунтовувати напрями інноваційного розвитку України в глобальному 

конкурентному середовищі; 

 обґрунтовувати європейські інтеграційні перспективи України; 

 розрізняти основні відмінності між західним та східним цивілізаційним 

світом, сприяти інтеграції України у європейську спільноту. 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Глобальна економіка» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. 

Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної дисципліни 

«Глобальна економіка» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну  Колодій С.Ю., д.е.н., професор  

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут
 

 

Кафедра фінансів та банківської справи  

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни   ГОД2 Фінансовий менеджмент (рівень А) 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»  

Освітній ступінь другий (магістерський). 

Кількість кредитів за ECTS  6 
 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у наданні студентам поглиблених знань із питань 

фінансового управління підприємствами різних організаційно-правових форм та 

різних форм власності в умовах ринкової економіки, формуванні теоретичної та 

методологічної бази, необхідної для вільного володіння сучасними методиками 

стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також 

опануванні основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації 

найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

- сутність, методологію, інструментарій та принципи фінансового менеджменту; 

- систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту та її 

користувачів; 

- основні напрямки політики управління прибутком підприємства та етапи її 

розроблення в межах стратегічного та оперативно-тактичного фінансового 

менеджменту; 

- особливості визначення вартості всіх елементів капіталу підприємства та вплив 

структури капіталу на його вартість; 

- основні напрямки політики управління активами підприємства та їх особливості 

при використанні стратегічного та оперативно-тактичного фінансового 

менеджменту; 

- оптимальні напрямки інвестиційної політики підприємства та особливості 

управління реальними і фінансовими інвестиціями; 

- сутність, цілі, завдання та методи фінансового планування і прогнозування; 

- основні напрямки політики антикризового фінансового управління 

підприємством, внутрішні та зовнішні механізми його фінансової стабілізації. 

уміти: 



- застосовувати методичні підходи та інструментарій фінансового менеджменту в 

процесі управління підприємством; 

- формувати та ефективно використовувати систему інформаційного забезпечення 

для прийняття рішень у процесі управління фінансами підприємства; 

- розробляти оптимальну стратегічну та оперативно-тактичну фінансову політику 

на підприємствах різних організаційно-правових форм та різних форм власності 

з урахуванням їх фінансового становища та кон'юнктури ринку 

- здійснювати розроблення етапів політики управління прибутком 

підприємства; розробляти основні напрямки політики управління необоротними 

та оборотними активами підприємства, використовувати оптимізаційні моделі 

для визначення оптимального розміру товарно-матеріальних запасів, готової 

продукції, дебіторської заборгованості та грошових коштів підприємства; 

- визначати поелементну вартість капіталу підприємства, його 

середньозважену вартість, граничну вартість та оцінювати вплив структури 

капіталу на його вартість; самостійно визначати оптимальні шляхи інвестиційної 

діяльності, застосовувати методи визначення дохідності реальних та фінансових 

інвестицій; застосовувати методичні підходи при розробленні фінансових планів 

та прогнозів подальшого розвитку з метою досягнення як стратегічних, так і 

оперативно-тактичних цілей; 

- своєчасно застосовувати зовнішні та внутрішні механізми фінансової 

стабілізації підприємства з метою запобігання кризового фінансового становища 

на підприємстві. 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних за 

виконання практичних завдань, поточних модульних контрольних робіт, завдань 

самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» становить 50 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Третяк Н.М. к.е.н., доцент 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФОД2 «Банківський менеджмент» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності – формування у студентів системи знань щодо проблем, завдань 

і методів банківського менеджменту, а також безпосереднє вивчення 

конкретних заходів щодо аналізу й управління банківською діяльністю. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни).  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- сутність, методологію, інструментарій, принципи та функції банківського 

менеджменту;  

- систему інформаційного забезпечення банківського менеджменту; 

- сутність, функції, принципи, завдання і етапи стратегічного та тактичного 

планування в системі банківського менеджменту;  

- моделі прийняття стратегічних рішень, види банківських стратегій; 

- сутність, алгоритм та основні завдання розроблення маркетингових програм;  

- особливості управління продуктовою, комунікаційною політикою банку, 

управління процесом продажу;  

- принципи організаційної побудови банку, основні типи організаційних 

структур у банку;  

- основні підходи до формування оптимальної структури ресурсів комерційного 

банку;  

- сучасні підходи до управління фінансами банку. 

уміти:  

- орієнтуватися в основних аспектах банківського менеджменту; 

-  застосовувати методичні підходи та інструментарій банківського 

менеджменту в процесі управління банком;  

- визначати та оптимізувати показники, що характеризують фінансовий стан 

комерційних банків;  

- коригувати цілі, завдання та програми банку залежно від кон’юнктури ринку;  

- здійснювати багатоваріантні розрахунки з використанням сучасної 

інформаційної бази;  



- застосовувати методичні підходи при розробленні маркетингових планів та 

прогнозів подальшого розвитку з метою досягнення як стратегічних, так і 

оперативно-тактичних цілей банку;  

- аналізувати кредитно-інвестиційний портфель банку, достатність капіталу, 

стабільність ресурсної бази, застосовуючи прийоми фінансового аналізу;  

