
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУСИ 

ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»  

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА (РІВЕНЬ В – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Цифрова економіка (рівень В – 

Технологічний базис цифрової економіки) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Криниця Сергій Олександрович, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робота, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Полягає у формуванні теоретичних і практичних знань про технології 4ї промислової 

революції, що формують базис цифровізації економіки 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи цифрової економіки  

Зміст основних понять: інформаційна економіка, цифрова економіка, мережева 

економіка, інноваційна економіка. Складові цифрової економіки. Кіберсоціум і новий рівень 

онлайн-комунікації. 

 

Тема 2. 4та технологічна революція 

Історичний контекст та рушійні фактори 4-ої технологічної революції. Види 

цифрових технологій. Індустрія 4.0. Вплив 4-ої технологічної революції на економіку, 

бізнес та суспільство. 

 

Тема 3. Хмарні технології 

Хмарні сховища і хмарні обчислення. Основні моделі надання послуг хмарних 

обчислень. Основні властивості хмарних обчислень. Моделі обслуговування хмарних 

технологій. Досвід вдалого застосування хмарних рішень. Ринок хмарних обчислень в світі. 

 

Тема 4. Технологія розподілених реєстрів і блокчейн 

Основи технології розподілених реєстрів. Роль реєстрів. Ознаки та проблеми існуючих 

реєстрів. Розподілені реєстри. Р2Р мережа. Протокол BitTorrent. DL-технології. Принципи 

побудови блокчейн, його переваги та недоліки. Реалізація технології блокчейн в Україні. 

 

Тема 5. Технологія Big Data 

Поняття «великих даних». Ключові характеристики Big Data. Сфери застосування Big 

Data. Ризики поширення аналізу Big Data. 

 

Тема 6. Інтернет речей 

Поняття «Інтернету речей». Історія виникнення. Принципи роботи. Поширення. 

Переваги та ризики IoT. 

 

Тема 7. Концепція Smart factory 

Поняття Smart factory. Складові Smart factory. Взаємозв’язок, оптимізація, прозорість, 

активна система та ефективність. Переваги Smart factory. 

 

Тема 8. Технології доповненої та віртуальної реальностей  

Поняття віртуальної та доповненої реальностей. Історія розвитку. Ступені занурення. 

Вплив на життя людини та економіку. Сфери застосування. Переваги та небезпеки. 

Концепції віртуальної реальності.   

 

Тема 9. Технології штучного інтелекту 

 Загальні відомості про штучний інтелект. Методи створення AI. Логічний підхід. 

Структурний підхід. Еволюційний підхід. Імітаціний підхід. Сфери застосування АІ. 

Проблематика застосування АІ.   

 

Тема 10. Технологія смарт-контрактів 

Поняття Smart contract. Технологія роботи. Сфери застосування. Переваги та недоліки. 

Відмінності від звичайних контрактів.  

 



 

 

Тема 11. Фінтех – нові технології в сфері фінансових послуг 

Вплив нових цифрових технологій на фінансові технології. Види та складові фінтеху. 

Інноваційний банкінг. Необанки. Вплив цифрових технологій на роздрібний банкінг. 

 

 

Тема 12. Криптовалюти 

Поняття приватних, фідуціарних та фіатних грошей. Приватні гроші на практиці. 

«Приватні гроші» Фрідріха фон Гаєка. Класифікація грошей. Принципи побудови 

криптовалют. Proof-of-work і Proof-of-stake як засоби криптовалютного захисту. ІСО. 

Токени. Технології Bitcoin, Etherium та Ripple. 

 

Тема 13. Цифровий маркетинг 

Поняття цифрового маркетингу. Історія розвитку. Цифрові бізнес-моделі. Елементи 

цифрового маркетингу. Переваги та обмеження застосування цифрового маркетингу. 

Безпека в цифровому маркетинзі. 

 

Тема 14. Цифрові технології в освіті та медицині 

Сучасні цифрові технології в освіті. Он-лайн навчання. Сучасні інформаційні 

технології в медичній практиці. Комплексна система автоматизації діяльності медичного 

закладу. Телемедицина. 

 

Тема 15. Цифрові технології в державному управлінні 

Теоретичні аспекти електронного урядування. Державна політика та державне 

управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування. Електронні 

адміністративні послуги та інформаційна безпека в електронному урядуванні.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє розуміння ключових технологій 4ї 

промислової революції та глобальних цифрових трендів 

РНД 2 Здобувач демонструє вміння охарактеризувати сучасні технології та 

тенденції розвитку цифрової економіки в Україні і соціальні та 

економічні наслідки новітніх технологічних трендів, вміння 

відслідковувати сучасні тренди у розвитку цифрових технологій у 

сфері економіки, фінансів, освіти, охорони здоров’я, державного 

управління. 

РНД 3 Здобувач застосовує BigData в маркетингових та фінансових 

дослідженнях 

РНД 4 Здобувач приймає рішення щодо застосування хмарних технологій 

для вирішення поставлених задач 

РНД 5 − Здобувач проводить аналіз, моніторинг та стратегічну оцінку 

ефективності, надійності, захищеності реєстрів із застосуванням 

сучасних мережевих технологій 

РНД 6 Здобувач  володіє навиками застосування ключових фінансових 

технологій (FinTech) 



 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати  інноваційну 

діяльність. 

РН10 Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування та 

управляти ними. 

РН12 Використовувати     фундаментальні закономірності   розвитку   фінансів, 

банківської  справи  та  страхування    у поєднанні   з   дослідницькими   і 

управлінськими  інструментами  для здійснення  професійної  та  наукової 

діяльності. 

РН16 Обґрунтувати  управлінські  рішення  у сфері  фінансів,  банківської  справи  та 

страхування   та   оцінювати   їх ефективність. 

РН17 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень. 

РН18 Адаптувати  положення  та  методи дослідження інших наук для розв’язання 

професійних  та наукових задач у сфері фінансів,   банківської   справи   та 

страхування 

РН21 Розробляти  завдання  для  проектування інформаційних систем в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

РН5 Використовувати   навички   ведення переговорів та розв’язання конфліктів в 

професійній діяльності та при проведенні досліджень 

РН22 Здійснювати  самостійне  дослідження  та презентувати його результати з 

вмінням виокремлювати особистий внесок 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні основи цифрової економіки Л1, П1 

Тема 2. 4та технологічна революція Л2, П2 

Тема 3. Хмарні технології Л3, П3 

Тема 4. Технологія розподілених реєстрів і блокчейн Л4, П4 

Тема 5. Технологія Big Data  Л5, П5 

Тема 6. Інтернет речей Л6, П6 

Тема 7. Концепція Smart factory Л7, П7 

Тема 8. Технології доповненої та віртуальної реальностей Л8, П8 

Тема 9. Технології штучного інтелекту Л9, П9 

Тема 10. Технологія смарт-контрактів Л10, П10 

Тема 11. Фінтех – нові технології в сфері фінансових послуг Л11, П11 



 

 

Тема 12. Криптовалюти Л12, П12 

Тема 13. Цифровий маркетинг Л13, П13 

Тема 14. Цифрові технології в освіті та медицині Л14, П14 

Тема 15. Цифрові технології в державному управлінні Л15, П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних 

ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань цифрових 

технологій, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної звітності.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 
2 (незадовільно) 

35-59 



 

 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Цифрова економіка (рівень 

В – Технологічний базис цифрової економіки)» - екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна 

робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-

розрахункова робота, опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Цифрова 

економіка (рівень В – Технологічний базис цифрової економіки)», наведено в таблиці 

4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Цифрова 

економіка (рівень В – Технологічний базис цифрової економіки)» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

15 балів Виконання та 

захист 

15 балів 



 

 

індивідуальног

о завдання 

контроль індивідуальног

о завдання 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

10 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

5 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів 

Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 

 
 

 

 
 

 

 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Шваб К. Четвертая промышленная 

революция : перевод с английского / Клаус 

Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2017.- 

208с. 

2. Шмідт Е. Новий цифровий світ / Ерік 

Шмідт, Джаред Коен; пер. з англ. Г. Лелів. – 

Львів: Літопис, 2015. - 368с. 

3. Цифровая экономика (Digital economy) - 

экономика, осуществляемая с помощью 

цифровых телекоммуникаций - See more at: 

http://tssonline.ru/articles2/fix-op/cifrovaya-

ekonomika-digital-economy-ekonomika-

osuschestvlyaemaya-s-pomoschjyu-cifrovuh-

telekommunikaci [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: 

http://tssonline.ru/articles2/fix-op/cifrovaya-

ekonomika-digital-economy-ekonomika-

osuschestvlyaemaya-s-pomoschjyu-cifrovuh-

telekommunikaciy.  

4. Internet Of Things [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: 

http://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-

things/. Negroponte N. Bits & Atoms - University 

of Phoenix [Електронний ресурс] / Nicholas 



 

 

Negroponte – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.phoenix.edu/lectures/nicholas-

negroponte/bits-and-atoms.html. 

5. Сазерленд Д. Scrum. Навчись робити 

вдвічі більше за менший час / Джефф 

Сазерленд; пер. з англ. – К.: Книжный Клуб 

«Клуб Семейного Досуга», 2016.- 280с. 

6. Девтеров І. В. Соціалізація людини у 

кіберпросторі. Монографія  Ілля 

Володимирович Девтеров. – Київ, 2012. – 356 

с. 

7. Бродецький А. Як вижити в 

інформаційному просторі та не поїхати дахом 

[Електронний ресурс] / Андрій Бродецький – 

Режим доступу до ресурсу: https://vk.com/wall-

34191954_1967 

8. Добелли Р. Новости убивают 

[Електронний ресурс] / Рольф Добелли – 

Режим доступу до ресурсу: 

http://mtrpl.ru/badnews/. 

9. Johnson C. A. The Information Diet / Clay 

A. Johnson. – NY: O’Reilly, 2012. – 150 с. 

10. Сайт журналу «Future magazine» 

[Електронний ресурс] /– Режим доступу до 

ресурсу: http://futuremagazine.io 

11. ВСЕ О МИРЕ BITCOIN: НОВОСТИ, 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КУРС, АНАЛИЗ 

[Електронний ресурс] /– Режим доступу до 

ресурсу: https://bitnovosti.com/ 

12. Сайт об’єднання «Індустрія 4.0. в 

Україні» [Електронний ресурс] /– Режим 

доступу до ресурсу: http://industry4-0-

ukraine.com.ua/ 

13. Новости криптовалют [Електронний 

ресурс] /– Режим доступу до ресурсу: 

http://newscryptocoin.com/ 

14. Evans D. The Internet of Things. How the 

Next Evolution of the Internet Is Changing 

Everything [Електронний ресурс] / Dave Evans 

– Режим доступу до ресурсу: 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov

/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

FINTECH І ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
FinTech і трансформації у сфері фінансових 

послуг 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Жежерун Юлія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 20 

годин підготовка та захист індивідуальної 

дослідницької роботи, 97 годин становить 

самостійна робота, атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 



 

 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців, що володіють професійними 

знаннями 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, обґрунтованого вибору та 

впровадження FinTech при вирішенні певних прикладних завдань у майбутній 

професійній діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Фінансова інфраструктура цифрової економіки  

Сутність та зміст цифрової економіки. Сутність цифрових трансформацій. 

Проекти співробітництва та розвитку. Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки. Головні цілі цифрового розвитку. Принципи 

цифровізації України. Напрями цифрового розвитку. Подолання «цифрового 

розриву» за рахунок розвитку цифрових інфраструктур. Розвиток цифрових 

компетенцій. Упровадження концепції «цифрових» робочих місць. Реалізація 

проектів цифрових трансформацій. Гармонізація з цифровими ініціативами ЄС 

Digital Agenda та Digital Single Market. Проекти співробітництва та розвитку. Проект 

USAID «Трансформація фінансового сектору». 

Тема 2. Фінансові інновації 

Сутність та класифікація фінансових інновацій. Структура фінансових 

інновацій. Фінансові інструменти та технології інновацій. Запровадження фінансових 

інновацій в економіку України. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері. 

Інноваційні лабораторії. Радикальні фінансові інновації. Фінансові інноваційні 

продукти і послуги. Фінансові інновації в каналах обслуговування клієнтів. Фінансові 

інновації для розвитку соціальної та суспільної сфер. Фінансові інновації для 

вдосконалення внутрішніх процесів. 

Тема 3. Екосистема FinTech 

Сутність FinTech. Ключові області FinTech. Чинники розвитку FinTech. 

Блокчейн та криптовалюта. Біткоін: імплементація нових фінансових технологій в 

сучасне правове поле. Особливості випуску, обігу і використання біткоінів. Реакція 

регуляторів на біткоін: обмеження і застереження. Міжнародна практика 



 

 

використання криптовалют: проблеми і перспективи. Технологічні компанії. 

Стартапи. Інвестиції в FinTech: платежі, кредитування, банківські технології. ФінТех 

екосистема України: інфраструктура, регулювання, доступ до капіталу та інвестиції, 

експертиза. 

Тема 4. Бізнес-моделі та технології FinTech 

Сутність бізнес-моделей та технологій FinTech. Платежі, грошові перекази, 

цифрові гаманці. Кредитування, фінансування, краудфандінг. Управління капіталом 

та фінансовий трейдінг. Управління програмами лояльності. Великі дані та 

прогнозування. Розмовна комерція. Фінансовий моніторинг та RegTech. 

Інфраструктура FinTech. FinTech-стартапи. Правове та регуляторне середовище 

розвитку. Програмне забезпечення та апаратні механізми для захисту даних. 

Міжнародні стандарти та закони. Дані-орієнтована безпека. Кібербезпека. 

Тема 5. FinTech в Україні 

Огляд ринку FinTech в Україні. Взаємозв’язок між кризами 2008–2009 рр., 2013–

2014 рр. та розвитком FinTech. Комплексна програма розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року. Аналіз факторів розвитку FinTech в Україні: інфраструктура, 

правове та регуляторне середовище, доступ до капіталу та інвестицій, кваліфікація. 

Результати дослідження українських ФінТех-провайдерів: категорії FinTech, зрілість 

ринку. Виклики для розвитку FinTech-ринку в Україні. FinTech-карта ринку України. 

 

 

Тема 6. Конкуренція на ринку фінансових послуг в умовах цифровізації 

економіки 

Сутність, зміст та види конкуренції на ринку фінансових послуг. Вплив 

цифровізації економіки на рівень банківської конкуренції. Особливості конкуренції 

між банками, небанківськими фінансово-кредитними установами та FinTech-

компаніями. 

Тема 7. Цифрові трансформації банків 

Digital banking. Фінансові рішення навколо банківських карток, кредитів та 

безготівкової економіки. Цифрова трансформація взаємовідношень з клієнтами, 

каналів розподілу та послуг. Основні драйвери розвитку цифрових сервісів. Стратегії 

трансформації банків. Трансформація відділень. Відкритий (API) банкінг. Open 

Banking – агрегація банківських даних FinTech-фірмою. Цифрові канали 

обслуговування клієнтів. Рішення щодо кібербезпеки, роботи з даними, процедур і 

процесів банку та комплаєнс.  

Тема 8. Інвестиції в FinTech 

Досвід зарубіжних банків щодо інвестування в FinTech. Найпопулярніші 

фінансові компанії FinTech в Азії. FinTech - компанії з найвищим рівнем 

фінансування: Ant Financial (Китай), Akulaku (Індонезія), WeLab (Гонконг), TenX 

(Сінгапур), Jirnexu (Малайзия), PolicyBazaar (Індія), Free (Японія), Viva Republica 

(Південна Корея), Acudeen (Філіппіни), Clik (Камбоджа), Omise  

Тема 9. Цифрові платформи 

Цифрові платформи як ядро інформаційної економіки. Сутність та види 

цифрових платформ. Енергоємність цифрових платформ. Галузеві цифрові 

платформи. Ризики та обмеження використання цифрових платформ. Переваги та 

недоліки. Проблеми нормативно-правового регулювання функціонування цифрових 

платформ. Міжнародний досвід використання цифрових платформ. Індекс готовності 

переходу на цифрові платформи. Цифрові платформи як інструмент кримінальних 



 

 

організацій.  

Тема 10. Індустрія 4.0 та цифровізація в реальному секторі економіки 

Програма «Індустрія 4.0» та концепція «Смарт-фабрика». Створення цифрового 

підприємства. Технології та концепти: «Інтернет речей», «великі дані» (Big Data), 

«предиктивна аналітика», хмарні та туманні обчислення, «machine learning», m2m-

комунікації, штучний інтелект, робототехніка, 3D друк, «доповнена реальність». 

Інструменти стимулювання та державної підтримки програми «Індустрія 4.0». 

Експортне лідерство та можливості національної індустрії ІКТ на внутрішньому 

ринку. «Цифрове» землеробство. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних завдань, принципів, функцій, 

концепцій організації FinTech і трансформації у сфері фінансових 

послуг; 

РНД 2 Здобувач демонструє розуміння сучасних тенденцій розвитку 

фінансового і банківського бізнесу, ключових напрямків 

трансформації банківської індустрії та інноваційних процесів; 

РНД 3 Здобувач  розробляє рекомендації щодо оптимізації бізнес-процесів з 

метою підвищення конкурентоспроможності та ефективності 

функціонування фінансово-кредитних установ. 

РНД 4 Здобувач створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних 

шляхів розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах 

невизначеності. 

РНД 5 Здобувач застосовує уміння працювати з великими даними, 

використовувати їх при прийнятті управлінських рішень. 

РНД 6 Здобувач застосовує уміння працювати в команді, розвиток 

емоційного інтелекту та потенціалу лідера. 

РНД 7 Здобувач  розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 

взаємозв’язки та динамічні відхилення в часі і за даними висновків 

узагальнює інформацію для одержання найбільш ефективного 

результату. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  



 

 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

- - 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Фінансова інфраструктура цифрової економіки. Л.1-Л.2, ПР.1-ПР.2. 

Тема 2. Фінансові інновації. Л.3, ПР.3. 

Тема 3. Екосистема FinTech. Л.4-Л5, ПР.4-ПР.5. 

Тема 4. Бізнес-моделі та технології FinTech. Л.6, ПР.6-ПР.7. 

Тема 5. FinTech в Україні. Л.7, ПР.8. 

Тема 6. Конкуренція на ринку фінансових послуг в умовах цифровізації економіки. 

Л.8, ПР.9. 

Тема 7. Цифрові трансформації банків. Л.9-Л.10, ПР.10. 

Тема 8. Інвестиції в FinTech. Л.11, ПР.11. 

Тема 9. Цифрові платформи. Л.12-Л.13, ПР.12-ПР13. 

Тема 10. Індустрія 4.0 та цифровізація в реальному секторі економіки. Л.14-Л.15, 

ПР.14-Пр.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розв’язок ситуаційних завдань; 

– стандартизовані тести; 

– ессе; 

– індивідуальні та групові практичні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 



 

 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

завдань, ессе, стандартизовані тести);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, написання 

рефератів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань FinTech і 

трансформацій у сфері фінансових послуг, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь в дискусіях (РНД 1, РНД 2, РНД 5-РНД 6). Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних щодо 

трансформацій у сфері фінансових послуг,  а також підготовку аналітично-оглядових 

завдань з FinTech (результати навчання РНД 3, РНД 4, РНД 7). Самостійне навчання 

сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, 

та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в них тощо (РНД 1 – РНД 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 



 

 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

• настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання ситуаційних завдань, ессе, рефератів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, роботи в групах, індивідуальних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі екзамену. Підсумковий контроль 

складається з письмового екзамену. 

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи на практичних заняттях, 

виконання кейсів, тестування в системі Moodle, індивідуальних робіт тощо). 

 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних 

занять 

  

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), реферати, розв’язання 

проблемних ситуацій, тестування 

15 балів  



 

 

Презентація та захист індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) робіт 

10 балів 

Тези та виступ на науковій конференції 5 балів 

Тестування (в системі Moodle) 2*10 балів = 20 балів 

Підсумковий контроль: екзамен 50 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Введение в «цифровую» экономику / А.В. 

Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под 

общ. ред. А.В. Кешелава;  гл. «цифр.» конс. И.А. 

Зимненко.  – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. 

2. Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації: 

схвалено розпорядженням Кабінету міністрів 

України від 17.01.2018 № 67-р. 

3. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки 

України як можливість проривного розвитку: 

монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 252 

с. 

4. Пантєлєєва Н. М. Фінансові інновації в умовах 

цифровізації економіки: тенденції, виклики та 

загрози / Н. М. Пантєлєєва. // Приазовський 

економічний вісник. – 2017. – №3. – С. 68–73. 

5. Проект «Цифрова адженда України – 2020» 

(«Цифровий порядок денний» – 2020): концептуальні 

засади. – К.: ГС «Хай-тек офіс Україна», 2016. – 90 с. 
 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВОГО БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Стратегії цифрового бізнесу та технології 

електронної комерції 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Запорожець Світлана Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом ІІ-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робота, 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Наявність ступеня бакалавра 

Додаткові умови 

Вивчення дисциплін: «Цифрова економіка 

(рівень В – Технологічний базис цифрової 

економіки)», «Fintech і трансформації у 

сфері фінансових послуг», «Цифровізація 

державних фінансів і державного 

управління» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування 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 обґрунтованого прийняття рішень  стосовно функціонування і вирішенні певних 

бізнес-завдань підприємницьких структур і фінансово-кредитних установ в умовах 

цифрової економіки 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Цифровий бізнес та його складові елементи 

Основні поняття електронного (цифрового) бізнесу та електронної комерції. 

Основні етапи становлення та розвитку  електронного бізнесу. Етапи ведення 

електронного бізнесу. Види електронної економічної діяльності. Рівні 

співвідношення електронної економічної діяльності. 

Принципи функціонування електронного бізнесу. Переваги та недоліки 

електронного бізнесу 

Тема 2. Види та стратегії цифрового бізнесу 

Основні види ведення електронного бізнесу. Електронна комерція. Електронна 

банківська діяльність (Інтернет-банкинг). Електронні брокерські послуги (Інтернет-

трейдинг). Електронні моли. Електронні каталоги. Розробка ПЗ та цифрових товарів. 



 

Електронна пошта. Електронна науково-дослідна робота. Електронні страхові 

послуги. Електронне (дистанційне) навчання. Основні властивості електронного 

навчання. Електронні аукціони. 

Стратегії електронного бізнесу. Наступальна стратегія. Захисна стратегія. 

Поглинальна стратегія. Стратегія відродження. 

Тема 3. Електронна комерція як складова електронного бізнесу 

Сутність та поняття електронної комерції. Нормативно проавові основи 

регулювання електронної комерції в україні.  

Ринок електронної комерції в Україні проникнення інтернету. Вікова структура 

інтернет-користувачів. Обсяг ринку інтернетрітейлу України. Товарні сегменти в 

Україні.  

Структура ринку електронної комерції сектор B2B. Сектор B2C. Сектор B2G. 

Сектор C2B. Сектор C2C. Сектор C2G. Сектор G2B. Сектор G2C. Сектор G2G.  

Переваги використання електронної комерції глобальне присутність. 

Підвищення конкурентоспроможності. Більш повна інформованість про потреби 

споживачів. Скорочення шляху товару до споживача. Зниження витрат. Нові бізнес-

моделі. Чинники зниження витрат в бізнес-моделях електронної комерції електронна 

торгівля. 

Тема 4. Маркетинг в електронній комерції 

Інтернет-маркетинг визначення інтернет-маркетингу. Об'єкт і суб'єкт 

маркетингової діяльності. Напрямки діяльності. Процес управління маркетингом. 

Етапи процесу управління. Комплекс інтернет-маркетингу комплексу маркетингу 5р 

(продукт, ціна, канал, просування, люди). Товари в мережі інтернет. Електронний, 

цифровий та інформаційний товар. Класифікація електронних товарів. 

Ціноутворення на електронному ринку. Посередники електронного ринку. Інтеграція 

елементів маркетингу. Конвергенція. Особливості та переваги інтернет-маркетингу 

чинники успішності інтернет-маркетингу. Переваги інтернет-маркетингу. 

Інтернетреклама види інтернет-реклами. Пошукова оптимізація (SEO). Контекстна 

реклама. Реклама в соцмережах. Медійна реклама. Продакт-плейсмент. Вірусна 

реклама. Агентство інтернет-реклами. 

Тема 5. Електронний ринок на базі Інтернет 

Інтернет-магазини поняття інтернет-магазину. Процес здійснення покупки. 

Переваги і недоліки. Корпоративні сайти основна і додаткові функції. Властивості 

для підтримки позитивного іміджу.  

Структурні елементи корпоративного сайту. Контент-проекти визначення 

контенту. Контент-проект. Модель бізнесу. Структура контент-проекту. 



 

Забезпечуючі служби. Торговельні майданчики ідея торгової площадки. Бізнес-

модель. Види торгових площадок. Біржа. Аукціон. Каталог. Розробка та підтримка 

сайтів процес створення сайту. Дизайн та web-студії. Послуги дизайн-студій. 

Мобільна комерція. 

Тема 6. Системи електронної комерції у корпоративному секторі 

Сутність віртуальних підприємств.  Поняття віртуального підприємства. Класи 

віртуальних підприємств. Життєвий цикл та необхідні функціональні можливості 

(функціональності) віртуальних підприємств. Характеристика технологічних засобів 

для побудови віртуальних підприємств. Системи workflow. Керування знаннями 

віртуальних підприємств.   

Інтелектуальні та мультиагентні системи. Програмні агенти та мультиагентні 

системи. Етапи створення віртуального підприємства (проектування, прив’язка до 

ресурсів, залучення ресурсів, експлуатація, моніторинг, управління). Приклади 

реальних віртуальних підприємств.  

Тема 7. Системи електронної комерції у споживчому секторі 

Поняття і функції інтернет-магазину бізнес-процеси інтернет-магазину. 

Завдання інтернет-магазину. Переваги і недоліки. Правова база. Підтвердження 

угоди. Структура. Бек-офіс. Додаткові розділи. Програмноапаратні компоненти.  

Переваги та недоліки моделей ведення бізнесу, моделі бізнесу.  

Товарні запаси. Електронний торговий ряд (каталог). Інтернетвітрина. Інтернет-

магазин, що не має власних складів. Інтернет-магазин, що має власні склади. 

Технологія придбання товарів в інтернет-магазині процес здійснення покупки. 

Каталог товарів. Типи кошиків. Реєстрація і оформлення. Збір інформації. Обробка 

замовлення. Види доставки. Способи оплати товарів.  

Тема 8. Організація надання послуг в електронній комерції 

Сутність послуги, її основні особливості. Види послуг в електронній комерції. 

Види суб’єктів з надання послуг в електронній комерції.  

Туристичні послуги в Інтернеті. Схема взаємодії учасників при наданні 

туристичних послуг в електронній комерції. 

Інтернет страхування. Види страхування в електронній комерції. Схема 

взаємодії учасників при наданні страхових послуг в електронній комерції. 

Тема 9. Електронні платіжні системи 

Види електронних систем взаєморозрахунків. Пересилка комерційної 

інформації в Інтернет. Вимоги до платіжних систем та їх класифікація. Пластикові 



 

карти.  Платіжні системи на основі кредитних карток. Учасники платіжної системи. 

Міжнародні і українські платіжні системи, що використовують кредитні картки. 

Інтернет-банкінг  системи інтернетбанкінгу та керування банківськими рахунками 

через інтернет.  

Системи управління інвестиціями через інтернет. Інтернет-трейдинг, його типи 

(робота з цінними паперами, торгівля валютою на ринку forex) та основні 

функціональні можливості систем. Організація електронного способу страхування в 

системах інтернет-страхування.  

Електронні гроші поняття електронних грошей, мікрогроші, мікротрансакції. 

Схема розрахунків у платіжних системах, що використовують smart-card. Платіжні 

системи на основі електронних чеків. 

Тема 10. Цифрові маркетингові комунікації 

Маркетингові цифрові комунікації як комплекс заходів щодо просування 

товарів за допомогою мережевих технологій Інтернету. Просування сайта в 

пошукових системах, що дозволяє досягнути ефективної взаємодії з цільовою 

аудиторією. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних завдань, принципів, функцій, 

концепцій організації та функціонування бізнес-процесів в умовах 

цифровізації; 

РНД 2 Здобувач аналізує первинну та вторинну ринкову інформацію та 

виявляє бізнес-можливості; 

РНД 3 Здобувач створює нову бізнес ідею або ж пропозицію альтернативних 

шляхів розв’язання проблем установ, що опинились в умовах 

необхідності підвищення конкурентоспроможності, викликаних 

процесами цифровізації; 

 РНД 4 Здобувач оцінює ефективність засобів комунікативного впливу та 

мотивації на споживачів цифрових продуктів та послуг; 

РНД 5 Здобувач обирає критерії та складає судження про сучасні системам 

дистрибуції товарів та послуг на електронних платформах 



 

РНД 6 Здобувач розробляє стратегію розвитку установ в умовах цифровізації 

економіки; 

РНД 7 Здобувач застосовує маркетингову інформацію, результати цифрового 

маркетингового аналізу та контролю для прийняття управлінських 

рішень та вирішення конкретних ситуаційних завдань;  

РНД 8 Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 

взаємозв’язки та динамічні відхилення в часі і за даними висновків 

узагальнює інформацію для одержання найбільш ефективного 

результату щодо формування стратегічних передумов ведення 

цифрового бізнесу 

РНД 9 Здобувач аналізує основні бізнес-моделі з точки зору пошуку 

нестандартних рішень при організації комерційної діяльності в 

цифровому бізнес-середовищі;  

РНД 10 Здобувач виявляє і аналізує сучасні проблеми, пов’язані з 

цифровізацію окремих бізнес-процесів; 

РНД 11 Здобувач обґрунтовує заходи щодо впровадження та підвищення 

ефективності цифрового бізнесу і технологій електронної комерції за 

видами діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР 02 

Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПР 03 
Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

до конкретних ситуацій професійної діяльності 

ПР 04 

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПР 08 
Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними 



 

ПР 09 
Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

ПР 10 
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання 

ПР 11 
Застосовувати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень  

ПР 12 

Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 

та етичних аспектів 

ПР 13 
Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Цифровий бізнес та його складові елементи. Л.1, , ПР.1 

Тема 2. Види та стратегії цифрового бізнесу. Л.2, ПР.2 

Тема 3. Електронна комерція як складова електронного бізнесу. Л3, ПР3 

Тема 4. Маркетинг в електронній комерції. Л4, Л5, ПР4, ПР5 

Тема 5. Електронний ринок на базі Інтернет. Л6, ПР.6 

Тема 6. Системи електронної комерції у корпоративному секторі. Л7, Л8, ПР7, ПР8 

Тема 7. Системи електронної комерції у споживчому секторі. Л9, ПР.9 

Тема 8. Організація надання послуг в електронній комерції. Л10, Л11, ПР10, ПР11 

Тема 9. Електронні платіжні системи. Л12, Л13, ПР12, ПР13 

Тема 10. Цифрові маркетингові комунікації. Л14, Л15, ПР14, ПР15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 



 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітично-оглядового характеру; 

– індивідуальні та групові пошукові ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

НД 3. Індивідуальна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, обговорення проблемних ситуацій;  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань цифрового 

бізнесу, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях (РНД 

1, РНД 2, РНД 3, РНД 5, РНД 8). Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах трансформації бізнес-моделей в мовах цифровізації економіки. Практичні 

заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних щодо 

формування фінансової моделі розвитку цифрового бізнесу, сучасних стратегій і 

методів ведення підприємницької діяльності в цифровому бізнес-середовищі 

(результати навчання РНД 4 - РНД 7, РНД 9). Самостійне навчання сприяє підготовці 

до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах 

для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них 

тощо (РНД 3, РНД 7, РНД 8, РНД 10, РНД 11) 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 



 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, консультації 

до виконання аналітичних завдань, рекомендації до виконання 

індивідуальних завдань 

• обговорення студентами виконаних практичних завдань, ситуаційних вправ, 

роботи в групах, аналітичних записок. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі диф. заліку. Підсумковий контроль 

складається з однієї модульної контрольної роботи, підсумкового тестового 

контролю та захисту індивідуальної дослідницької роботи. 

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, участь у 

дискусіях тощо). 

 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних занять   



 

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення)  
6 х 5 балів = 30 балів  

Лекційні заняття (участь у дискусіях) 5 х 2 бали = 10 балів  

Підсумковий контроль: Модульна контрольна 

робота та підсумковий тестовий контроль 
2 х 20 балів = 40 балів 

Всього за результатами сумативного оцінювання 

під час навчальних занять  
80 балів 

Індивідуальне завдання 20 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства 

України  на 2018 -2020 роки, схвалена розпорядженням КМУ 

від 17.01.2018 р. № 67-р [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.kmu.gov.ua/ ua/npas/pro-shvalennya-

koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-

na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-

realizaciyi  

2. Kim T. Gordon. Fresh Ideas for Innovative Marketing 

[Электронный ресурс] / Kim T. Gordon // Режим доступа - 

http://www.entrepreneur.com/marketing/ 

marketingcolumnistkimtgordon/article159472.html 

3. Simon Lovell. Innovative Marketing Ideas - 10 Guerrilla 

Marketing Ideas For Small Businesses [Электронный ресурс] / 

Simon Lovell // Режим доступа - 

http://www.ezinearticles.com/?Innovative-Marketing-Ideas-10-

Guerrilla-Marketing-Ideas-For-Small-Businesses&id=4064181.  

 

  

https://www.kmu.gov.ua/%20ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
https://www.kmu.gov.ua/%20ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
https://www.kmu.gov.ua/%20ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
https://www.kmu.gov.ua/%20ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi


 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Цифровізація державних фінансів і 

державного управління 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Криниця Сергій Олександрович, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робота, 

атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

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 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. E-government в інформаційному суспільстві  

Поняття інформаційного суспільства. Теорії та практичний розвиток 

інформаційного суспільства. Переваги використання IКТ в державному 

управлінні. E-Government: практичні підходи до реалізації. Інфраструктура 

електронного урядування. Сектори електронної взаємодії. Класифікації 

електронної взаємодії. Послуги e-government. 

 
Тема 2. Портальні технології в E-government 

Поняття WEB-порталу. Класифікація та структура WEB-порталів. 

Портлети. Система надання державних послуг за допомогою портальних 

технологій. Портал електронного урядування. Електронні державні послуги. 

Рівні інтерактивності урядових WEB-порталів. Архітектура урядового 

порталу. Фактори створення урядової портальної системи. 
 