- використовувати на практиці методи управління активами, пасивами, 

ризиками, ліквідністю та прибутковістю банку для ефективного прийняття 

управлінських рішень. 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 
 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Антикризовий менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних за 

виконання практичних завдань,  поточних модульних контрольних робіт, завдань 

самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Антикризовий 

менеджмент» становить 50 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну:  Жежерун Ю.В., к.е.н. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФОД1 «Страховий менеджмент» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у формуванні системи знань з підготовки та реалізації 

управлінських рішень, що забезпечують раціональне створення й використання 

потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів 

страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та 

держави. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- сутність, функції та роль страхового менеджменту в ринковій економіці;  

- особливості і перспективи розвитку підприємницької діяльності в страхуванні;  

- порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій, зміст 

державного нагляду за їх діяльністю;  

- принципи побудови раціональної структури страхової організації та 

повноваження органів її управління; принципи управління страховою компанією;  

- методи розроблення стратегічного плану діяльності страховика;  

- сутність і способи організації та активізації маркетингової діяльності в 

страхових організаціях;  

- методи вивчення попиту на страхові послуги; технологію відбору ризиків на 

страхування і врегулювання страхових претензій;  

- особливості управління грошовими потоками в страхуванні;  

- умови і способи забезпечення фінансової стійкості та особливості 

антикризового управління в страховій компанії;  

- процедури здійснення фінансового моніторингу операцій страховика;  

- особливості управління безпекою страхової компанії. 

уміти:  

- розробляти місію, цілі та стратегічні завдання страховика;  

- формувати раціональну структуру управління страховою організацією;  

- організовувати процес бюджетування в страховій організації; досліджувати 

стан ринку страхових послуг;  

- досліджувати попит на страхові послуги та організовувати ефективну систему 

їх продажу;  

- оформляти договори страхування і контролювати їх виконання;  



- оформляти документально страхові випадки та розраховувати розмір належних 

страхових виплат потерпілим;  

- аналізувати діяльність страховика і пропонувати заходи, спрямовані на її 

поліпшення;  

- визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання 

зобов’язань перед страхувальниками;  

- визначати напрями ефективного розміщення страхових резервів та тимчасово 

вільних власних коштів страховика;  

- забезпечувати контроль за фінансовою стійкістю страхової компанії;  

- здійснювати перевірку правильності проведення страховиками фінансових 

операцій;  

- ідентифікувати ознаки фінансової кризи в страховій компанії; організовувати 

процедури банкрутства та фінансового оздоровлення страхової компанії;  

- обирати інструменти та організовувати заходи із антикризового управління 

страховиком;  

- проводити фінансовий моніторинг у страховій організації; виявляти та 

запобігати проявам страхового шахрайства;  

- ідентифікувати схеми легалізації брудних грошей. 

 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 
 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Страховий менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних за 

виконання практичних завдань,  поточних модульних контрольних робіт, завдань 

самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» 

становить 50 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Нагайчук Н.Г., к.е.н., доцент 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД22 «Іпотечний ринок» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у формуванні системи знань у галузі функціонування та 

розвитку іпотечного ринку в Україні, організації і технології здійснення  банками 

операцій на ринку іпотечного капіталу; розкриття принципів  організації діяльності 

суб’єктів іпотечного ринку, концептуальних основ та  нормативної бази, що 

регламентує порядок здійснення операцій на ринку  іпотечного капіталу. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- теоретичні засади функціонування іпотечного ринку, його структурної та 

суб’єктної  характеристики;  

- теоретичні засади і методологію перерозподілу іпотечного капіталу на 

іпотечному ринку;  

уміти:  

- формулювати, структурувати і систематизувати  цілі, функції, норми, форми і 

принципи розвитку іпотечного ринку;  

- виконувати конкретні завдання з організації іпотечних операцій; 

- оперувати нормативно-правовими  документами,  що регулюють  іпотечний  

ринок в  Україні;  

- аналізувати стан іпотечного ринку;  

- розв’язувати питання взаємовідносин між учасниками ринку іпотечного 

капіталу. 

 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, відповіді 

на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-практичного 

контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході виконання практичних 

робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх підставі презентацій, 

оцінювання виконання завдань при використання методу кейс-стаді, перевірка 

індивідуальних завдань тощо). 

  



 

4.Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Іпотечний ринок» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на 

практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання практичних 

завдань і поточних модульних контрольних робіт, самостійної та індивідуальної 

роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни 

(підсумковий контроль - залік) «Іпотечний ринок» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну  Запорожець С.В., к.е.н. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД23 «Антикризове управління в банку» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 
 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності – формування системи знань та умінь з антикризового 

управління банком, розпізнавання та діагностики кризових явищ; 

прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на 

результати діяльності банку; визначення можливостей запобігання та 

забезпечення функціонування банку в умовах криз; ліквідації наслідків кризи; 

прийняття та реалізації антикризових управлінських рішень. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни).  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- причини виникнення кризових явищ в банківській системі та окремих банках;  

- економічний механізм виникнення кризового стану в банку;  

- стратегії та підходи до розвитку банку з урахуванням потенційних кризових 

явищ;  