Тема 3. Механізми реалізації електронної демократії та електронних 

державних послуг 

Механізми е-демократії. Інформаційні механізми електронної демократії: 

блоги, тематичні конференції, засоби доставки новин з інших інформаційних 

ресурсів, списки розсилок, інтермедія, мобільна телефонія Консультаційні 

механізми електронної демократії: конференції, спільноти професійні та за 

інтересами, чат, мультимедійні події в реальному часі, опитування та 

дослідження, форми для коментарів, петиції і звернення. Механізми прийняття 

рішень. Декомпозиція державних послуг. 
 

Тема 4. Інтеграція інформаційного простору України у світову 

інформаційну спільноту 

Єдиний інформаційний простір як сукупність стандартизованих 

технологій. Єдиний інформаційний простір України: національні системи, 

міжгалузеві системи, відомчі системи. Напрями розвитку національних 

інфраструктур і систем. Інтеграція і стандартизація міжгалузевих 

інформаційних систем. Упровадження ефективних відомчих інформаційних 

систем. 

 

Тема 5. Світовий досвід упровадження електронного урядування 

Електронне урядування у Великобританії, США, Канаді, Більгії, Данії. Приклад 

впровадження е-урядування в Естонії. Стан електронної демократії та надання 

електронних державних послуг у розвинених країнах світу 

 

 

 

 



 

Тема 6. Українська специфіка розвитку електронного урядування  

Нормативно-правова база впровадження електронного уряду в Україні. 

Комплексний індекс показника готовності України до електронного уряду. Надання 

державних послуг з використанням електронних засобів та електронна демократія в 

Україні. 

 

Тема 7. Механізми електронної взаємодії в суспільстві 

Механізми розвитку інформаційних представництв органів влади як 

базового елемента інституційної структури електронного уряду. Модель 

надання державних послуг громадянам електронними каналами. Пріоритетні 

напрями розвитку електронних консультацій з громадянами. Організаційні 

вимоги до адміністративних регламентів та їх використання. Упровадження 

ідентифікаційних механізмів до системи державного документообігу. 

Механізми забезпечення національної та міжнародної інформаційної безпеки в 

системі електронної взаємодії влади з суспільством 
 

Тема 8. Впровадження інформаційних систем управління діяльністю 

державних установ  

Принципи і моделі управління суб’єктами господарської діяльності. 

Методології планування потреб державних установ у фінансових, матеріальних та 

кадрових ресурсах. Основні контури комплексної інформаційної системи управління 

установою. Реалізація кадрової політики установи й автоматизації служб управління 

персоналом. Концепція комплексного рішення та механізми управління державними 

запасами та ресурсами. 

 

Тема 9. Технологічний потенціал цифрової трансформації державних 

фінансів 

 Цифровізація платіжних систем. Інтеграція ІТ-обладнання та 

програмного забезпечення. Технології соціальної взаємодії. Технології 

ідентифікації та цифрового підпису. Розширена аналітика даних.  

 

Тема 10. Цифровізація податкової системи 

Цифровізація в оподаткуванні. Оподаткування в Р2Р-економіці. Цифрові 

технології справляння ПДВ та податку на прибуток. Цифровізація податкової 

служби. Big Data як метод виявлення податкових шахрайств та ухилень від 

сплати податків. 

 

Тема 11. Цифрові інновації в бюджетному менеджменті 

Когнітивні обчислення в державних фінансах. Цифровізація казначейської 

служби. «Прозорий бюджет». Громадський бюджет. Ініціативне 

бюджетування. Цифровізація міжбюджетних відносин. Цифрова революція і 

державні видатки у боротьбі з бідністю. 

 

Тема 12. Система електронних закупівель 

Цифрові технології в системі державних закупівель. Проблеми та завдання 

e-procurement. Основна інфраструктура ІКТ для уряду та бізнесу. Цифрова 



 

грамотність потенційних користувачів. Законодавча база для електронних 

закупівель. Cистемна реформа тендерного процесу в електронних публічних та 

державних закупівлях в Україні “ProZorro”. 

 

Тема 13. Цифровізація соціальної сфери 

Цифровізація G2P. Інструменти електронного переказу коштів (EFT). 

Карткові платіжні інструменти. Інструменти на основі електронних грошей. 

Виділено ефективність шляхом кращого націлювання платежів. Безпечна та 

ефективна логістична та платіжна мережа. Законодавство та регулювання для 

небанківських фінансових операторів. Спільна база даних у урядових 

відомствах. Оперативна сумісність між платіжними системами. 

 

Тема 14. Блокчейн-технології в державних фінансах 

Портали відкритих даних. Фінансова інклюзія. Блокчейн в системі 

соціального страхування та охороні здоров’я. Управління державними 

інвестиціями. Блокчейн-аукціони.  

 

Тема 15. Геоінформаційні системи (GIS) в управлінні державними 

фінансами 

Сутність GIS систем. Розширення бази оподаткування та виявлення 

ухилення від сплати податків. Посилення збору неподаткових доходів. 

Підвищення ефективності податкового та аудиторського персоналу. 

Підвищення прозорості та підзвітності податкових органів. Підвищення 

продуктивності державних витрат та надання послуг 
 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Здобувач демонструє вміння 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.) 

РНД2 Здобувач розробляє проекти і програми впровадження цифрового 

врядування відповідно до існуючих вітчизняних і міжнародних 

стандартів 

РНД3 Здобувач аналізує та вдосконалює системи електронного надання 

управлінських послуг із застосуванням сучасних цифрових 

технологій, методів та інструментів 

РНД4 Здобувач приймає рішення щодо інфраструктури системи цифрового 

врядування в умовах визначеності, невизначеності та ризиків, 

управляти ризиками та процесом реалізації рішень 



 

РНД5 − Здобувач проводить аналіз, моніторинг та стратегічну оцінку 

ефективності, надійності, захищеності системи цифрового 

врядування із застосуванням сучасних мережевих технологій 

РНД6 Здобувач  формує команду та управляє персоналом в системі 

цифрового урядування 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Володіти фундаментальними знаннями та навичками щодо економічних процесів 

та закономірностей функціонування фінансового ринку, організації діяльності 

підприємств та фінансово-кредитних установ 

РН7 Вміти розробляти загальні та функціональні стратегії розвитку діяльності 

установи  в цілому та її окремих підрозділів 

РН8 Володіти методологією прогнозування можливих змін у діяльності суб’єктів 

господарювання на засадах аналізу макроекономічних показників 

РН10 Вміти здійснювати контроль за ефективністю використання фінансових ресурсів і 

досягненням поставлених стратегічних завдань 

РН12 Вміти обґрунтувати необхідність прийняття тактичних і стратегічних 

управлінських рішень в межах своєї компетенції 

РН13 Вміти на засадах сучасної методології аналізу оцінювати якість основних 

продуктів та послуг у ринкових умовах з урахуванням чинної законодавчої бази, 

створювати нові або вдосконалювати послуги з метою захисту інтересів 

споживачів фінансових послуг 

РН14 Уміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і 

стандарти праці фінансиста, вивчення і впровадження передового досвіду, 

проведення наукових досліджень з фінансів та банківської справи 

РН15 Вміти приймати та підтримувати раціональні управлінські рішення 

РН17 Володіти лідерськими навичками 

РН19 Забезпечувати встановлення ефективних контактів з діловими партнерами 

РН20 Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для 

проведення наукових досліджень 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 



 

Тема 1. E-government в інформаційному суспільстві Л1, П1 

Тема 2. Портальні технології в E-government Л2, П2 

Тема 3. Механізми реалізації електронної демократії та електронних державних 

послуг Л3, П3 

Тема 4. Інтеграція інформаційного простору України у світову інформаційну 

спільноту Л4, П4 

Тема 5. Світовий досвід упровадження електронного урядування Л5, П5 

Тема 6. Українська специфіка розвитку електронного урядування Л6, П6 

Тема 7. Механізми електронної взаємодії в суспільстві Л7, П7 

Тема 8. Впровадження інформаційних систем управління діяльністю державних 

установ Л8, П8 

Тема 9. Технологічний потенціал цифрової трансформації державних фінансів Л9, 

П9 

Тема 10. Цифровізація податкової системи Л10, П10 

Тема 11. Цифрові інновації в бюджетному менеджменті Л11, П11 

Тема 12. Система електронних закупівель Л12, П12 

Тема 13. Цифровізація соціальної сфери Л13, П13 

Тема 14. Блокчейн-технології в державних фінансах Л14, П14 

Тема 15. Геоінформаційні системи (GIS) в управлінні державними фінансами Л15, 

П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних 

ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань цифровізації 

державних фінансів та державного управління, що є основою для самостійного 

навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та фінансової звітності,  а також формування аналітичних звітів щодо 

діяльності органів державної влади в Україні.  



 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Цифровізація державних 

фінансів і державного управління» - залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна 

робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-



 

розрахункова робота, опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Цифровізація державних фінансів і державного управління», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Цифровізація 

державних фінансів і державного управління» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 10 балів = 

40 балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

30 балів Тестовий 

контроль 

4х10 балів = 40 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

30 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

30 балів Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

20 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

30 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

40 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

30 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

10 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 

 
 
 

 

 

 
 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.4 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Клімушин П. С. Електронне урядування 

в інформаційному суспільстві: монографія / П. 

С. Клімушин, А. О. Серенок. – Харків : 

Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 

312 с. 

2. Digital Revolution in Public Finance. 

International Monetary Fund, 2017. – 363 p. 

3. Електронне урядування. Опорний 

конспект лекцій. Дзюба С. В., Жиляєв І. Б., 

Полумієнко С. К., Рубан І. А., Семенченко А. 

І. – Київ, 2012. 



 

4. Digital Innovation in Public Financial 

Management (PFM):  Opportunities and 

implications for low-income countries. AlfaBeta, 

Sydney, 2018. – 148 p. 

5. Електронна демократія: сподівання та 

проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та 

ін.] ; [пер. з англ. С. Соколик, О. Орель, К. 

Гомма]. –К. :Центр адаптації державної 

служби до стандартів Європейського Союзу, 

2009. –164 с. 

6. Інформатизація управління соціальними 

системами: Орг.-правові питання  теорії  та  

практики  :  навч.  посібн.  /  В.  Д.  

Павловський,  Р.  А. Калюжний,  В.  С.  

Цимбалюк  та  ін.  ;  за  заг.  ред.  М.  Я.  

Швеця,  Р.  А. Калюжного. –К. : МАУП, 2003. 

–336 с. 

7. Агармизян И. Мировой опыт реализации 

концепции электронного правительства 

[Электронный ресурс] / И. Агармизян. –Режим 

доступа 

:http://www.microsoft.com/rus/docs/government/

analytics/e-government.doc. 

8. Василенко И. А. Административно-

государственное управление в   странах   

Запада:   США,   Великобритания,   Франция,   

Германия [Электронный   ресурс]   /   

И.А.Василенко.–Режим   доступа   : 

http://www.gumer.info 

/bibliotek_Buks/Polit/Vasil/index.php. 

9. Глосарій термінів Європейського Союзу 

[Електронний ресурс]. –Режим доступу : 

http://europa.dovidka.com.ua/p.html#Enterprise_

policy. 

10. Данилин  А.  В.  Технологии  

интеграции  государственных 

информационных    систем    и    организации    

межведомственного взаимодействия 

[Электронный ресурс] / А. В. Данилин. –

Режим доступа : 

http://www.microsoft.com/rus/docs/government/a

nalytics/integration.doc 
 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІПОТЕЧНИЙ РИНОК 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Іпотечний ринок 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Запорожець Світлана Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом ІІ-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робота, 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Наявність ступеня бакалавра 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Оволодіння студентами базовими знаннями з теорії та практики фінансово-

економічних, організаційних та правових відносин на іпотечному ринку з 

урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, які базуються на чинних 

законодавчих та нормативних актах України 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

Тема 1. Теоретичні основи та історичні передумови створення іпотечного 

ринку в Україні 

Передумови виникнення іпотечного ринку в Україні. Макроекономічні 

передумови впровадження іпотечного ринку в Україні. Етапи формування іпотечного 

ринку. Вплив іпотечного ринку на розвиток економіки країни. Іпотечний ринок як 

похідна фінансового ринку та ринку нерухомості. Структурні елементи іпотечного 

ринку. Функції іпотечного ринку.  

Тема 2. Правові аспекти розвитку іпотечного ринку в Україні 

Історичні передумови розвитку законотворчого процесу в галузі правового 

регулювання питань іпотеки та іпотечного кредитування. Система законодавчих 

актів щодо регулювання іпотечного ринку в Україні. Спеціалізоване іпотечне 

законодавство. Загальне іпотечне законодавство. Іпотека. Предмет іпотеки, його види 

та особливості використання. Види іпотеки: звичайна, спільна, об’єднана, наступна, 

умовна. 

Заставна, її сутність та призначення. Правила випуску заставної. Іпотечний 

пул. Консолідований іпотечний борг. Іпотечні цінні папери. Іпотечна облігація, її 

сутність та види. Іпотечний сертифікат, його сутність та види. Стандартні вимоги до 

емісії іпотечних цінних паперів: законодавчий аспект.  

Тема 3. Нерухоме майно як предмет іпотеки 

Сутнісна характеристика нерухомого майна. Основні об’єкти нерухомого 

майна. Класифікація об’єктів нерухомого майна. Ринок нерухомого майна. Вартість 

об’єктів нерухомості та її оцінка. Фактори, що формують ціну об’єктів нерухомого 

майна. Принципи оцінки та основні підходи до оцінки об’єктів нерухомого майна. 

Характеристика та порядок застосування дохідного методу оцінки вартості 

нерухомого майна. Характеристика порівняльного методу оцінки вартості 

нерухомого майна. Витратний метод оцінки вартості нерухомого майна. 

Тема 4. Первинний іпотечний ринок  

Первинний іпотечний ринок, його сутнісна характеристика. Суб’єктна 

структура первинного іпотечного ринку. Роль банківських установ на ринку 

іпотечного кредитування. Організація кредитної діяльності банків з приводу 

перерозподілу іпотечних ресурсів. Характеристика етапів іпотечного банківського 

кредитування. Документальне оформлення запиту на видачу іпотечного кредиту. 

Методичні прийоми та способи видачі іпотечного кредиту. Способи погашення 

іпотечного кредиту. Основні показники іпотечного кредиту та методика їх 

розрахунку. Поняття та особливості розрахунку іпотечного ануїтету.  Порядок 

звернення стягнення на предмет іпотеки. 



 

Тема 5. Моделі вторинного іпотечного ринку 

 Характеристика вторинного іпотечного ринку, необхідність його виникнення 

та розвитку. Учасники вторинного іпотечного ринку, їх функції. Моделі вторинного 

іпотечного ринку. Однорівнева модель вторинного іпотечного ринку. Механізм 

однорівневої моделі вторинного іпотечного ринку. Іпотечна облігація як інструмент 

вторинного іпотечного ринку. Дворівнева модель вторинного іпотечного ринку. 

Механізм дворівневої моделі вторинного іпотечного ринку. Поняття та особливості 

здійснення процесу сек’юритизації. Характеристика першого та другого рівнів 

дворівневої моделі вторинного іпотечного ринку. Рефінансування пулів іпотечних 

кредитів, поняття та принципи організації. Особливості діяльності Державної 

іпотечної установи на іпотечному ринку.  

Тема 6. Види ризиків іпотечного капіталу та методи управління ними 

 Ризик як економічна категорія. Іпотечний ризик. Види іпотечного ризику: 

кредитний, ринковий, процентний, ризик ліквідності, валютний, операційно – 

технологічний, ризик репутації, юридичний ризик. Іпотечні ризики однорівневої 

моделі вторинного іпотечного ринку. Іпотечні ризики дворівневої моделі вторинного 

іпотечного ринку. Причини виникнення іпотечного та методи управління.  

 Методи управління ризиками шляхом вибору інструментів іпотечного 

кредитування. Методи управління ризиками шляхом корегування відсоткової ставки. 

Управління ризиками за допомогою андерайтингу іпотечного позичальника. 

Управління ризиками за допомогою інструментів фінансової інженерії. Управління 

активами та пасивами банку з метою мінімізації ризику на ринку іпотечного 

кредитування.  