- сучасні методи та інструментарій управління у кризових умовах; 

- методичні підходи до діагностики кризових ситуацій в банку;  

- інструменти попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових 

явищ;  

- умови та підстави віднесення банків до категорії проблемних та 

неплатоспроможних;  

- призначення, структуру та порядок розробки програми антикризових заходів у 

проблемних банках; особливості фінансового оздоровлення проблемних банків;  

- заходи по скороченню витрат, поверненню дебіторських боргів;  

- механізми залучення коштів та впровадження заходів реінжинірингу в 

діяльність банку;  

- правила та способи реорганізації проблемного банку та його реструктуризації в 

системі антикризових заходів;  

- основи антикризового управління в проблемному банку;  

- наслідки криз у вітчизняних банках. 

уміти:  

- проводити експрес діагностику стану банку з метою виявлення потенційних 

(латентних) кризових ситуацій та явищ;  

- застосовувати набуті знання у практичній діяльності по запровадженню 



антикризових заходів в проблемному банку;  

- формувати пропозиції до антикризової програми проблемного банку;  

- виконувати заходи фінансового оздоровлення проблемного банку;  

- якісно виконувати обов’язки у складі групи антикризового управління 

проблемного банку;  

- складати прогноз перспективи виникнення та розвитку кризових ситуацій на 

підставі експрес аналізу;  

- визначити основні напрями запобігання, подолання та мінімізації наслідків 

кризових явищ в банку. 

 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 
 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Антикризове управління в банку» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних за 

виконання практичних завдань,  поточних модульних контрольних робіт, завдань 

самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління в 

банку» становить 50 балів. 

 

3. Хто викладає дисципліну: Жежерун Ю.В., к.е.н. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД32 «Маркетинг в банку» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

варіативна компонента «Банківська справа та фінансові ринки» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у оволодінні комплексу знань з маркетингу у сфері 

банківської діяльності як ефективного засобу формування конкурентних 

переваг, а також формування навичок їх реалізації на грошового ринку та ринку 

банківських продуктів. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни).  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- сутність та особливості маркетингу в банківській сфері;  

- цілі та функції банківського маркетингу;  

- джерела забезпечення банку внутрішньою та зовнішньою інформацією; 

особливості мікро- та макросередовища банківського маркетингу;  

- етапи процесу банківського стратегічного планування; особливості планування 

маркетингу в банку;  

- зміст продуктової стратегії банку та класифікацію банківських послуг;  

- етапи створення нового продукту-послуги банку; етапи встановлення ціни на 

банківський продукт;  

- види систем надання банківських послуг споживачам;  

- етапи процесу розробки стратегії комунікацій у сфері банківських послуг;  

- особливості організації служби маркетингу в банку за різними принципами;  

- види та функції контролю в системі банківського маркетингу. 

вміти:  

- аналізувати зібрану інформацію і виявляти маркетингові можливості банку;  

- визначати ефективний сегмент для банківського продукту;  

- позиціонувати банківські продукти на ринку;  

- розробляти стратегію розвитку продуктового ряду;  

- вибирати метод ціноутворення та визначати ціну на банківський продукт;  

- розробляти стратегію маркетингових комунікацій у сфері банківських послуг;  

- оцінювати ефективність засобів комунікативного впливу на споживачів 

банківських послуг;  

- здійснювати контроль у системі банківського маркетингу. 



 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Маркетинг в банку» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на 

практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання практичних 

завдань і поточних модульних контрольних робіт, самостійної та індивідуальної 

роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни 

(підсумковий контроль - залік) «Маркетинг в банку» становить 100 балів. 

 

 

5. Хто викладає дисципліну:  Костогриз В.Г., к.е.н., доцент 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД33 «Методи аналізу фінансових ринків» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

варіативна компонента «Банківська справа та фінансові ринки» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає формування знань у майбутніх фахівців (магістрів) у 

сфері управління фінансами фінансових посередників про устрій фінансових 

ринків та інструменти, методи та підходи до аналізу та прогнозування ринкових 

індикаторів, а також конструювання вмінь та навичок щодо застосування цих 

знань у роботі на фінансовому ринку в режимі реального часу. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни):  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- нормативно-правову базу, принципи та інституційні засади функціонування 

фінансових ринків у розрізі окремих сегментів;  

- теоретичні основи ціноутворення основних фінансових активів;  

- методичні підходи, що використовуються для прогнозування майбутніх цін та 

курсів на фінансові активи;  

вміти:  

- здійснювати постановку наукової проблеми та раціонально обирати методи та 

прийоми дослідження наукових гіпотез;  

- «читати» фінансову інформацію та розуміти наслідки випадкових та 

непередбачуваних новин для фінансових ринків;  

- складати аналітичні записки щодо розвитку фінансових ринків та фінансових 

інструментів;  

- аналізувати та обґрунтовувати прогнозну динаміку фінансових ринків;  

- аналізувати макроекономічні індикатори та на основі їх динаміки;  

- обґрунтовувати потенційну зміну економічного середовища;  

- застосовувати методи фундаментального та технічного аналізу для оцінки 

кон’юнктури фінансового ринку;  

- формувати і вести банк даних щодо змін макроекономічних індикаторів;  

- організовувати аналітичну роботу у фінансово-кредитній установі;  

- контролювати роботу фахівців нижчого рівня, що здійснюють аналітичні 

функції;  



- надавати пропозиції щодо вдосконалення роботи фінансового посередника з 

метою формування його позиції на фінансовому ринку. 

 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Методи аналізу фінансових ринків» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних за 

виконання практичних завдань,  поточних модульних контрольних робіт, завдань 

самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Методи аналізу фінансових 

ринків» становить 50 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну:  Хуторна М.Е., к.е.н., доцент 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД13 «Управління проектами» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

варіативна компонента «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у оволодінні комплексу знань і вмінь з методології  

управління проектами, а також формування навичок адаптації та  впровадження 

проектних рішень у практичну діяльність суб’єктів бізнесу. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни)  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- формулювати, структурувати  і  систематизувати  цілі  та  функції  управління  

проектом; 

- визначати загальну тривалість проекту та окремих його етапів,  передбачати  

формальні  його  результати;  визначати  склад,  ієрархії  і  взаємозв’язки  між  

процесами, виконавцями і органами управління роботами проекту;  

- визначати  раціональну послідовність, тривалості і строки виконання робіт 

проекту та їх  оптимізовувати  й  графічно  представляти; 

вміти:  

- розраховувати  обсяги  витрат  ресурсів процесів проектів, визначати джерела 

їхнього покриття,  встановлювати  оптимальні   способи   витрачання  ресурсів   в 

умовах  їхнього  обмеження;  

- діагностувати ризики проектів, чинники та джерела їх  виникнення, обсяги 

можливих збитків, розробляти програми або плани мінімізації втрат при настанні 

подій передбачуваних ризиків;  

- визначати склад  учасників  проекту,  здійснювати  їхній відбір  та  розподіл 

функцій, визначати спрямованість і трудомісткість дій членів команди проекту;  

- визначати та використовувати  оптимальну  систему  управління  проектами  

відповідно  до поставлених завдань. 

 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 



відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Управління проектами» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних за 

виконання практичних завдань,  поточних модульних контрольних робіт, завдань 

самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами» 

становить 50 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну   Харченко А.М., к.е.н. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД21 «Фінансові інвестиції в банку» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

варіативна компонента «Управління банківськими інвестиціями»  

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 
спеціальності полягає у формуванні у студентів системи теоретичних знань і 

практичних навиків з питань здійснення операцій з інвестування, управління 
активами банків, всебічне висвітлення інструментів власності, боргових 

фінансових інструментів, що є надзвичайно актуальним з точки зору їх 
використання в процесі управління фінансовими інвестиціями.  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 
набуде студент після опанування даної дисципліни):  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- інструменти фінансового ринку, в тому числі цінні папери, їх 

інвестиційні якості та вартісні оцінки; 

- роль фундаментального і технічного аналізу в оцінюванні цих цінних 

паперів; 

- сутність фондових індексів та можливості їх застосування в 

інвестиційній діяльності; 

- сутність облігацій з використанням їх класифікаційних ознак та 

рейтингової системи оцінювання; 

- визначення курсової вартості і дохідності боргових цінних паперів; 

- механізм формування інвестиційної політики банку та методологію 

управління портфелем цінних паперів; 

- основні принципи встановлення цілей та побудови інвестиційної 

стратегії банків; 

- процес прийняття рішень у банках щодо цінних паперів, управління 

інвестиційними ризиками тощо. 

вміти: 

- аналізувати боргові фінансові інструменти (облігації, ощадні 

(депозитні) сертифікати, казначейські зобов'язання, векселі),; 

- оцінювати інструменти власності з основним акцентом на акції. 

- аналізувати інвестиційний портфель банку, застосуючи прийоми 

фундаментального і технічного аналізу; 



- володіти механізмами та інструментами фінансового інвестування з 

метою отримання прибутку в розмірі, не нижчому від передбаченого 

стратегічним та бізнес-планом банку. 

 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 

 

4. Схема накопичення балів із дисципліни, які отримують студенти: 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Фінансові інвестиції в банку» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання практичних завдань і поточних модульних контрольних робіт, 

самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль - залік) «Фінансові 

інвестиції в банку» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Чепелюк Г.М., к.е.н., доцент 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД14 «Фінансовий менеджмент (рівень В) – Антикризове 

управління» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

варіативна компонента «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними 

практичних навичок ефективного управління підприємством на різних стадіях 

розвитку кризових процесів. 

 
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- знати сутність, призначення та роль антикризового управління на 

підприємстві;  

- основні принципи антикризового управління на підприємстві;  

- основні методи та прийоми фінансової санації;  

- порядок складання антикризової програми;  

вміти: 

- здійснювати аналіз санаційної спроможності підприємства;  

- складати антикризову програму підприємства;  

- обґрунтовувати заходи антикризового управління. 