Тема 7. Зарубіжний досвід формування та розвитку іпотечного ринку 

Розвиток іпотечного кредитування в Росії. Нормативно – правове регулювання 

іпотечного кредитування в Росії. Основні моделі іпотечного житлового кредитування 

в Росії. Система іпотечного житлового кредитування в Німеччині.  Система 

іпотечного житлового кредитування в США. Особливості розвитку ринку іпотечного 

кредитування в США на сучасному етапі. Іпотечна криза в США: причини 

виникнення та наслідки. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних завдань, принципів, функцій, 

концепцій організації та функціонування іпотечного ринку; 



 

РНД 2 Здобувач ідентифікує та аналізує характерні особливості формування 

різних моделей іпотечного ринку; 

РНД 3 Здобувач оцінює ефективність функціонування нормативно-

правового забезпечення економічних відносин між суб’єктами 

іпотечного ринку; 

 РНД 4 Здобувач усвідомлює сутність, методологію, інструментарій та 

принципи організації кредитного процесу при іпотечному 

кредитуванні; 

РНД 5 Здобувач володіє знаннями з застосування способів надання 

іпотечного кредиту; реалізації методичних підходів до оцінки 

кредитоспроможності потенційного позичальника; 

РНД 6 Здобувач застосовує інструментарій з управління іпотечними 

ризиками;  

РНД 7 Здобувач аналізує основні моделі розвитку іпотечного ринку в 

зарубіжних країнах;  

РНД 8 Здобувач виявляє і аналізує сучасні проблеми, пов’язані з 

функціонуванням іпотечного ринку; 

РНД 9 Здобувач обґрунтовує заходи щодо впровадження та підвищення 

ефективності функціонування суб’єктів іпотечного ринку 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР 01 

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності 

ПР 02 

Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПР 03 
Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

до конкретних ситуацій професійної діяльності 



 

ПР 04 

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПР 08 
Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними 

ПР 09 
Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

ПР 10 
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання 

ПР 12 

Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 

та етичних аспектів 

ПР 13 
Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні основи та історичні передумови створення іпотечного ринку в 

Україні Л1, Л2, ПР1, ПР2 

Тема 2. Правові аспекти розвитку іпотечного ринку в Україні Л3, Л4, ПР3, ПР4  

Тема 3. Нерухомість як предмет іпотеки Л5, Л6, ПР5, ПР6 

Тема 4. Первинний ринок іпотечного капіталу Л7, Л8, ПР7, ПР8 

Тема 5. Моделі вторинного ринку іпотечного кредитування Л9, Л10, ПР9, ПР10 

Тема 6. Види ризиків іпотечного капіталу та методи управління ними Л11, Л12, 

ПР11, ПР12 

Тема 7. Зарубіжний досвід розвитку ринку іпотечного кредитування та перспективи 

його розвитку в Україні Л13, Л14, Л15, ПР13, ПР14, ПР15 

7.2 Види навчальної діяльності  



 

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітично-оглядового характеру; 

– індивідуальні та групові пошукові ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

НД 3. Індивідуальна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, обговорення проблемних ситуацій;  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань функціонування 

іпотечного ринку, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, 

а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях 

(РНД 1 - РНД 7). Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах 

формування та розвитку моделей іпотечного ринку в зарубіжних країнах. Практичні 

заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних щодо організації 

діяльності суб’єктів іпотечного ринку в Україні, формування сучасних тенденцій 

його розвитку (результати навчання РНД 5 - РНД 7). Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, 

та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в них тощо (РНД 6 - РНД 9) 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 



 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, консультації 

до виконання аналітичних завдань, рекомендації до виконання 

індивідуальних завдань 

• обговорення студентами виконаних практичних завдань, ситуаційних вправ, 

роботи в групах, аналітичних записок. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі диф. заліку. Підсумковий контроль 

складається з однієї модульної контрольної роботи, підсумкового тестового 

контролю та захисту індивідуальної дослідницької роботи. 

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, участь у 

дискусіях тощо). 

 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних занять   



 

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення)  
6 х 5 балів = 30 балів  

Лекційні заняття (участь у дискусіях) 5 х 2 бали = 10 балів  

Підсумковий контроль: Модульна контрольна 

робота та підсумковий тестовий контроль 
2 х 20 балів = 40 балів 

Всього за результатами сумативного оцінювання 

під час навчальних занять  
80 балів 

Індивідуальне завдання 20 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.5 Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 

7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з 

банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник 

Національного банку України»), 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі 

змінами та доповненнями) : [Електронний ресурс] // 

zakon.rada.gov.ua 

2. Закон України  «Про заставу» від 2.10.92. № 2654-XII, зі 

змінами та доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. 

– 1992 р. – №47. –С. 42-49. 

3. Закон України  «Про іпотеку» від 05.06.03. № 898-IV // 

Бюлетень систематизованого законодавства України. Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – №38. – С. 28-40. 

4. Закон України  «Про іпотечні облігації» від 22.12.05 р. № 

3273 – ІV  

5. Закон України  «Про іпотечне кредитування, операції з 

консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 

19.06.03. № 979-IV. 
 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛІНГ У БАНКУ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Бюджетування і контролінг у банку 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Бартош Ольга Михайлівна, ст. викладач 

кафедри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом ІІ-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робота, 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 



 

Передумови для вивчення дисципліни Наявність ступеня бакалавра 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Оволодіння студентами 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. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

Тема 1. Планування як основа управління діяльністю банку 

Планування в правлінні банком. Суть стратегічного планування . Етапи процесу 

прийняття управлінських рішень. Цілі стратегічного планування їх види та 

досягнення. Оперативне планування, його суть, поняття та призначення. Бізнес-план 

та його види. Поняття бюджетування в банку. Види бюджетів у банку. Бюджет банку 

та бюджети структурних підрозділів. Планування видаткової частини. Формування, 

затвердження та виконання бюджету банку. 

Тема 2. Сутність бюджетування та його організація 

Сутність, мета та задачі бюджетування. Принципи бюджетування. Місце 

бюджетування в системі фінансового управління банком. Особливості бюджетування 

як методу управління фінансами банку. Функції процесу бюджетування в банку. 

Об’єкти бюджетування. Законодавче забезпечення бюджетного процесу в Україні. 

Напрями бюджетування та види бюджетів. Ієрархія бюджетів. Бюджети підрозділів. 

Функціональні бюджети. Управління процесом бюджетування. Організація 

бюджетного планування. Основні підходи до організації процесу бюджетування. 

Підхід «згори-вниз». Підхід «знизу-вгору». Комбінований підхід «знизу-вгору / 

згори-вниз». Вибір бюджетного періоду. Короткостроковий бюджет. Довгостроковий 

бюджет. Безперервне бюджетування. Методи складання бюджетів. Бюджетування 

через прирощення. Бюджетування «з нуля». Адаптація іноземного досвіду 

бюджетування до діяльності банківських установ України. 

Тема 3. Організація обліку за центрами відповідальності 

Система управлінського обліку за центрами відповідальності. Принципи 

ефективної системи обліку за центрами відповідальності.  

Концептуальні підходи до побудови системи обліку за центрами 

відповідальності. 

Класифікація доходів та витрат банку для інформаційного забезпечення 

бюджетування. Трансфертне ціноутворення в банку. Розподіл та перерозподіл витрат 

за центрами відповідальності. Собівартість банківських продуктів та методика їх 

калькулювання. Нормативні засади розроблення бюджетів. Бюджетне 

організовування та мотивування.  

Внутрішній оборот грошових коштів та внутрішнє (трансфертне) ціноутворення. 

Модель функціонування банку з трансфертним цінооборотом. Комбіновані підходи 

до установлення трансфертної ціни ресурсів. Методичні підходи до оцінки та аналізу 

діяльності центру. Методологічні основи складання внутрішньої управлінської 

звітності банку. 

Задачі обліку за центрами відповідальності. Складання та використання звітів 

центрів відповідальності. Основні підходи до складання звітності центрів 



 

відповідальності. Оцінка ефективності роботи центрів відповідальності. 

Бюджетування на основі центрів відповідальності. Розробка та використання банком 

різних методик бюджетування. Порядок побудови планового бюджету. Порядок 

побудови зведеного бюджету банку. 

Тема 4. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Особливості 

бюджетного процесу в Національному банку України  

Бюджетний контроль. Система бюджетного контролю. Регулярний та остаточний 

контроль виконання бюджетів банку. Аналіз виконання бюджетів банку. Види 

аналізу виконання бюджетів банку. Види відхилень: абсолютне, відносне, 

селективне, кумулятивне. Розмір відхилень та причини їх виникнення. Управління за 

відхиленнями. Сутність управління за відхиленнями. Застосування статистичної 

моделі з метою управління за відхиленнями.  

Процес бюджетування Національного банку як складова фінансового 

планування. Об’єкти бюджетного процесу Національного банку. Періоди 

бюджетного процесу Національного банку. Порядок формування проекту бюджету 

доходів і витрат Національного банку. Роль і відповідальність підрозділів під час 

виконання операцій, що впливають на показники бюджету доходів і витрат. Напрями 

здійснення контролю та вимоги до документів, за якими проводяться операції, що 

впливають на показники бюджету доходів і витрат Національного банку. Порядок 

складання звітів про виконання бюджету доходів і витрат Національного банку, 

бюджету поточних доходів і витрат, бюджету інвестицій, фінансового плану ЦКВ. 

Тема 5. Сутність контролінгу. Поняття системи контролінгу в банківській 

системі 

Контролінг як система комплексної оцінки всіх аспектів діяльності банку, його 

підрозділів, керівників і робітників з погляду своєчасного та якісного виконання 

запланованих стратегічних показників з метою виявлення відхилень і прийняття 

невідкладних і енергійних дій для досягнення цілей за будь-яких змін господарської 

ситуації. Основна мета контролінгу. Методична побудова контролінгу. Еволюція 

концепції контролінгу. Принципи контролінгу. Причини впровадження системи 

контролінгу в банківській системі. 

Тема 6. Функції та об’єкти банківського контролінгу 

Завдання контролінгу у сфері планування. Функції та основні методи 

контролінгу. Необхідність впровадження контролінгових систем у вітчизняних 

комерційних банках. Об’єкти контролінгу. Види контролінгу: стратегічний та 

оперативний. 

Тема 7. Організаційна структура служби контролінгу у банку 



 

Служба контролінгу, її склад, та посадові обов’язки. Основні завдання та вимоги 

до служби контролінгу. Основний зміст стратегічного та оперативного контролінгу. 

Фінансовий контролінг та його функції.  

Тема 8. Основи сучасного управління банківською структурою 

Допомога керівництву у парийнятті ефективних управлінських рішень на основі 

контролінгу. Контролінг забезпечує створення гнучкої структури управління 

підприємством, яка може оперативно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовища. Планування, облік, аналіз і контроль є важливими функціями управління 

банком, що узагальнюються системою контролінгу. Прийняття рішень за окремими 

банківськими операціями. Аналіз впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

на діяльність банку. Мотивація персоналу банку. 

Тема 9. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень 

Інформаційне забезпечення є однією із функцій контролінгу, де останній 

забезпечує повною мірою ефективність прийняття управлінських рішень. 

Фундаментом сучасної інформаційної системи контролінгу в банку виступає сховище 

даних. Концепція сховищ даних. Ознаки стратегічного і оперативного управління з 

використанням інструментарію контролінгу. Загальні положення та основні 

принципи діагностики банку. Особливості поточного стану діагностики банку. 

Інструменти фінансової діагностики банку. Інструменти фінансової діагностики 

банку. Нова концепція управління сучасного менеджменту. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 

Здобувач демонструє знання сутності та мети, напрямів 

бюджетування; ідентифікує види бюджетів; усвідомлює організацію 

бюджетного планування в банку; 

РНД 2 

Здобувач розподіляє інформацію на компоненти та визначає 

класифікацію центрів фінансової відповідальності; обґрунтовує 

систему та взаємозв’язок бюджетів банку; класифікацію 

внутрішньобанківських ресурсів;  

РНД 3 
Здобувач володіє знаннями із застосування методів розрахунку 

трансфертних цін; методів алокації загальнобанківських витрат;  

РНД 4 Здобувач характеризує систему управлінського обліку за центрами 

відповідальності; обґрунтовує принципи ефективної системи обліку за 



 

центрами відповідальності; визначає концептуальні підходи до 

побудови системи обліку за центрами відповідальності; застосовує 

основні підходи до складання звітності центрів відповідальності;  

РНД 5 

Здобувач характеризує систему бюджетного контролю; ідентифікує 

види аналізу виконання бюджетів банку; застосовує методи виявлення 

відхилень від бюджетів; здійснює управління за відхиленнями;  

РНД 6 

Здобувач демонструє знання щодо сутності, функцій і основних 

завдань контролінгу, усвідомлює його місце у системі управління 

банківською установою;  

РНД 7 

Здобувач володіє навичками зі: складання операційних та фінансових 

бюджетів; визначення трансфертної ціни та аналізу її впливу на оцінку 

діяльності центрів відповідальності; формування записів та складання 

звітів за центрами відповідальності;  

РНД 8 

Здобувач виявляє та аналізує чотири види відхилень від бюджетів; 

оцінювати ефективність і результативність діяльності на підставі 

аналізу відхилень;  

РНД 9 

Здобувач оперативно відслідковує розвиток банківської установи у 

напрямі встановлення цільових орієнтирів; застосовує аналітичні 

прийоми оцінки результатів діяльності банку;  

РНД 10 

Здобувач володіє методичними підходами у прийнятті управлінських 

рішень на основі інструментарію контролінгу; впроваджує систему 

бюджетування, приймає управлінські рішення на основі виконання 

бюджетних планів; організовує службу контролінгу у банку 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР 01 

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності 

ПР 02 

Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 



 

ПР 04 

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПР 08 
Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними 

ПР 09 
Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

ПР 10 
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання 

ПР 11 
Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень 

ПР 12 

Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 

та етичних аспектів 

ПР 13 
Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Планування як основа управління діяльністю банку Л1, ПР1 

Тема 2. Сутність бюджетування та його організація Л2, Л3, ПР2, ПР3 

Тема 3. Організація обліку за центрами відповідальності Л4, Л5, ПР4, ПР5 

Тема 4. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Особливості бюджетного 

процесу в Національному банку України Л6, Л7, ПР6, ПР7 

Тема 5. Сутність контролінгу. Поняття системи контролінгу в банківській системі 

Л8, ПР8 

Тема 6. Функції та об’єкти банківського контролінгу Л9, Л10, ПР9, ПР10 

Тема 7. Організаційна структура служби контролінгу у банку Л11, Л12, ПР11, ПР12 



 

Тема 8. Основи сучасного управління банківською структурою Л13, ПР13 

Тема 9. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень Л14, Л15, 

ПР14, ПР15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітично-оглядового характеру; 

– індивідуальні та групові пошукові ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

НД 3. Індивідуальна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, обговорення проблемних ситуацій;  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань функціонування 

іпотечного ринку, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, 

а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях 

(РНД 1, РНД 2, РНД 4, РНД 6). Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання при складанні 

операційних та фінансових бюджетів; визначення трансфертної ціни та аналізу її 

впливу на оцінку діяльності центрів відповідальності; формування записів та 

складання звітів за центрами відповідальності. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами кейсів на основі реальних даних щодо організації діяльності банку на 

умовах бюджетування та контролінгу (результати навчання РНД 3, РНД 5, РНД 7, 

РНД 8, РНД 10). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних 

занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки 

презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних 

та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо (РНД 7,  

РНД 9, РНД 10) 

9. Методи та критерії оцінювання 



 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, консультації 

до виконання аналітичних завдань, рекомендації до виконання 

індивідуальних завдань 

• обговорення студентами виконаних практичних завдань, ситуаційних вправ, 

роботи в групах, аналітичних записок. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 



 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі диф. заліку. Підсумковий контроль 

складається з однієї модульної контрольної роботи, підсумкового тестового 

контролю та захисту індивідуальної дослідницької роботи. 

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, участь у 

дискусіях тощо). 

 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних занять   

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення)  
7 х 5 балів = 35 балів  

Лекційні заняття (участь у дискусіях) 5 х 3 бали = 15 балів  

Підсумковий контроль: Модульна контрольна 

робота та підсумковий тестовий контроль 
2 х 15 балів = 30 балів 

Всього за результатами сумативного оцінювання 

під час навчальних занять  
80 балів 

Індивідуальне завдання 20 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.6 Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

6. Арефєва О.В. Історія виникнення контролінгу та сутність 

контролінгу бізнес-процесів / О.В. Арефєва, Л.Л. Дякон // 

Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8 (62). – С. 165-171.  

7. Колодізєв О.М. Контролінг як технологія управління 

фінансовими та нефінансовими структурами: монографія / О.М. 

Колодізєв, І.М. Чмутова, К.М. Азізова та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2014. – 348 с.  

8. Максимова М.В. Теоретичні підходи до визначення 

сутності поняття «контролінг» у банківській діяльності / М.В. 

Максимова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики. – 2015. – Вип. 2 (13). – С. 39-47.  

9. Мороз Л.В. Сучасний стан банківського контролінгу і 

управлінського обліку в Україні / Л.В. Мороз, О.М. Сарахман // 

Вісник ЖДТУ. – 2014. – № 4 (54). – С. 133-138.  

10. Омельченко Г.В. Контролінг як складова системи 

управління фінансовою діяльністю банку / Г.В. Омельченко // 

Вісник Університету Банківської справи НБУ. – 2014. – №1 (4). 

– С. 118-125. 



 

11. Пугарська Н.Б. Ефективність системи контролінгу в 

управлінні банком / Н.Б. Пугарська // Вісник соціально-

економічних досліджень. – 2015. – Випуск 1 (48). – С. 276-282.  

12. Пушкар М.С. Контролінг – інформаційна підсистема 

стратегічного менеджменту / М.С. Пушкар, Р.М. Пушкар. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2012. – 370 с.  

13. Шульга Н.П. Банківський контролінг: теорія, 

методологія, практика. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 

326 с.  
 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МАРКЕТИНГ В БАНКУ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Маркетинг в банку 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Костогриз Вікторія Григорівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 

100 годин становить самостійна робота, 

атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Підготувати фахівців, що володіють професійними знаннями з теорії та практики 

організації основних напрямів маркетингової діяльності в банках та вміннями щодо 

застосування методів дослідження та прогнозування кон’юнктури грошового ринку 

та ринку банківських послуг. 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 

Сутність, мета та завдання маркетингу в банку. 