 
3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування, усні презентації результатів емпіричних досліджень); письмовий 

контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, відповіді на запитання, 

виконання вправ); тестування; методи лабораторно-практичного контролю: 

(перевірка виконання практичних завдань в ході виконання практичних робіт, 

захист підготовлених доповідей та створених на їх підставі презентацій, 

оцінювання виконання завдань при використання методу кейс-стаді, перевірка 

індивідуальних завдань тощо). 

  



4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Фінансовий менеджмент (рівень В) – Антикризове управління» здійснюється на 

основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-

бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, 

оцінюється сумою набраних за виконання практичних завдань,  поточних 

модульних контрольних робіт, завдань самостійної та індивідуальної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час поточного контролю вивчення 

навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент (рівень В) – Антикризове 

управління» становить 50 балів. 

 

3. Хто викладає дисципліну: Криниця С.О., к.е.н., доцент. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД24/ФВД34 «Фінансовий менеджмент у банку (рівень 

В)» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

варіативна компонента «Управління банківськими інвестиціями» / «Банківська 

справа та фінансові ринки» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у формуванні в студентів системи знань з теорії та 

практики управління фінансовими потоками, активами і пасивами, 

прибутковістю та ризиками банку, опанування сучасних методів управління 

фінансовою діяльністю банку.  

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- сутність, зміст і завдання фінансового менеджменту в банку; 

- зміст етапів управління фінансовими потоками банку; 

- методи стратегічного та оперативного планування фінансової діяльності банку; 

- методи управління капіталом банку; 

- особливості управління залученими та запозиченими коштами банку; 

- методи управління банківськими портфелями; 

- інструментарій інтегрованого управління активами і пасивами банку; 

- сутність хеджування цінових ризиків банку; 

- проблемні питання, пов’язані з процесом управління фінансовими потоками 

банку; 

- сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію фінансового 

менеджменту в банку. 

вміти: 

- організовувати процес управління фінансовою діяльністю банку; 

- формувати та обґрунтовувати стратегію управління прибутковістю та 

ризиками банку; 

- складати стратегічний та оперативний плани діяльності банку; 

- визначати достатність капіталу банку; 

- вибирати оптимальний варіант формування ресурсної бази банку; 

- складати та організовувати процес реалізації кредитної політики банку; 



- формувати ефективний портфель (кредитний, цінних паперів) банку; 

- застосовувати методи інтегрованого управління активами і пасивами банку; 

- організовувати процес управління фінансовими потоками банку; 

- визначати доцільність та ефективність застосування фінансових інструментів 

хеджування ризиків. 

 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно-

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх 

підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання методу 

кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 
 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Фінансовий менеджмент у банку (рівень В)» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних за виконання практичних завдань,  поточних модульних контрольних 

робіт, завдань самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, 

набраних під час поточного контролю вивчення навчальної дисципліни 

«Фінансовий менеджмент у банку (рівень В)» становить 50 балів. 
 

 

5. Хто викладає дисципліну: Чепелюк Г.М., к.е.н., доцент 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни  ФВД1 «Ринок фінансових послуг» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

вибіркова компонента «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у наданні знань щодо теоретичних основ 

функціонування ринку фінансових послуг; особливостей розвитку 

інфраструктури, інституціональної та сегментарної структури ринку 

фінансових послуг; механізмів державного регулювання ринку фінансових 

послуг; організаційних основ та порядку надання окремих видів фінансових 

послуг, формування практичних вмінь і навичок щодо управління рухом 

фінансових ресурсів фінансових установ на ринку фінансових послуг. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни).  

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 сутність та класифікацію ринку фінансових послуг, теоретичні засади 

діяльності фінансових посередників;  

 особливості надання конкретних фінансових послуг різними 

фінансовими установами;  

 законодавчу та нормативну базу щодо формування та розвитку ринку 

фінансових послуг і діяльності фінансових установ;  

 основні засади державного регулювання та нагляду за діяльністю з 

надання фінансових послуг;  

 загальносвітові, європейські та вітчизняні закономірності та тенденції 

розвитку окремих сегментів ринку фінансових послуг;  

 перспективи розвитку ринку фінансових послуг України;  

 уміти: 

 проводити порівняльний аналіз прийнятності фінансової послуги;  

 здійснювати порівняльний аналіз умов надання фінансових послуг 

різними фінансовими установами;  



 володіти інструментарієм розрахунків, пов’язаних з наданням 

конкретних видів фінансових послуг;  

 визначати потреби та оцінювати ефективність отримання фінансових 

послуг суб’єктами господарської діяльності;  

 визначати перспективи запровадження нових видів фінансових послуг. 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (ессе); тестування; методи лабораторно- 

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на 

їх підставі презентацій, перевірка індивідуальних завдань тощо).  

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Ринок фінансових послуг» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання практичних завдань і поточних модульних контрольних робіт, 

самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під 

час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль - залік) «Ринок 

фінансових послуг» становить 100 балів.  