Основні функції банківського маркетингу. Поява і розвиток банківського маркетингу 

в світі. Еволюція банківського маркетингу. Розвиток маркетингу в банку в Україні. Зміст та 

специфіка маркетингу в банку. Специфічні особливості банківського продукту, що 

визначають специфіку банківського маркетингу. Структурна концепція маркетингу в банку. 

Процес маркетингової діяльності в банку. Основні інструменти маркетингу в банку. 

Необхідність використання маркетингу у сфері банківської діяльності. Особливості 

надання послуг приватним особам та обслуговування підприємств. Сучасний маркетинг для 

В2В, В2С і В2G банкінгу. 

Організаційні аспекти маркетингу в банку. Контроль у банківському маркетингу. 

 

ТЕМА 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз 

Характеристика банківського ринку. Модель поведінки клієнта на ринку банківських 

продуктів. Чинники впливу на клієнтів (юридичних та фізичних осіб). Послідовність 

вивчення поточного рівня попиту. Чинники впливу на стан попиту. Прогнозування зміни 

попиту на банківські продукти. Фактори зміни сприйняття клієнтів банківського ринку. 

Сутність та особливості сегментування ринку банківських послуг. Сегментування 

ринку за групами споживачів (корпоративні клієнти; клієнти роздрібного ринку та ін.), 

характеристиками пропонованих послуг (кредитні послуги, інвестиційні операції та ін.), 

кількома змінними (наприклад, географічним принципом і рівнем доходів). Лідогенерація в 

банку. 

Відбір цільових ринків (сегментів) за допомогою матриці «клієнт/послуги». Чинники 

впливу на вибір стратегії охоплення ринку. Позиціонування банківських продуктів на ринку. 

Мета створення системи маркетингових досліджень. Цілі та об'єкти маркетингових 

досліджень у банківській сфері. Структура та напрями аналізу маркетингового середовища. 

Аналіз зібраної інформації. Підготовка висновків з досліджуваної проблеми. 

 

ТЕМА 3. Банківський цифровий маркетинг 

Особливості банківського цифрового маркетингу. Інструменти цифрового маркетингу 

в банку. Віртуальний маркетинг. Маркетингові комунікації в мережі Інтернет. Присутність 

банків в соціальних мережах. Мобільні додатки. Таргетинг маркетингу. Хмарні технології 

банківського маркетингу. Вірусний маркетинг банку. 

 

ТЕМА 4. Конкурентне середовище банківської установи 

Сутність конкуренції, законодавчі та галузеві обмеження; види конкуренції на ринку 

банківських продуктів та послуг; ключові переваги банків у конкурентній боротьбі; вибір 

стратегії досягнення конкурентних переваг; сутність та види ризику в банківській сфері. 

Поняття конкурентоспроможності у банківській сфері; інтегральний показник 

конкурентоспроможності банківських продуктів; методика оцінки конкурентоспроможності 

банку на основі споживчих вимог. 

 

ТЕМА 5. Маркетингова стратегія банку 

Маркетингова стратегія банку: зміст, основні елементи. Основні етапи маркетингової 

стратегії банку. Зміст стратегічного плану банку. Етапи банківського планування. Процес 

банківського стратегічного планування. Зміст основних розділів плану маркетингу. 

Планування на рівні окремих відділень та інших структурних підрозділів банку. Стратегія 

планування клієнтів-корпорацій. Умови успішного здійснення стратегічного планування. 

Вимоги до системи планування та стратегічного плану. 

Встановлення задач банку. Цілі банку. Виявлення наявних можливостей банку. 

 



 

ТЕМА 6. Продуктова політика банківської установи 

Сутність планування комплексу маркетингу. Зміст продуктової стратегії банку. Аналіз 

продуктового ряду банківських послуг. Класифікація та характеристика банківських послуг 

(депозитних, кредитних, інвестиційних та ін.). 

Стратегія розвитку продуктового ряду. Оптимізація структури послуг, що 

пропонуються банком. Пакетування асортименту банківських продуктів та послуг. 

Банківські продуктові інновації. Розробка банком продуктів-новинок. Характеристика 

етапів створення нового продукту – послуги банку. 

Концепція цінності банківського продукту. Трирівневість банківського продукту. 

 

ТЕМА 7. Ціноутворення на банківські продукти і послуги 

Особливості цінової стратегії в банківській діяльності. Етапи встановлення ціни на 

банківський продукт. Основні цілі стратегії ціноутворення та їх характеристика. Вплив 

стратегічних цілей банку на формування цілей ціноутворення. Оцінка рівня попиту та аналіз 

структури витрат. Вплив ефекту досвіду на цінову стратегію банку. Вивчення цін на 

банківські продукти конкурентів. Вибір методу ціноутворення. Чинники впливу на 

встановлення ціни послуг банку. 

 

ТЕМА 8. Дистрибуція банківських продуктів та послуг 

Специфіка стратегії у сфері систем доведення банківського продукту до споживача. 

Види систем надання банківських послуг споживачам та їх характеристика. Вибір системи 

надання банківських послуг відповідно до класу споживачів, необхідного рівня 

обслуговування, часу надання банківських послуг. Фінансовий супермаркет як 

альтернативне місце дистрибуції банківських продуктів та послуг. Тенденції розвитку збуту 

банківських продуктів. Тенденції розвитку стратегії доведення банківських послуг до 

споживачів. Дистанційні системи самообслуговування. Інтерактивні канали дистрибуційної 

політики. Залучення клієнтів через організацію системи навчання споживачів банківських 

послуг користуватися банківськими новинками. 

Комплекс рішень дистрибуційної політики банку. Оцінка ефективності дистрибуційної 

стратегії банку. 

 

ТЕМА 9. Комунікаційна політика банківської установи 

Необхідність розробки банками стратегії комунікацій. Елементи комплексу 

маркетингових комунікацій та їх характеристика. Зміст етапів процесу розробки стратегії 

комунікацій. Основні комунікаційні моделі. Планування елементів комплексу 

стимулювання. Фази процесу особистого (персонального) продажу та їх характеристика. 

Основні етапи підготовки та здійснення заходів зі стимулювання збуту. Етапи підготовки та 

проведення пропаганди (паблік рилейшнз). Етапи розробки рекламної стратегії та їх 

характеристика. Розробка стратегії мерчандайзингу та її характеристика. Цифровий 

мерчандайзинг в банку. Нейромаркетинг та його види (сенсорний та емпіричний маркетинг). 

Аналіз результатів та оцінювання ефективності засобів комунікативного впливу на 

споживачів банківських послуг. 

 

ТЕМА 10. Клієнтоорієнтовані маркетингові заходи банків 

Особливості продажу банківських продуктів. Характеристика етапів продажу 

банківських продуктів. Техніка холодних дзвінків. Презентація банківських продуктів та 

послуг. Техніка презентації продуктів та послуг банку. Аналіз потреб клієнтів банку. 

Тактика питань за їх видами. Потреби клієнта, що ховаються за запереченями. Відмінність 

заперечення від відмови. Види заперечень: відмова, сумнів, відмовка. Основні ознаки 

заперечень. Виявлення заперечення. Техніка попередження заперечень. Мовні стратегії 

впливу. Техніка обробки заперечень. Техніка відповіді на заперечення. Методи відповідей 

на заперечення. Створення потреб клієнтів шляхом навчання.  



 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних завдань, принципів, функцій, 

концепцій організації маркетингу в банківських  установах. 

РНД 2 Здобувач аналізує первинну та вторинну маркетингову інформацію та 

виявляє маркетингові можливості банку. 

РНД 3 Здобувач створює нову маркетингову ідею або ж пропозицію 

альтернативних шляхів розв’язання проблем банків, що опинились в 

умовах необхідності підвищення конкурентоспроможності. 

РНД 4 Здобувач оцінює ефективність засобів комунікативного впливу та мотивації 

на споживачів банківських продуктів та  послуг. 

РНД 5 Здобувач обирає критерії та складає судження про сучасні системи 

дистрибуції банківських продуктів та визначає альтернативні канали 

продажу. 

РНД 6 Здобувач  розробляє стратегію розвитку банківських установ в умовах 

необхідності переходу на клієнтоорієнтовані маркетингові концепції 

РНД 7 Здобувач застосовує маркетингову інформацію, результати 

маркетингового аналізу та контролю для прийняття управлінських рішень 

та вирішення конкретних ситуаційних завдань. 

РНД 8 Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх взаємозв’язки 

та динамічні відхилення в часі і за даними висновків узагальнює 

інформацію для одержання найбільш ефективного результату. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР02 Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР03 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР04 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР06 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

ПР09 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР13 
Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 



 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Маркетинг та його специфіка у банківській сфері Л1, П1 

Тема 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз Л2, П2 

Тема 3 Банківський цифровий маркетинг Л3, П3 

Тема 4. Конкурентне середовище банківської установи Л4-Л5, П4-П5 

Тема 5. Маркетингова стратегія банку Л6, П6 

Тема 6. Продуктова політика банківської установи Л7-Л8, П7-П8 

Тема 7. Ціноутворення на банківські продукти і послуги Л9, П9 

Тема 8. Дистрибуція банківських продуктів та послуг Л10-Л11, П10-П11 

Тема 9. Комунікаційна політика банківської установи Л12-Л13, П12-П13 

Тема 10. Клієнтоорієнтовані маркетингові заходи банків Л14-Л15, П14-П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань цифрових технологій, 

що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють 

розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної звітності.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені 

іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

  



 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, вирішення бізнес-

кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Маркетинг в банку» - залік. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна 

робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-

розрахункова робота, опитування тощо. 

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Антикризове управління в банку», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Маркетинг в 

банку» 
Найменування 

заходу поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

20 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

20 балів Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

20 балів 



 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна робота 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів 

Тези та виступ на 

науковій 

конференції 

10 балів Тези та виступ 

на науковій 

конференції 

10 балів Індивідуальна 

робота 

10 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під час 

навчальних занять 

70 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

70 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

70 балів 

Залік 30 балів Екзамен 30 балів Екзамен 30 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.7 Засоби навчання 
ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Васильєва Т.А. Маркетинг у банку : навчальний посібник 

/ за ред. проф. Т.А. Васильєвої. Державний вищий 

навчальний заклад «Українська академія банківської 

справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ 

«УАБС НБУ» – Суми, 2014. – 353 с. 

2. Дубовик О. В., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д. 

Маркетинг у банку: Навчальний посібник /Львівський 

банківський інститут НБУ. - Л.: Львів, банків, ін-т НБУ, 

2006. - 336 с. 

3. Жуков, С.А. Маркетинг у банку. Опорний конспект: Навч. 

посіб. / С.А. Жуков – К.: Кондор, 2008. – 182 с. 

4. Колодізєв, О.М. Маркетинг у банку: Навч. посіб. / О.М. 

Колодізєв, Д.В. Трегуб, О.В. Хмеленко - Х.:ВД „ІНЖЕК”, 

2004. – 156 с. 

5. Лютий І.О. Солодка О.О. Банківський маркетинг: 

підручник. - К.: Центр учбової літературі, 2009. - 776 с. 

6. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: навчальний посібник. - 

К.: КНЕУ, 2006. - 170 с. 

7. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник. - 

Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 344 с. 

8. Ткачук В.О Маркетинг у банку: Навчальний посібник. - 

Тернопіль: "Синтез-Поліграф", 2006.- 225 с. 

9. Управління продажем банківських послуг: навч. посіб. / Т. 

А. Васильєва, Я. М. Кривич, С. В. Лєонов та ін. – Суми: 

Сумський державний університет, 2016. – 227 с. 

10. Янковська Л.А. Банківський маркетинг: Навчальний 

посібник / Л.А Янковська, Ж.В. Семчук, О.Ю. Бочко, К.Б. 

Харук, Р.М. Скриньковський – Львів, „Галицька 

видавнича спілка”, 2015. – 224с. 
 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В БАНКУ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Антикризове управління в банку 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Жежерун Юлія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 

97 годин становить самостійна робота, 

3 години атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Полягає у формуванні системи знань та умінь з антикризового управління в банку – 

розпізнавання та діагностика кризових явищ; прогнозування наслідків розвитку 

кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності банку; визначення 

можливостей запобігання та забезпечення функціонування банку в умовах криз; 

ліквідація наслідків кризи; прийняття та реалізація антикризових управлінських 

рішень. 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Основи теорії циклів і криз 

Поняття циклів і криз на макрорівні. Основні фази розвитку соціально-економічної 

системи та їх характеристика. Різновиди циклів. Теорії, що визначають причини 

економічних циклів і криз. Механізми розвитку кризи на макрорівні – інфернальний та 

екстернальний. Підходи до регулювання та подолання криз на макрорівні. Вплив 

зовнішнього середовища на підприємство – на тривалість та на конфігурацію життєвого 

циклу суб’єктів господарювання. Основні цикли розвитку суб’єктів господарювання і його 

залежність від факторів зовнішнього середовища.  

 

Тема 2. Сутність та особливості прояву кризи у процесі розвитку банку 

Сутність кризи та особливості її прояву у процесах функціонування і розвитку банку. 

Взаємозв’язок життєвого циклу підприємства та кризових явищ. Процес розвитку кризи. 

Етапи розвитку фінансової кризи. Типологізація криз в процесі розвитку банківських систем. 

Класифікація видів криз у процесах функціонування і розвитку банків.  Обґрунтування 

стратегічного розвитку банку в умовах кризи з позиції синергії. Життєвий цикл розвитку 

банку. Порівняльний аналіз рівноважної і не рівноважної областей, у яких може перебувати 

соціально-економічна система. 

 

Тема 3. Система антикризового управління в банку 

Сутність і зміст антикризового управління в банку. Принципи антикризового 

управління. Етапи стратегічного антикризового управління в банку. Класифікація цілей 

антикризового управління в банку. Модель «пасивного» антикризового управління. Загальна 

модель «активного» антикризового управління. Послідовність формування стратегії банку. 

Рівні антикризового управління. Матриця М.Портера. матриця технологічного портфелю. 

Матриця Мак-Кінсі. Матриця «стабільність-ефективність».  

 

Тема 4. Взаємозв’язок антикризового управління з фінансовою стійкістю банку 

Сутність та особливості фінансової стійкості. Фактори, які впливають на фінансову 

стійкість банку. Забезпечення фінансової стійкості у процесах функціонування і розвитку 

банків. Види ризиків та їх взаємозв’язок з фінансовою стійкістю. Класифікація ризиків 

банківської діяльності. Методи оцінки ризиків. Вплив кризи на фінансову стійкість банку. 

Методи та моделі оцінки фінансової стійкості. Зарубіжний досвід оцінки фінансової 

стійкості. 

 

Тема 5. Методика оцінки поточної та перспективної платоспроможності банків в 

умовах кризи  

Перелік наявних методів та методик, які застосовуються для оцінки поточної та 

перспективної платоспроможності банків в умовах кризи. Перевірка якості активів. Сутність 

та особливості платоспроможності банку. Інструменти оцінки поточної та перспективної 

платоспроможності банків. 

 

Тема 6. Діагностика кризи у процесі антикризового управління в банку 

Система ранньої діагностики й оцінки ризиків. Фактори конкурентної позиції банку та 

система їх оцінок. Моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища банку. 

Інтегральний показник фінансового стану банку. Діагностика стадії розвитку кризи. 

Розрахунок рейтингової оцінки економічного стану банку. Стрес-тестування банків. 

 

Тема 7. Методи економічного аналізу кризових ситуацій 

Сутність методів економічного аналізу, які застосовуються для виявлення та оцінки 

кризових ситуацій. Класифікація методів економічного аналізу кризових ситуацій. Методи 

економіко-математичного моделювання кризових систуацій. 



 

Тема 8. Рейтингові методики оцінки 

Сутність та види рейтингових систем, які застосовуються для оцінки різних аспектів 

діяльності банків. Класифікація рейтингових систем оцінювання діяльності банків. 

Методика рейтингових показників В.С.Кромонова. Рейтингові оцінки фінансового стану 

досліджуваних банків за методикою А.Д.Шеремета і Р.С.Сайфуліна. 

 

Тема 9. Заходи та стратегії антикризового управління в банку 

Матриця стратегічного становища банку. Стратегічні стани SPACE - аналізу та їх 

характеристика. Проведення SWOT – аналізу. Піраміда рівнів стратегії антикризового 

управління банком. Портфель можливих антикризових стратегій банку. Алгоритм вибору 

стратегії антикризового управління. Модель антикризового управління. Заходи 

антикризового управління з боку НБУ. Заходи превентивного антикризового управління. 

Система заходів поточного антикризового управління. Заходи посткризового управління. 

 

Тема 10. Реорганізація та реструктуризація проблемного банку в системі 

антикризових заходів 

Ознаки проблемного та неплатоспроможного банку. Сутність та методи 

реструктуризації банку. Особливості та види реорганізації банку. Сутність та необхідність 

санації банку. Тимчасова адміністрація в банку. Ліквідація банку. Роль фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб в процесі ліквідації банку. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних завдань, принципів, функцій, 

концепцій організації антикризового управління в банку. 

РНД 2 Здобувач демонструє вміння охарактеризувати методичні підходи до 

діагностики кризових ситуацій в банку та навики застосування 

інструментів попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових 

явищ. 

РНД 3 Здобувач проводить експрес діагностику стану банку з метою виявлення 

потенційних (латентних) кризових ситуацій та явищ. 

РНД 4 Здобувач приймає рішення щодо доцільності застосування різних способів 

реорганізації проблемного банку та його реструктуризації в системі 

антикризових заходів. 

РНД 5 Здобувач проводить аналіз фінансової стійкості банку, моніторинг та 

оцінку кризової ситуації. 

РНД 6 Здобувач володіє навиками прогнозування перспектив виникнення та 

розвитку кризових ситуацій на підставі експрес аналізу 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР01 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 



 

ПР02 Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР03 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР04 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР06 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

ПР08 Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними. 

ПР09 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР10 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ПР11 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР13 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Основи теорії циклів і криз Л1, П1 

Тема 2. Сутність та особливості прояву кризи у процесі розвитку банку Л2, П2 

Тема 3. Система антикризового управління в банку Л3-Л4, П3-П4 

Тема 4. Взаємозв’язок антикризового управління з фінансовою стійкістю банку Л5-

Л6, П5-П6 

Тема 5. Методика оцінки поточної та перспективної платоспроможності банків в 

умовах кризи Л7-Л8, П7-П8 

Тема 6. Діагностика кризи у процесі антикризового управління в банку Л9-Л10, П9-

П10 

Тема 7. Методи економічного аналізу кризових ситуацій Л11-Л12, П11-П12 

Тема 8. Рейтингові методики оцінки Л13, П13 

Тема 9. Заходи та стратегії антикризового управління в банку Л14, П14 

Тема 10. Реорганізація та реструктуризація проблемного банку в системі 

антикризових заходів Л15, П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 



 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань цифрових технологій, 

що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють 

розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної звітності.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені 

іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 



 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, вирішення бізнес-

кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Антикризове управління в 

банку» - екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна 

робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-

розрахункова робота, опитування тощо. 

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Антикризове управління в банку», наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Антикризове 

управління в банку» 

 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

15 балів Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

10 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

5 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів 

Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 
 

 



 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.8 Засоби навчання 
ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

11. Антикризисное управление: учеб. пособие для студентов 

вузов / Под ред. К. В. Балдина. – М. : Гардарики, 2006. – 

271 с. 

12. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки 

і шляхи запобігання: монографія / О. І. Барановський. – К. 

: КНТУ, 2009. – 754 с. 

13. Баринов В. А. Антикризисное управление / В. А. Баринов. 

– М. : ИДФБК-ПРЕСС, 2005. – 488 с. 

14.  Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление 

предприятием / И. А Бланк. – К. : Эльга, Ника-центр, 2006. 

– 672 с. 

15. Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банку як основа 

ефективного функціонування кредитної системи: 

монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль, 

2009. – 309 с. 

16. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи: 

аналітична доповідь. – К. : НІСД, 2009. – 52 с. 

17. Забезпечення умов стабільного функціонування 

банківського сектору України : монографія / За заг. ред. 

к.е.н., доц. Колодізєва О. М. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 312 

с. 

18. Іванюта С. М. Антикризове управління: навчальний 

посібник / С. М. Іванюта. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 288 с. 

19. Коваленко В. В. Антикризове управління в забезпеченні 

фінансової стійкості банківської системи: монографія / 

В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль. – Суми : УАБС НБУ, 

2007. – 198 с. 

20. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою 

стійкістю банківської системи : методологія і практика: 

монографія / В. В. Коваленко. – Суми : ДВНЗ “УАБС 

НБУ”, 2010. – 228 с. 

21. Коротков Э. М. Антикризисное управление : учебное 

пособие. Ч. 2 / Э.М. Коротков. - М. : ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, 2001. - 71 с. 

22. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості 

сучасного комерційного банку : теоретико-методологічні 

аспекти : монографія / В. М. Кочетков. — К. : КНЕУ, 2002. 

– 215 с. 

23. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: 

теоретико-методологічні засади та практичний 

інструментарій / Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2001. – 580 с. 

24. Смовженко Т. С. Антикризове управління стратегічним 

розвитком банку: монографія / Смовженко Т. С., Тридід О. 

М., Вовк В. Я. – К. : УБС НБУ, 2008. – 473 с. 
 

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (РІВЕНЬ В – ФІНАНСОВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Фінансовий менеджмент (Рівень В – 

Фінансовий менеджмент у банку) 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Чепелюк Ганна Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 20 годин підготовка та 

захист індивідуальної дослідницької роботи, 

100 годин становить самостійна робота, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумовами для вивчення навчальної 

дисципліни ФВД34 Фінансовий менеджмент у 

банку (рівень В) є дисципліни: 

1) блоку загальної підготовки, що спрямовані на 

формування загальних компетентностей у 

здобувача вищої освіти:  

- УБС студія «Управління людськими ресурсами»; 

- Професійна іноземна мова (рівень С); 

2) блоку галузевої підготовки, що спрямовані на 

формування спеціальних фахових 

компетентностей за галуззю знань:  

- Глобальна економіка; 

- Фінансовий менеджмент (рівень А); 



 

3) блоку фахової/предметної підготовки, що 

спрямовані на формування спеціальних фахових 

компетентностей за спеціальністю: 

- Страховий менеджмент; 

- Банківський менеджмент. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів системи знань з теорії та практики управління фінансовими 

потоками, активами і пасивами, прибутковістю та ризиками банку, опанування сучасних 

методів управління фінансовою діяльністю банку. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні засади менеджменту в банку 

Предмет, мета і завдання дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку», її зв'язок з 

іншими дисциплінами. 

Менеджмент як система управління банком: суб'єкти, об'єкти, принципи і завдання 

фінансового менеджменту у банку. Напрями банківського менеджменту - фінансовий та 

організаційний. Основні функції і цикл фінансового менеджменту у банку: взаємодія 

функцій планування, організації, керівництва, обліку, аналізу та контролю. 

Фінансовий менеджмент у банку в умовах перехідної економіки. Управління банком 

в умовах економічної кризи. 
 

Тема 2. Управління ризиками в банку 

Організація управління банківськими ризиками. Класифікація ризиків банку. Вимоги 

Базельського комітету. Система ризик-менеджменту банку. Вплив корпоративного 

управління в банку систему ризик-менеджменту. Вимоги НБУ щодо управління ризиками 

банку. Етапи управління банківськими ризиками. Методи управління ризиками у банках.  

 

Тема 3. Стратегічне управління та планування в банку 

Сутність стратегічного менеджменту в банківській сфері. 

Стратегічне планування, організація діяльності, мотивація та стратегічний контроль 

– взаємопов'язані функції процесу стратегічного управління банківською діяльністю. 

Характеристика основних типів банківських стратегій.  

Компоненти стратегії банку. Формування загальної стратегії та цілей банку - бачення 

банку в цілому, місія та цінності, варіанти стратегічних цілей, реалізація стратегії та оцінка 

виконання стратегічних завдань. Досвід та проблеми розробки банківських стратегій. 

Місце планування в процесі управління банком та його етапи. Принципи планування 

діяльності банку. Види планування. 

Зміст, роль і завдання стратегічного планування у сучасній банківській практиці. 

Основні підходи до стратегічного планування. Банківська політика, її значення у процесі 

стратегічного планування. Послідовність процесу стратегічного планування. Зовнішній та 

внутрішній стратегічний аналіз. SWOT-аналіз.  

Оперативне, тактичне планування в банку: сутність та призначення. Компоненти 

тактичного плану банку. Зміст бізнес-плану та його основні розділи, практика його розробки 

і реалізації. 



 

Типи управлінських рішень. Процес прийняття раціонального рішення, 

послідовність кроків. Чинники, що впливають на процес прийняття рішення. Контроль за 

виконанням прийнятих рішень. 

Фінансове та бюджетне планування. Сутність та завдання фінансового планування. 

Продукти процесу планування в банку. Особливості процесу бюджетування, методи 

розробки та узгодження бюджетів. Бюджетний період та «центри відповідальності». 

Сутність і значення контролю у банківському менеджменті. Види банківського 

контролю: попередній, поточний і заключний. Особливості процесу здійснення контролю. 

Суб'єкти та об'єкти контролю в банку, їх характеристика. Фактори, що впливають на 

ефективність системи контролю. Використання банківських рейтингів в процесі 

банківського контролю. Контролінг. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ 

УПРАВЛІННЯ 

 

Тема. 4. Управління капіталом банку 

Завдання процесу управління банківським капіталом. Сутність та функції капіталу 

банку, методи його оцінювання. Методи визначення достатності капіталу: характеристика 

методів левереджу, аналізу показників, експертних оцінок та адекватності капіталу. Види 
капіталу та їх характеристика. Міжнародні стандарти щодо оцінки достатності капіталу. 

Базельські угоди про капітал (Базель І, ІІ, ІІІ). Поняття буферного капіталу. 

Поняття економічного капіталу та методи його визначення. 

Поняття та структура регулятивного капіталу. Складові основного та додаткового 

капіталу. Відрахування основного і додаткового капіталу. 

Нормативи капіталу та порядок їх розрахунку. Субординований борг та порядок 

включення його до регулятивного капіталу. 

Розрахунок достатності капіталу на покриття ризиків. 

Методи та проблеми управління банківським капіталом в Україні. Управління 

мобілізацією капіталу. Джерела зростання капіталу, їх переваги і недоліки. Збільшення 

капіталу за рахунок змін у структурі балансу. Поповнення власних коштів за допомогою 

методу «непрямого ефекту фінансування». Залучення капіталу із внутрішніх джерел. 

Дивідендна політика банку. Суть оптимальної дивідендної політики. Зовнішні джерела 

нарощення капіталу. Емісія простих і привілейованих акцій. Методика визначення потреби 

в капіталі через розподіл банківського капіталу. 

 

Тема 5. Управління зобов’язаннями банку 

Сутність управління зобов'язаннями банку. Розробка політики банку щодо 

мобілізації коштів. 

Методи управління залученими коштами банку. Цінові та нецінові методи 

управління залученими коштами банку. 

Методи визначення витрат на банківські ресурси. Визначення рівня депозитних 

ставок. Чинники, що впливають на рівень депозитних ставок. Економічна сутність 

депозитної ставки. Формула майбутньої вартості грошей. Система страхування депозитів як 

фактор стабілізації банківської системи. 

Особливості управління позиченими коштами банку. Основні джерела запозичення 

коштів для банківських установ. Позики в центральному банку. Міжбанківський ринок. 

Операції РЕПО. Міжнародні фінансові ринки. Ринок депозитних сертифікатів та 

комерційних паперів, позики в небанківському секторі. 

 

Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банку 

Суть і необхідність управління активами. Застосування різних видів активів у процесі 

забезпечення прибутковості та ліквідності банківської установи. 



 

Місце і роль банківських кредитів у структурі активів. Мета процесу управління 

кредитним портфелем. Організація кредитної роботи в банку. Основні напрями діяльності 

кредитного комітету. Кредитна політика банку як складова загальної стратегії розвитку. 

Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами. 

Показники, що визначають рівень дохідності кредитного портфеля та рівень кредитного 

ризику. 

Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики та на рівні 

кредитного портфеля банку. Методи аналізу кредитоспроможності позичальника. 

Структурування позики, документування і контроль як методи зниження кредитного ризику. 

Вплив концентрації на рівень кредитного ризику. Диверсифікація та лімітування як методи 

зниження кредитного ризику. 

Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на 

відшкодування втрат за кредитними операціями банку. 

Методи управління проблемними кредитами.  Реабілітація та ліквідація проблемних 

кредитів. 

 

Тема 7. Менеджмент портфеля цінних паперів банку 

Банківський портфель цінних паперів: види фінансових інструментів. Фінансові та 

реальні інвестиції. Класифікація та функції банківських портфелів цінних паперів. Вибір 
мети управління портфелем цінних паперів. 

Стратегії формування портфеля цінних паперів. Показники активної та пасивної 

інвестиційної політики. Типи банківських портфелів цінних паперів: росту, доходу, 

ризикового капіталу, збалансований та спеціалізований. 

Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів. Методи розрахунку 

очікуваної норми дохідності цінних паперів. Фактори, що впливають на рівень дохідності 

цінних паперів. Рівень ліквідності цінних паперів та ризик їх дострокового погашення. 

Інфляційний, відсотковий, кредитний та діловий ризики цінних паперів. Методи управління 

інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів. Стратегії управління 

інвестиційним горизонтом: стратегія рівномірного розподілу, короткострокового та 

довгострокового акцентів, стратегія «штанги» та відсоткових очікувань. Переваги та 

недоліки стратегій управління інвестиційним горизонтом. Аналіз кривої дохідності. Методи 

розрахунку середньозваженого строку погашення цінного папера (дюрації).  Дюрація як 

інструмент передбачення зміни ринкової ціни цінного папера. Управління відсотковим 

ризиком за допомогою дюрації. 

 

Тема 8. Управління активами і пасивами банку 

Еволюція підходів до управління активами і пасивами банку. Сучасні підходи до 

управління активами та пасивами: переваги та недоліки. 

Застосування стратегії управління активами і пасивами для управління хеджування 

процентного ризику. Чиста процентна маржа. Контроль за чистою процентною маржею. 

Спред прибутку. 

Стратегії управління активами та пасивами. Збалансована та незбалансована 

стратегії управління активами та пасивами. Дисбаланс: геп- менеджмент (GAP). 

Вимірювання та моніторинг гепів. Циклічне управління гепом. 

Організаційна структура управління активами та пасивами. Функції казначейства та 

комітету з управління активами і пасивами. 

Основні напрямки впливу регулятивної функції НБУ на методи управління активами 

та пасивами банку. 

Основні показники ефективності управління активами і пасивами банку. Чиста 

процентна маржа, чистий спред, основний дохід та фактори, що на нього впливають. 

Показники фінансової результативності та рентабельності діяльності банків. Модель оцінки 

рентабельності діяльності за даними фінансової звітності. Факторний аналіз ефективності 

управління активами і пасивами та шляхи її підвищення. 



 

 

Тема 9. Управління ліквідністю банку 

Еволюція підходів до визначення банківської ліквідності. Суть та теорії управління 

банківською ліквідністю. Управління банківською ліквідністю та його етапи. 

Фактори, що впливають на потребу банку в ліквідних коштах. Розрив ліквідності та 

його види. Причини кризи ліквідності. 

Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах. 

Стратегії управління ліквідністю банку. Стратегії трансформації активів, 

запозичення ліквідних засобів, збалансованого управління ліквідністю. Оцінка потреби в 

ліквідності за методом джерел використання коштів, а також структури коштів. 

Використання коефіцієнтів для оцінки ліквідності банку. 

Управління банківською ліквідністю на макрорівні. Дотримання нормативів 

ліквідності. Вплив регулятивної функції НБУ на методи управління ліквідністю. 

Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку. 

Сутність та види ризику ліквідності. Принципи управління ризиком ліквідності. 

Методи оцінювання балансового ризику ліквідності. Обов’язкові економічні нормативи. 

Коефіцієнтний аналіз ризику ліквідності за балансовими даними. ГЕП-аналіз. Оцінка 

стабільності ресурсної бази банків та високоліквідних активів. Визначення 

незнижуваного  залишку  поточних пасивів. Вимоги Базельського комітету щодо ліквідності 
банків (Базель ІІІ) 

 

Тема 10. Хеджування ризиків у банку 

Види банківських ризиків, що підлягають хеджуванню. Сутність хеджування 

банківських ризиків. Застосування своп-контрактів для хеджування процентного та 

валютного ризиків. 