 

5. Хто викладає дисципліну: Гаряга Л. О., к.е.н., доцент 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

_______________Черкаський ННІ__________________ 
(назва навчально-наукового інституту) 

Кафедра _фінансів та банківської справи___________ 
(назва кафедри) 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни ___ФВД31 Бюджетування і контролінг у банку _______ 
    ( код і назва дисципліни за навчальним планом ) 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
                                                        ( код і назва спеціальності) 

Освітній ступінь _____другий (магістерський)__________________________ 
                                                        ( перший (бакалаврський)/другий (магістерський)) 

Кількість кредитів за ECTS _____6___________________________________ 
                                                              (кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом ) 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності 
полягає:вивчити механізм функціонування банку, взаємозв’язки з фінансовими 

та іншими операціями, отримати навички щодо економічного обгрунтування 

різних видів діяльності на засадах формування бюджету банку. Оволодіння 

загальними принципами та положеннями контролінгової системи, управління 

на основі контролінгу та використання інформаційних потоків та ресурсів 

банку як збалансованої соціально-економічної системи у сучасних динамічних 

умовах господарювання, формуванні комплексного бачення і розуміння 

системи управління для прийняття альтернативних управлінських рішень. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни).  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- сутність та мету бюджетування;  

- напрями бюджетування та види бюджетів; організацію бюджетного 

планування;  

- виділення та класифікацію центрів фінансової відповідальності; 

-  систему та взаємозв’язок бюджетів банку;  

- класифікацію внутрішньобанківських ресурсів;  

- методи розрахунку трансфертних цін;  

- методи алокації загальнобанківських витрат;  

- систему управлінського обліку за центрами відповідальності;  

- принципи ефективної системи обліку за центрами відповідальності; 

-  концептуальні підходи до побудови системи обліку за центрами 

відповідальності;  

- основні підходи до складання звітності центрів відповідальності; 

-  систему бюджетного контролю; види аналізу виконання бюджетів банку;  

- виявлення відхилень від бюджетів;  

- управління за відхиленнями;  



- місце контролінгу у системі управління банківською структурою, його 

сутність, функції і основні завдання;  

- набір методичного інструментарію для різних банківських установ; 

- особливості впровадження та різновиди систем бюджетування;  

- механізм упровадження й особливості систем управлінської звітності. 

 вміти: 

- складати операційні та фінансові бюджети;  

- визначати трансфертну ціну та показувати її вплив на оцінку діяльності 

центрів відповідальності;  

- записувати та складати звіти за центрами відповідальності;  

- обґрунтовувати необхідність бюджетного контролю; 

- виявляти та аналізувати відхилення від бюджетів; 

- оцінювати ефективність і результативність діяльності на підставі аналізу 

відхилень;  

- оперативно відслідковувати розвиток банківської установи у напрямі 

встановлення цільових орієнтирів;  

- застосовувати аналітичні прийоми оцінки результатів діяльності банку;  

- оперувати методичними підходами у прийнятті управлінських рішень на 

основі інструментарію контролінгу;  

- впроваджувати систему бюджетування, приймати управлінські рішення на 

основі виконання бюджетних планів;  

- організовувати службу контролінгу у банку. 

 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно- 

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, написання рефератів, захист підготовлених 

доповідей та створених на їх підставі презентацій, оцінювання виконання 

завдань при використання методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних 

завдань тощо)  

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Бюджетування і контролінг в банку» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виступи на семінарських заняттях та виконання практичних завдань і 

поточних модульних контрольних робіт, написання тестів самостійної та 

індивідуальної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення 

навчальної дисципліни (підсумковий контроль - залік) «Бюджетування і 

контролінг в банку» становить 100 балів. 

5. Хто викладає дисципліну 

Бартош Ольга Михайлівна старший викладач 

                                                         
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

_______________Черкаський ННІ__________________ 
(назва навчально-наукового інституту) 

Кафедра _фінансів та банківської справи___________ 
(назва кафедри) 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД1 «Цифрова економіка (рівень В – технологічний 

базис цифрової економіки» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у формуванні теоретичних і практичних знань про 

технології цифрової економіки, її технічні нюанси та вплив на різні аспекти 

суспільного життя, ознайомленні з існуючими і перспективними моделями 

автоматизації бізнес-процесів за допомогою інтернет-технологій,  розкрити 

особливості організації бізнесу для інтернет-компаній різних напрямків 

діяльності. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- понятійно-термінологічні основи цифрової економіки; 

- стан рівня і перспективні напрямки розвитку інтернет-технологій і їх 

соціально-економічні програми; 

- види діяльності, реалізовані за допомогою інтернет-технологій, напрямки і 

ступінь впливу електронних перетворень на реальні бізнес-процеси різних 

підприємств; 

- принципи ведення бізнесу в інтернет-просторі; 

- основні методики визначення економічної ефективності використовуваних 

і впроваджуваних інтернет-технологій автоматизації бізнес-процесів 

підприємства, методики визначення економічної ефективності створення і 

функціонування підприємства в умовах цифровізації економіки. 

  

уміти:  

- відслідковувати сучасні тренди у розвитку цифрових технологій у сфері 

економіки, освіти, науки, технологій та ін.; 

- здійснювати цифровізацію бізнес-процесів із застосуванням сучасних 

релевантних технологій; 

- використовувати мобільні технології у розвитку технологічних проектів; 



- використовувати цифрові технології в освіті, діловій сфері та повсякденному 

житті; 

- будувати власну кар’єрну траєкторію, персональний бренд, імідж з 

урахуванням цифрової трансформації економічного та суспільного життя; 

- володіти ключовими фінансовими технологіями; 

- володіти технологіями стартап-діяльності та трансферу технологій; 

- професійно працювати із соціальними мережами, пошуковими системами та 

інтернет-сервісами;  

- побудувати власну інформаційну безпеку та протистояння маніпулятивним 

технологіям. 

 

3. Методи контролю усний та письмовий контроль; тестування; методи 

практичного контролю: перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей (наукового або 

аналітичного характеру) та створених на їх підставі презентацій, оцінювання 

виконання завдань при використання методу кейс-стаді, перевірка 

індивідуальних завдань тощо. 

 

4.Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Цифрова економіка (рівень В – Технологічний базис цифрової економіки)» 

здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 

100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних 

заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання практичних завдань і 

поточних модульних контрольних робіт, самостійної та індивідуальної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни 

(підсумковий контроль – іспит) «Цифрова економіка (рівень В – Технологічний 

базис цифрової економіки)» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну  Криниця С.О., к.е.н., доц. 

  

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

_______________Черкаський ННІ__________________ 
(назва навчально-наукового інституту) 

Кафедра _фінансів та банківської справи___________ 
(назва кафедри) 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД2 «Fintech і трансформації у сфері фінансових 

послуг» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

2. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у формуванні системи знань стосовно FinTech – 

технологічно підкріплених фінансових інновацій, які впливають на 

функціонування та розвиток фінансової інфраструктури цифрової економіки, 

трансформації сфери фінансових послуг, появи нових бізнес-моделей і процесів 

фінансових посередників із відповідним матеріальним впливом на фінансові 

ринки, а також надання навичок критичного аналізу, обгрунтованого вибору та 

впровадження FinTech при вирішенні певних прикладних завдань у майбутньої 

професійній діяльності. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- теоретичні засади розвитку фінансової інфраструктури цифрової 

економіки;  

- теоретичні засади і методологію фінансових інновацій; 

- суб’єктно-об’єктні основи, економічна та інституційну сутність ключових 

FinTech; 

- концептуальні підходи трансформаційних процесів цифровізації сфери 

фінансових послуг;  

уміти:  

- формулювати, структурувати і систематизувати функції, форми і принципи 

фінансових інновацій;  

- аналізувати стан інвестицій у FinTech-компанії та їх ринкову вартість; 

- аналізувати динаміку ринку ключових FinTech (Blockchain, BigData, 

штучний інтелект, хмарні технології та ін.);  

- здійснювати структурно-функційональний аналіз фінансових продуктів і 

послуг на основі Fintech; 

- аналізувати динаміку цифровізації галузі фінансових послуг;  

- оперувати нормативно-правовими документами, що регулюють Fintech і 



процеси цифрової трансформації у сфері фінансових послуг;  

- формулювати аналітичні висновки стосовно глобальних трендів, 

перспектив подальшого розвитку, наслідків впровадження Fintech для 

фінансових посередників на макро- і макрорівнях; 

- обґрунтовувати економічну доцільність упровадження інноваційних 

фінансових продуктів і послуг на основі Fintech. 

 

3. Методи контролю усний та письмовий контроль; тестування; методи 

практичного контролю: перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей (наукового або 

аналітичного характеру) та створених на їх підставі презентацій, оцінювання 

виконання завдань при використання методу кейс-стаді, перевірка 

індивідуальних завдань тощо. 

 

4.Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Fintech і трансформації у сфері фінансових послуг» здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних модульних 

контрольних робіт, самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума 

балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль 

– залік) «Fintech і трансформації у сфері фінансових послуг» становить 100 

балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну  Жежерун Ю.В., к.е.н 
 

  



ДВНЗ «Університет банківської 

справи» Черкаський навчально-

науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської 

справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД3 «Стратегії цифрового бізнесу та технології 

електронної комерції» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у формуванні системного підходу до теоретичних засад і 

практичних аспектів реалізації технологій електронної комерції, як інтегрованому 

напряму, який охоплює питання стратегічного та операційного характеру 

організації та ведення цифрового бізнесу в динамічному середовищі електронного 

ринку, що інтегрує можливості широкого спектру цифрових технологій, а також 

надання навичок критичного аналізу та обгрунтованого прийняття рішень  

стосовно функціонування і вирішенні певних бізнес-завдань підприємницьких 

структур і фінансово-кредитних установ в умовах цифрової економіки. 