Відмінність операцій хеджування від страхування банківських ризиків. Інструменти 

хеджування. Ідеальне хеджування. Використання деривативних інструментів у процесі 

управління банківськими ризиками. Характеристики форвардних угод, фінансових 

ф'ючерсів, опціонів та їхніх різновидів.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Застосування фундаментальних знань щодо економічних процесів та 

закономірностей функціонування фінансового ринку, організації діяльності 

фінансово-кредитних установ 

РНД 2 Аналіз діяльності банку в умовах дисбалансів та невизначеності 

РНД 3 Синтез даних щодо діяльності суб’єктів господарювання на засадах аналізу 

макро- та мікроекономічних  показників. Вміння розробляти загальні та 

функціональні стратегії розвитку діяльності кредитної установи в цілому та 

її окремих підрозділів 

РНД 4 Оцінювання рівня ризиків банку та обґрунтування заходів щодо їх 

мінімізації 

РНД 5 Отримання інформації в результаті організації колективної праці для 

досягнення цілей фінансово-кредитних установ. Застосування методів 

контролю та критеріїв оцінювання результативності діяльності банку 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 



 

РН1 Володіти фундаментальними знаннями та навичками щодо економічних 

процесів та закономірностей функціонування фінансового ринку, організації 

діяльності підприємств та фінансово-кредитних установ 

РН2 Вміти на засадах методів статистичного моделювання проводити економічне 

діагностування фінансового стану суб’єкта підприємництва, аналіз і оцінку 

використання його ресурсів у досягненні цілей 

РН3 Уміти розробляти методику управління фінансовим ризиком установи, її 

використання та визначення впливу на результати діяльності 

РН4 Вміти проводити ідентифікацію та оцінку рівня ризиків суб’єкта 

господарювання та обґрунтування заходів щодо їх мінімізації 

РН6 Вміти проводити на засадах математичного моделювання комплексний 

фінансовий аналіз діяльності підприємств в умовах дисбалансів та 

невизначеності 

РН7 Вміти розробляти загальні та функціональні стратегії розвитку діяльності 

установи в цілому та її окремих підрозділів 

РН8 Володіти методологією прогнозування можливих змін у діяльності суб’єктів 

господарювання на засадах аналізу макроекономічних показників 

РН9 Уміти розробляти та обґрунтовувати науково-методичні рекомендації щодо 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування 
фінансово-кредитних установ 

РН10 
 

Вміти здійснювати контроль за ефективністю використання фінансових 

ресурсів і досягненням поставлених стратегічних завдань 

РН 12 
Вміти обґрунтувати необхідність прийняття тактичних і стратегічних 

управлінських рішень в межах своєї компетенції 

РН14 

Уміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний 

інструментарій і стандарти праці фінансиста, вивчення і 

впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з 

фінансів та банківської справи 

РН15 Вміти приймати та підтримувати раціональні управлінські рішення 

РН16 

 

Вміти організовувати колективну працю з досягнення цілей фінансово-

кредитних установ. Застосовувати методи контролю та критерії 

оцінювання результативності діяльності фінансово-кредитних установ 

РН17 Володіти лідерськими навичками 

РН19 Забезпечувати встановлення ефективних контактів з діловими партнерами 

РН20 

 

Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації 

для проведення наукових досліджень 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні засади менеджменту в банку Л1, П1 

Тема 2 Управління ризиками в банку Л2, Л3, П2 



 

Тема 3. Стратегічне управління та планування в банку Л4, П3, П4 

Тема 4. Управління капіталом банку Л5, П5 

Тема 5. Управління зобов'язаннями банку Л6, Л7, П6, П7 

Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банку Л8, Л9, П8, П9 

Тема 7. Менеджмент портфеля цінних паперів банку Л10, Л11, П10 

Тема 8. Управління активами і пасивами банку Л12, Л13,, П11, П12 

Тема 9. Управління ліквідністю банку Л14, П13 

Тема 10. Хеджування ризиків у банку Л15, П14, П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних 

ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань цифрових 

технологій, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної звітності.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 



 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінансовий менеджмент 

(Рівень В – Фінансовий менеджмент у банку)» - екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, 

захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова 

робота, опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Фінансовий 

менеджмент (Рівень В – Фінансовий менеджмент у банку)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Фінансовий 

менеджмент (Рівень В – Фінансовий менеджмент у банку)» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

15 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 



 

проблемних 

ситуацій: 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

15 балів Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

15 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

10 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

5 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів 

Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 

 
 

 

 
 

 

 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Digitalization, Immigration and the Wefare State / Marten Blix. – 

UK: Edward Elgar Publishing, Inc. – 2017. – 200 p. 

2. The World Development Report 2019: The Changing Nature of 

Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of 

access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019. 

3. The World Development Report 2019: The Changing Nature of 

Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of 

access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019. 

4. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний 

менеджмент банку:   Навчальний посібник.  / С.М. Козьменко, 

Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко – Суми: ВТД “Університетська книга”, 

2003. – 734 с. 

5. Колодізєв О.М., Чмутова І.М., Губарева І.О. Фінансовий 

менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія 

прийняття рішень у банківській сфері: Навчальний посібник. / 

О.М. Колодізєв, І.М. Чмутова, І.О. Губарева.  – Х.: ВД «ІНЖЕК», 

2004. – 408 с. 

6. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./ 

О.С. Любунь, В.І. Грушко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. 

– 296 с. 

7. Міщенко А. П. Стратегічне управління: навч. посібник / А. 

Міщенко. – 2-е вид. - Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007. – 

332 с. 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019


 

8. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення 

стабільності банківської системи : монографія . – К. : УБС НБУ, 

2010. – 294 с. 

9. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-

метод. Посібник для самост. вивч. дисц./ І.М. Парасій-

Вергуненко – К.: Знання, 2006 – 311с. 

10. Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз у банках: 

теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. – 

360с. 

11. Примостка Л.О. Банківські ризики: теорія та практика 

управління: Монографія / Л. О. Примостка [та ін.]; Державний 

вищий навчальний заклад "Київський національний 

економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 456 

с. - Бібліогр.: с. 426-435. 

12. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник 

/ Л. О. Примостка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". - 3-тє вид., допов. і переробл. - К. : КНЕУ, 

2012. - 338 с. 

13. Примостка Л.О. Регулювання діяльності банків в умовах 
глобальних викликів: Монографія / [Л. О. Примостка та ін.] ; за 

ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 

2012. - 459 с. 

14. 14.Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 

436-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page. 

15. Про банки і банківську діяльність: Закон України: від 

17.12.2000 р. №2121-IIІ [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2121-

14. 

16. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг:  Закон України від 12.07.2001 р. N 2664-

III [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. 

17. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон 

України від 23.02.2012 р. № 4452-VI [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17 

18. Україномовна версія Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, 2015, видання © 2016 р. International Federation of 

Accountants (IFAC). // Київ. – Міжнародна федерація бухгалтерів, 

Аудиторська палата України. – 2016 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.apu.com.ua/attachments/article/1038/Part_1_2015.pdf. 

19. Про затвердження Положення про організацію системи 

управління ризиками в банках України та банківських групах: 

Постанова Правління НБУ від 11.06.2018  № 64. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (дата звернення: 

19.11.2018 р.)  

20. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації 

корпоративного управління в банках України: Рішення 

Правління НБУ  від 03.12.2018  № 814-рш [Електронний ресурс]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2121-14
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. 

21. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні: Постанова Правління НБУ від 

28.08.2001 № 368 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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22. Методичні рекомендації щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: 

Постанова Правління НБУ від 02.08.2004 р. № 361 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04 

23. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку 

проведення стрес-тестування в банках України: Постанова 

Правління НБУ від 06.08. 2009 року № 460 [Електронний 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ В БАНКУ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінансові інвестиції в банку 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Чепелюк Ганна Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 20 годин підготовка та 

захист індивідуальної дослідницької роботи, 

100 годин становить самостійна робота, 

атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумовами для вивчення навчальної 

дисципліни «Фінансові інвестиції в банку» є 

дисципліни: 

2) блоку загальної підготовки, що спрямовані на 

формування загальних компетентностей у 

здобувача вищої освіти:  

- УБС студія «Управління людськими ресурсами»; 

- Професійна іноземна мова (рівень С); 

2) блоку галузевої підготовки, що спрямовані на 

формування спеціальних фахових 

компетентностей за галуззю знань:  

- Глобальна економіка; 

- Фінансовий менеджмент (рівень А); 

3) блоку фахової/предметної підготовки, що 

спрямовані на формування спеціальних фахових 

компетентностей за спеціальністю: 



 

- Страховий менеджмент; 

- Банківський менеджмент. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навиків з питань 

здійснення операцій з інвестування, управління активами банків, всебічне висвітлення 

інструментів власності, боргових фінансових інструментів, деривативів та інструментів 

іпотечного ринку, що є надзвичайно актуальним з точки зору їх використання в процесі 

управління фінансовими інвестиціями. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Суть та види фінансових інвестицій 

Тема 1.1. Методологічні засади фінансового інвестування. Поняття та сутність 

фінансових інвестицій. Інструменти фінансового інвестування. Інвестиційні якості цінних 

паперів. Процес управління фінансовими інвестиціями. 

Тема 1.2. Оцінювання інструментів власності. Інвестиційні якості інструментів 

власності. Визначення курсової вартості та дохідності акцій. Використання 

фундаментального і технічного аналізу для оцінювання акцій. Індекси фондового ринку. 

Тема 1.3. Аналіз боргових фінансових інструментів. Аналіз боргових фінансових 

інструментів. Загальна характеристика та види облігацій. Рейтингові системи оцінювання 

облігацій. Операції з ощадними сертифікатами, казначейськими зобов’язаннями і векселями. 

Визначення курсової вартості і дохідності боргових цінних паперів. Управління портфелем 

облігацій. 

Тема 1.4. Управління інструментами іпотечного ринку. Становлення та розвиток 

іпотечного ринку. Інституційне забезпечення іпотечного ринку. Іпотечні цінні папери 

первинного ринку. Інструменти рефінансування довгострокових іпотечних кредитів. 

Похідні іпотечні інструменти як засіб зменшення ризиків та підтримки ліквідності 

кредитора. 

Тема 1.5. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційна політика 

держави, її зміст та принципи реалізації. Необхідність, мета та форми державного 

регулювання інвестиційної діяльності. Пряме управління державними інвестиціями. 

Організаційно-правові методи регулювання інвестиційної діяльності. Економічні методи 

регулювання умов здійснення інвестиційної діяльності. Грошово-кредитні методи 

регулювання інвестиційної діяльності. 

Змістовий модуль 2. Управління фінансовими інвестиціями банку 

Тема 2.1.  Управління портфелем фінансових інвестицій. Портфель фінансових 

інвестицій і принципи його формування. Підходи до формування портфеля фінансових 

інвестицій. Визначення очікуваної дохідності та ризику портфеля. Диверсифікація портфеля 

фінансових інвестицій. 

Тема 2.2. Вкладення банками коштів у державні цінні папери. Види державних 

цінних паперів та їх роль у сучасних умовах. Умови випуску та розміщення ОВДП. 

Проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України. Вкладення банками 

коштів у депозитні сертифікати Національного банку України.  

Тема 2.3. Формування інвестиційної політики і стратегії. Портфельне управління і 

вибір цінних паперів. Фіксоване, стратегічне і динамічне розміщення активів. Тактичне 

розміщення ресурсів і його моделі. Моделі оптимізації розміщення ресурсів. 



 

Тема 2.4. Вимір і оцінювання ефективності управління інвестиціями. Вимір 

ефективності інвестицій. Стандартизація надання результатів інвестування. Оцінювання 

ефективності управління інвестиціями. Однофакторні моделі оцінювання ефективності 

інвестицій і факторний аналіз ефективності управління інвестиціями. 

Тема 2.5. Управління банківськими фінансовими інвестиціями. Комерційні банки 

на ринку цінних паперів. Управління банківськими ризиками в процесі інвестування. 

Формування та управління банківським інвестиційним портфелем. Інвестиційні банки та 

напрями їх діяльності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Застосування фундаментальних знань щодо економічних процесів та 

закономірностей функціонування фінансового ринку, організації діяльності 

фінансово-кредитних установ 

РНД 2 Аналіз діяльності банку в умовах дисбалансів та невизначеності 

РНД 3 Синтез даних щодо діяльності суб’єктів господарювання на засадах аналізу 

макро- та мікроекономічних  показників. Вміння розробляти загальні та 

функціональні стратегії розвитку діяльності кредитної установи в цілому та 

її окремих підрозділів 

РНД 4 Оцінювання рівня ризиків банку та обґрунтування заходів щодо їх 

мінімізації 

РНД 5 Отримання інформації в результаті організації колективної праці для 

досягнення цілей фінансово-кредитних установ. Застосування методів 

контролю та критеріїв оцінювання результативності діяльності банку 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Володіти фундаментальними знаннями та навичками щодо економічних 

процесів та закономірностей функціонування фінансового ринку, організації 

діяльності підприємств та фінансово-кредитних установ 

РН2 Вміти на засадах методів статистичного моделювання проводити економічне 

діагностування фінансового стану суб’єкта підприємництва, аналіз і оцінку 

використання його ресурсів у досягненні цілей 

РН3 Уміти розробляти методику управління фінансовим ризиком установи, її 

використання та визначення впливу на результати діяльності 

РН4 Вміти проводити ідентифікацію та оцінку рівня ризиків суб’єкта 

господарювання та обґрунтування заходів щодо їх мінімізації 

РН6 Вміти проводити на засадах математичного моделювання комплексний 

фінансовий аналіз діяльності підприємств в умовах дисбалансів та 

невизначеності 

РН7 Вміти розробляти загальні та функціональні стратегії розвитку діяльності 

установи в цілому та її окремих підрозділів 



 

РН8 Володіти методологією прогнозування можливих змін у діяльності суб’єктів 

господарювання на засадах аналізу макроекономічних показників 

РН9 Уміти розробляти та обґрунтовувати науково-методичні рекомендації щодо 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування 

фінансово-кредитних установ 

РН10 
 

Вміти здійснювати контроль за ефективністю використання фінансових 

ресурсів і досягненням поставлених стратегічних завдань 

РН 12 
Вміти обґрунтувати необхідність прийняття тактичних і стратегічних 

управлінських рішень в межах своєї компетенції 

РН14 

Уміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний 

інструментарій і стандарти праці фінансиста, вивчення і 

впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з 

фінансів та банківської справи 

РН15 Вміти приймати та підтримувати раціональні управлінські рішення 

РН16 

 

Вміти організовувати колективну працю з досягнення цілей фінансово-

кредитних установ. Застосовувати методи контролю та критерії 

оцінювання результативності діяльності фінансово-кредитних установ 

РН17 Володіти лідерськими навичками 

РН19 Забезпечувати встановлення ефективних контактів з діловими партнерами 

РН20 

 

Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації 

для проведення наукових досліджень 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.1. Методологічні засади фінансового інвестування. Л1, П1 

Тема 1.2. Оцінювання інструментів власності Л2, Л3, П2, П3 

Тема 1.3. Аналіз боргових фінансових інструментів Л4, Л5, П4, П5 

Тема 1.4. Управління інструментами іпотечного ринку Л6, П6 

Тема 1.5. Державне регулювання інвестиційної діяльності Л7, П7 

Тема 2.1.  Управління портфелем фінансових інвестицій Л8, Л9, П8, П9 

Тема 2.2. Вкладення банками коштів у державні цінні папери Л10, П10 

Тема 2.3. Формування інвестиційної політики і стратегії Л11, П11 

Тема 2.4. Вимір і оцінювання ефективності управління інвестиціями Л12, Л13, П12,П13 

Тема 2.5. Управління банківськими фінансовими інвестиціями Л14, Л15, П14, П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 



 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних 

ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань цифрових 

технологій, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної звітності.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 



 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінансові інвестиції в банку» 

-залік. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, 

захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова 

робота, опитування тощо. 

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Фінансові 

інвестиції в банку», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Фінансові 

інвестиції в банку» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

3 х 10 балів = 

30 балів 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

30 балів Тестовий 

контроль 

3х10 балів = 30 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

20 балів Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

20 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

10 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

80 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

80 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

80 балів 

Залік 20 балів Залік 20 балів Залік 20 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Методи аналізу фінансових ринків 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Хуторна Мирослава Емілівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(20 годин лекцій, 40 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робота, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Полягає у формуванні теоретичних і практичних знань про устрій фінансових ринків 

та інструментів, методи та підходи аналізу та прогнозування ринкових індикаторів та 

їх застосування для оцінки стану різних сегментів фінансового ринку  



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Принципи функціонування фінансових ринків та основи їх аналізу 

Поняття фінансового ринку, його роль і місце в системі фінансово-економічних 

відносин. Структура і функції фінансового ринку. Інформаційна система фінансового ринку. 

Товари і суб’єкти фінансового ринку. Фондовий ринок і його складові. Валютний ринок і 

його складові. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція, що пояснює поведінку 

фінансових ринків. Поведінкова теорія фінансових ринків. Теоретичні основи біржової 

діяльності. Біржова діяльність як важливий елемент функціонування фінансових ринків. 

Інформаційна асиметрія в економіці, її сутність та причини виникнення. Ключові наслідки 

інформаційної асиметрії. Базові методи нівелювання  інформаційної асиметрії.  

 

Тема 2. Методологічні основи роботи з економічними даними 

Методи збору економічних даних. Методи організації інформаційних потоків. 

Поняття вибірки та генеральної сукупності. Методи формування репрезентативної 

вибірки. Типи даних. Описова статистика. Міри центральної тенденції. Міри мінливості. 

Кореляція. Методи визначення кореляційного зв’язку між окремими елементами. 

Методика визначення коваріації. Особливості застосування описової статистики до 

аналізу економічних процесів. 

 

Тема 3. Фундаментальний та технічний аналіз як основа прогнозування 

майбутніх цін та курсів 

Загальна характеристика фундаментального  аналізу. Роль і місце фундаментального 

аналізу в прогнозуванні фінансових ринків. Фактори впливу на динаміку цін з точки зору 

фундаментального аналізу. Особливості здійснення фундаментального аналізу на 

фондових ринках. Джерела інформації для проведення фундаментального аналізу. 

Прогнозування «згори—вниз» та «знизу—вгору». Фундаментальні та технічні аналітики і 

основні розбіжності. Індексний метод вимірювання стану економіки. Основні індекси, їх 

значення і вплив на валютні ринки. Індекс споживчих цін. Індекс виробничих цін. Індекс 

ділового оптимізму. Взаємозв’язки між різними секторами фінансових ринків. 

 

Тема 4. Фундаментальний аналіз курсів та емітентів цінних паперів 

Фундаментальний аналіз процесів ціноутворення курсів цінних паперів. Показники 

діяльності ринку цінних паперів. Джерела інформації. Формування оглядів роботи ринку. 

Курсоутворюючі фактори й новини фундаментального характеру на ринку цінних паперів. 

Суть та основні етапи фундаментального аналізу акціонерних компаній. Основні показники 

і фінансові коефіцієнти фундаментального аналізу емітентів цінних паперів. Показники 

фондових бірж: показники цін біржових угод, показники обсягів біржових торгів, показники 

якості фондового ринку. Фондові індекси як індикатори стану ринку цінних паперів. 