 

3. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- теоретичні засади і фінансову модель розвитку цифрового бізнесу, сучасні 

стратегії і методи ведення підприємницької діяльності в цифровому бізнес-

середовищі;  

- основні принципи і технології цифрового бізнесу, електронних ринків, 

правового забезпечення електронної комерції; 

- класифікацію, функціональну структуру економіку і менеджмент 

віртуального підприємства;  

- методи і моделі представлення бізнес-процесів, технології та особливості 

реалізації проектних рішень, управління фінансовими потоками цифрового 

бізнесу; 

- принципи побудови цифрової платформи бізнес-комунікацій, структуру 

цифрового ландшафту трансформації маркетингової діяльності, особливості 

складових технологічного базису цифрового маркетингу як комунікаційної 

основи цифрового бізнесу; 



- суб’єктно-об’єктні засади, функції та особливості, базові технологій, 

техніко-економічні і правові основи електронної комерції; 

- концептуальні підходи побудови систем електронної комерції, особливості 

і специфіку її бізнес-моделей в корпоративному, споживчому і державному 

секторі;  

уміти:  

- формулювати стратегічні цілі та завдання розвитку цифрового бізнесу, 

обґрунтовувати раціональні підходи їх досягнення та реалізації; 

- аналізувати основні бізнес-моделі з точки зору пошуку нестандартних 

рішень при організації комерційної діяльності в цифровому бізнес-

середовищі; 

-  виявляти і аналізувати сучасні проблеми, пов’язані з цифровізацію 

окремих бізнес-процесів; 

- розробляти бізнес-плани для створення нових бізнесів на основі сучасних 

цифрових технологій; 

- аналізувати та оцінювати фінансово-економічні ризики цифрового бізнесу; 

- розробляти маркетингові стратегії в цифровому середовищі, 

використовувати сучасний інструментарій системи маркетингової аналітики, 

е-комерції та маркетингового управління;  

- позиціонувати цифровий бізнес на глобальному ринку, формувати 

аудиторію споживачів, встановлювати комунікативні зв’язки зі споживачами 

з метою просування та реалізації фінансових продуктів і послуг в середовищі 

електронних ринків, а також з розробниками у процесі цифровізації бізнес-

моделей за видами діяльності; 

- використовувати основи економічних знань, нормативні правові акти у 

питаннях реалізації технологій електронної комерції; 

- розробляти заходи щодо впровадження та підвищення ефективності 

цифрового бізнесу і технологій електронної комерції за видами діяльності. 

 

3. Методи контролю усний та письмовий контроль; тестування; методи 

практичного контролю: перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей (наукового або 

аналітичного характеру) та створених на їх підставі презентацій, оцінювання 

виконання завдань при використання методу кейс-стаді, перевірка 

індивідуальних завдань тощо. 

 

4.Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Стратегії цифрового бізнесу та технології електронної комерції» здійснюється 

на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною 

шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється 

сумою набраних балів за виконання практичних завдань і поточних модульних 

контрольних робіт, самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума 

балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль 



– залік) «Стратегії цифрового бізнесу та технології електронної комерції» 

становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну  Запорожець С.В., к.е.н. 



ДВНЗ «Університет банківської 

справи» Черкаський навчально-

науковий інститут 

 

Кафедра фінансів та банківської 

справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  ФВД4 «Цифровізація державних фінансів та державного 

управління» 

Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь  другий (магістерський) 

Кількість кредитів за ECTS  6 

 

4. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у формуванні системного підходу до теоретичних засад 

і практичних аспектів електронного урядування, класифікації видів електронної 

взаємодії між державою та суспільством і сукупності взаємопов’язаних 

механізмів реалізації електронної демократії і надання електронних державних 

послуг, побудови системи державних фінансів в умовах цифровізації. 

 

5. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- науково-теоретичні засади електронного урядування в інформаційному 

суспільстві;  

- класифікації видів електронної взаємодії між державою та суспільством; 

- визначення механізмів реалізації електронної демократії та надання 

електронних державних послуг; 

- світовий досвід упровадження електронного урядування; 

- принципи та напрями надання державних послуг з використанням 

електронних засобів; 

- методи і моделі представлення процесів, технології та особливості 

реалізації проектних рішень, управління фінансовими потоками держави. 

уміти:  

- управляти системами цифрового врядування на різних рівнях  публічного 

управління та адміністрування з урахуванням галузевої специфіки (державно-

приватного партнерства, державно-цільові, соціальні, інвестиційні, 



міжнародної технічної допомоги та ін.); 

- розробляти проекти і програми впровадження цифрового врядування 

відповідно до існуючих вітчизняних і міжнародних стандартів;  

- аналізувати та вдосконалювати системи електронного надання 

управлінських послуг із застосуванням сучасних цифрових технологій, 

методів та інструментів; 

- приймати рішення щодо інфраструктури системи цифрового врядування в 

умовах визначеності, невизначеності та ризиків, управляти ризиками та 

процесом реалізації рішень; 

- проводити аналіз, моніторинг та стратегічну оцінку ефективності, 

надійності, захищеності системи цифрового врядування із застосуванням 

сучасних мережевих технологій; 

- формувати команду та управляти персоналом в системі цифрового 

врядування. 

 

3. Методи контролю усний та письмовий контроль; тестування; методи 

практичного контролю: перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей (наукового або 

аналітичного характеру) та створених на їх підставі презентацій, оцінювання 

виконання завдань при використання методу кейс-стаді, перевірка 

індивідуальних завдань тощо. 

 

4.Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Цифровізація державних фінансів та державного управління» здійснюється на 

основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною 

шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється 

сумою набраних балів за виконання практичних завдань і поточних модульних 

контрольних робіт, самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума 

балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль 

– іспит) «Цифровізація державних фінансів та державного управління» 

становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну  Криниця С.О., к.е.н., доц. 
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