 

Тема 5. Фундаментальний аналіз валютного ринку 

Етапи формування технічного аналізу як науки. Сумісність технічного аналізу з 

класичними теоріями. Суть технічного аналізу. Мета технічного аналізу. Принципи 

визначення закономірностей руху ціни. Класифікація методів технічного аналізу. Основні 

та специфічні методи. Засоби технічного аналізу. Основні фігури технічного аналізу. 

Основні положення теорії Доу. 

 

Тема 6. Графічний метод у технічному аналізі 

Поняття  графіків,  особливості  їх  побудови  та використання в технічному аналізі. 

Основні види графіків і правила їх побудови. Лінійні графіки. Стовпчикові графіки (Графіки 

у вигляді «баров»). Аналіз „японських свічок”. Графіки типа «хрестики-нулики» (пунктово-

цифрові). Графіки гістограм обсягу. Сфери їх застосування. Новітні види графіків. Графіки 

співвідношення обсягів попиту та пропозиції. Альтернативні способи графічного 



 

зображення цінової інформації. Особливості графічного зображення показників обсягу. 

Графічний аналіз фінансових ринків. Фігури технічного аналізу. Математичні методи 

технічного аналізу. Трендові індикатори. Осцилятори. 

 

Тема 7. Прогнозування криз фінансових ринків 

Прогнозування криз фінансових ринків на базі аналізу ринкової волатильності. Реакція 

фінансових ринків на форс-мажорні ситуації. Прогнозування виникнення та колапсу 

бульбашок на фінансових ринках. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє розуміння принципів ціноутворення та 

визначення закономірностей руху ціни/вартості фінансових 

інструментів на різних сегментах фінансового ринку 

РНД 2 Здобувач демонструє вміння фахово «читати» фінансову 

інформацію та розуміння наслідків, систематичних, випадкових та 

непередбачуваних чинників на ціну різних фінансових активів на 

різних сегментах фінансового ринку 

РНД 3 Здобувач формує аналітичні записки про стан розвитку фінансових 

ринків та окремих фінансових інструментів; оцінює та обґрунтовує 

прогнозну динаміку фінансових ринків за допомогою методичного 

апарату фундаментального аналізу 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння діагностувати потенційні загрози зміни 

кон’юнктури окремих сегментів фінансового ринку, а також зміни 

цін/вартості окремих різновидів фінансових інструментів 

РНД 5 − Здобувач демонструє розуміння передумов перегріву фінансових 

ринків та фінансових крих; використовує відповідний методичний 

інструментарій для превентивного їх виявлення 

РНД 6 Здобувач  володіє навиками застосування методів 

фундаментального та технічного аналізу для оцінки кон’юнктури 

фінансового ринку 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності 

РН2 Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

РН3 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності 



 

РН4 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування 

РН8 Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними 

РН9 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування 

РН10 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання 

РН12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів 

РН13 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Принципи функціонування фінансових ринків та основи їх аналізу Л1, П1 

Тема 2. Методологічні основи роботи з економічними даними Л2, П2, П3, П4 

Тема 3. Фундаментальний та технічний аналіз як основа прогнозування майбутніх 

цін та курсів Л3, Л4, П5, П6, П7, П8 

Тема 4. Фундаментальний аналіз курсів та емітентів цінних паперів Л5, П9, П10, 

П11 

Тема 5. Фундаментальний аналіз валютного ринку Л6, П12, П13, П14 

Тема 6. Графічний метод у технічному аналізі Л7, Л8, П15, П16, П17 

Тема 7. Прогнозування криз фінансових ринків Л9, Л10, П18, П19, П20 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних ситуацій; 

робота з фінансовою інформацією, що формується провідними світовими 

агенствами/організаціями);  



 

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з методології оцінки 

фінансових ринків, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, 

а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в 

дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної інформації про стан різних сегментів фінансових ринків.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

інансови9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 



 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Методи аналізу фінансових 

ринків» - екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, виконання 

практичних завдань (як індивідуальних, так і групових), захист результатів виконання 

індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування тощо. 

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Методи 

аналізу фінансових ринків», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Методи аналізу 

фінансових ринків» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

15 балів Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

10 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

5 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів 

Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 



 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Сохацька О., Роговська-Іщук І., 

Вінницький С. Фундаментальний та технічний 

аналіз цін товарних та фінансових ринків. – К.: 

Кондор, 2012. – 305 с. 

2. Dan Ariely Predictably irrational. The 

haddien forces that shape our decisions. – NY : 

Harper, 308p. 

3. Stephen M Frost. The Bank Analyst’s 

Handbook. Money, risk and conjuring tricks. – 

John Wiley & Sons Ltd, 2004. – 575 р. 

4. Колодізєв, О. М. Дилінгові операції  : 

навч.посібник / О. М. Колодізєв, Б. В. Шамша. 

– Х. : ІНЖЕК, 2009. – 456 с. 

5. Пластун О.Л. Прогозування фінансових 

ринків: сучасні концепції та нові підходи : 

монографія / О.Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2014 – 401 с. 

6. Сохацька О.М. Біржова справа: 

Підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – 

Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 

632 с. 

7. Технический анализ для начинающих 

(Серия «Reuters для финансистов») / Пер. с 

англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 184 с.  

8. Швагер Дж. Технический 

анализ.Полный курс / Дж. Швагер. Пер. с англ. 

– М.: Альпина Паблишер, 2001. – 768 с.  

9. Школьник І.О. Фінансовий ринок 

України: счасний стан і стратегія розвитку : 

монографія. – Суми : ВВП «Мрія -1» ЛТД, 

УАБС НБУ, 2008. – 348с. 

10. Якимкин В. Фундаментальный аналіз / 

В.Якимкин. – М.: Изд-во Омега–Л, 2008, - 

640 с. 
 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (РІВЕНЬ В - АНТИКРИЗОВЕ 

УПРАВЛІННЯ) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Фінансовий менеджмент (рівень В - 

Антикризове управління) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Криниця Сергій Олександрович, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робота, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними практичних навичок 

ефективного управління організацією на різних стадіях розвитку кризових процесів 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Основи теорії циклів і криз  

Поняття циклів і криз на макрорівні. Основні фази розвитку соціально-економічної 

системи та їх характеристика. Різновиди циклів. Теорії, що визначають причини 

економічних циклів і криз. Взаємозв’язок життєвих циклів з кризовими явищами. Стадії 

кризового процесу. Загальні поняття про кризу і кризові явища. Види економічних криз. 

Наслідки кризи. Причини виникнення криз і їх види. Класифікація кризових факторів. 

Причини виникнення криз на підприємствах та в банківських установах. Структурна 

класифікація фінансових криз у світовій економіці 

 

Тема 2. Діагностика кризових ситуацій на підприємстві 

Сутність, завдання та функції контролінгу на підприємстві. Інструменти та методи 

контролінгу. Система раннього попередження та реагування. Прогнозування банкрутства.  

 

Тема 3. Основи формування антикризової програми підприємства. Санаційний 

аудит 

Фінансова санація в контексті стратегії санації підприємства. Розробка завдань і 

заходів фінансової санації підприємства. Планування та узгодження заходів фінансової 

санації. План фінансового оздоровлення підприємства. Методологічні основи та порядок 

складання  плану санації. План маркетингу та оцінювання ринків збуту. План виробництва 

та капіталовкладень. Організаційний план. Фінансовий план. Експертна оцінка 

запланованих санаційних заходів. Характерні риси санаційного аудиту. Методика та етапи 

проведення санаційного аудиту. Програма аудиту. Методика поглибленого оцінювання 

фінансового стану неплатоспроможного підприємства. Оцінка глибини фінансової кризи. 

Види оцінки санаційної спроможності підприємства. Виявлення сильних і слабких сторін на 

підприємстві. Прийняття рішення про доцільність санації чи ліквідації підприємства. 

Складання акта аудиторської перевірки. 

 

Тема 4. Санація балансу 

Власний капітал, його функції та складники. Джерела покриття балансових збитків 

підприємства. Економічний зміст і мета санації балансу. Санаційний прибуток та його 

складові. Приклади санації балансу підприємства.  

 

Тема 5. Внутрішні та зовнішні механізми стабілізації підприємства 

Внутрішні джерела фінансової стабілізації. Збільшення вхідних грошових потоків, що 

мають внутрішній характер. Збільшення виручки від реалізації. Реструктуризація активів. 

Мобілізація прихованих резервів. Рефінансування дебіторської заборгованості. Згортання 

інвестицій. Зменшення вихідних грошових потоків. Зниження собівартості продукції та 

виробництва. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника. Конверсія 

боргу у власність. Пролонгація та реструктуризація існуючої заборгованості. Надання 

додаткових кредитних ресурсів. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства. Форми 

фінансової участі персоналу в санації підприємства. 

 

Тема 6. Реструктуризація, як інструмент антикризового управління  

підприємством 

Реструктуризація в системі санації підприємства. Заходи покращення організаційної 

структури підприємства в умовах санації. Покращення трудової дисципліни та мотивації 

праці в кризових умовах. Поняття та суть реінженірінгу бізнес-процесів. Маркетинг-



 

менеджмент та його вплив на санацію підприємства. Людський фактор та його вплив на 

здійснення санації в українських умовах.   

 

Тема 7. Державна фінансова підтримка санації підприємства  

Зміст та потреба державної санаційної підтримки підприємств. Державні органи з 

питань санації та банкрутства підприємств. Форми та методи державної санаційної 

підтримки підприємств. Надання фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній 

основі. Непрямі методи державного фінансового сприяння підприємствам. Державні 

гарантії та поручительства як інструмент фінансового оздоровлення. 

 

Тема 8. Оцінювання вартості майна підприємства 

Необхідність, мета та види експертного оцінювання вартості майна підприємства. 

Принципи та методи оцінювання. Інвентаризація майна. Експертне оцінювання цілісних 

майнових комплексів. Оцінка нематеріальних активів. Оцінка вартості машин і 

устаткування. Експертна оцінка нерухомості.  Звіт про експертне оцінювання вартості 

майна. Сертифікат об’єкта експертного оцінювання. 

 

Тема 9. Банкрутство, як правовий механізм регулювання діяльності 

підприємства 

 Банкрутство та ліквідація підприємств в системі загального та спеціального права. 

Поняття і зміст банкрутства підприємства та умови його виникнення. Фіктивне банкрутство. 

Приховане банкрутство. Умисне банкрутство. Фінансове забезпечення ліквідаційних 

процедур. Продаж майна банкрута. Процедура ліквідації підприємства, що визнано 

банкрутом.  

 

Тема 10. Сутність та особливості прояву кризи у процесі розвитку банку 

Сутність кризи та особливості її прояву у процесах функціонування і розвитку банку. 

Локалізація та ліквідація фінансової кризи. Основні фінансові кризи кінця XX – початку XXI 

століття в країнах, що розвиваються. Криза в банку та криза банківської системи. Характерні 

ознаки кризи на мікро- та макрорівні. Класифікація видів криз у процесах функціонування і 

розвитку банків. Причини виникнення банківської кризи.  

 

Тема 11. Система антикризового управління в банку 

Сутність і зміст антикризового управління в банку. Мета та завдання антикризового 

управління в залежності від глибини кризи. Принципи антикризового управління. 

Відмінності між традиційним управлінням та антикризовим. Види антикризового 

управління в банку. Концепція побудови організаційно-економічного механізму 

антикризового регулювання в банку. Рівні антикризового управління. Інструменти 

антикризового управління на макрорівні. Інструменти антикризового управління на 

мікрорівні. 

 

Тема 12. Взаємозв’язок антикризового управління з фінансовою стійкістю банку 

Сутність та особливості фінансової стійкості. Фактори, які впливають на фінансову 

стійкість банку. Забезпечення фінансової стійкості у процесах функціонування і розвитку 

банків. Види ризиків та їх взаємозв’язок з фінансовою стійкістю. Класифікація ризиків 

банківської діяльності. Організаційна структура банку щодо управління ризиками. 

Внутрішньобанківські документи щодо управління ризиками. Оцінка банків за 

методологією SREP. Моделі та інструменти управління ризиками. Вплив кризи на фінансову 

стійкість банку. Методи та моделі оцінки фінансової стійкості. Класифікація рейтингових 

систем оцінювання діяльності банків. Особливості рейтингової системи CAMELSО. 

Зарубіжний досвід оцінки фінансової стійкості. 

 



 

Тема 13. Діагностика кризи у процесі антикризового управління в банку 

Сутність, зміст та мета діагностики. Етапи і методи діагностики криз. Діагностика в 

антикризовому управлінні. Класифікація методів економічного аналізу кризових ситуацій. 

Методика оцінки поточної та перспективної  платоспроможності банків в умовах кризи. 

Діагностика кризи за допомогою моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Сутність та етапи моніторингу. Узагальнені показники макропруденційного аналізу. Стрес-

тестування банків. Методологічні основи проведення стрес-тестування. Нормативно-правові 

акти зі стрес-тестування. Мета та завдання проведення стрес-тестування в банку. Типи 

ризиків, що використовуються в стрес-тестах. Методи проведення стрес-тестування. 

Сценарії стрес-тестування. Основні етапи проведення стрес-тестування.  

 

Тема 14. Заходи та стратегії антикризового управління в банку 

Сутність та особливості антикризових стратегій банку. Вимоги до антикризової 

стратегії. Процес розробки та реалізації антикризової стратегії банку. Стратегічні підходи. 

Вибір антикризових стратегій на різних стадіях життєвого циклу банку. Заходи 

антикризового управління в банку. Класифікація заходів антикризового управління. 

Монетарні заходи. Адміністративні заходи. Схема взаємозв’язку періодів функціонування 

банківського сектору, видів та заходів антикризового управління. Заходи антикризового 

управління на рівні банку та на рівні держави. Заходи з нейтралізації негативних наслідків 
кризи.  

 

Тема 15. Реорганізація та реструктуризація проблемного банку в системі 

антикризових заходів 

Ознаки проблемного та неплатоспроможного банку. Критерії віднесення банку до 

проблемних та неплатоспроможних. Тимчасова адміністрація в банку. Сутність та методи 

реструктуризації банку. Види реструктуризації. Особливості та види реорганізації банку. 

Підстави та етапи реорганізації банку. Основні принципи проведення реорганізації та 

реструктуризації банків. Компанії з управління токсичними активами: міжнародний досвід 

та передумови створення в Україні. Порівняння альтернативних варіантів роботи з 

проблемними активами. Методи виведення банків з ринку. Роль фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб в процесі виведення неплатоспроможних банків з ринку. Ліквідація банку. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Здобувач демонструє знання сутності та ролі антикризового 

управління 

РНД2 Здобувач застосовує дані фінансової звітності та результати 

фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень та 

вирішення конкретних практичних ситуацій 

РНД3 Здобувач створює рекомендації чи пропозиції шляхів розв’язання 

проблем підприємства чи банку, які опинилися в умовах кризового 

становища  

РНД4 Здобувач оцінює та надає економічну інтерпретацію отриманих 

показників діагностики кризових явищ в організації 

РНД5 − Здобувач обирає критерії та складає судження про санаційну 

спроможність об’єкта на підставі обраних доказів 



 

РНД6 Здобувач демонструє навички складання антикризової програми 

організації 

РНД7 Здобувач демонструє здатність контролю цільового та 

оптимального формування та використання фінансових ресурсів 

організації в процесі реалізації антикризової програми 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 

Володіти фундаментальними знаннями та навичками щодо економічних 

процесів та закономірностей функціонування фінансового ринку, організації 

діяльності підприємств та фінансово-кредитних установ 

РН2 

Вміти на засадах методів статистичного моделювання проводити економічне 

діагностування фінансового стану суб’єкта підприємництва, аналіз і оцінку 

використання його ресурсів у досягненні цілей 

РН3 
Уміти розробляти методику управління фінансовим ризиком установи, її 

використання та визначення впливу на результати діяльності 

РН4 Вміти проводити ідентифікацію та оцінку рівня ризиків суб’єкта 

господарювання та обґрунтування заходів щодо їх мінімізації 

РН6 
Вміти проводити на засадах математичного моделювання комплексний 

фінансовий аналіз діяльності підприємств в умовах дисбалансів та 

невизначеності 

РН7 Вміти розробляти загальні та функціональні стратегії розвитку діяльності 

установи  в цілому та її окремих підрозділів 

РН8 Володіти методологією прогнозування можливих змін у діяльності суб’єктів 

господарювання на засадах аналізу макроекономічних показників 

РН9 
Уміти розробляти та обґрунтовувати науково-методичні рекомендації щодо 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності  

функціонування фінансово-кредитних установ 

РН10 Вміти здійснювати контроль за ефективністю використання фінансових ресурсів 

і досягненням поставлених стратегічних завдань 

РН12 Вміти обґрунтовувати необхідність прийняття тактичних і стратегічних 

управлінських рішень в межах своєї компетенції 

РН14 
Уміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний інструментарій 

і стандарти праці фінансиста, вивчення і впровадження передового досвіду, 

проведення наукових досліджень з фінансів та банківської справи 

РН15 Вміти приймати та підтримувати раціональні управлінські рішення 

РН16 
Вміти організовувати колективну працю з досягнення цілей фінансово-

кредитних установ. Застосовувати методи контролю та критерії оцінювання 

результативності діяльності фінансово-кредитних установ 

РН17 Володіти лідерськими навичками 

РН19 Забезпечувати встановлення ефективних контактів з діловими партнерами 



 

РН20 Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для 

проведення наукових досліджень 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Основи теорії циклів і криз Л1, П1 

Тема 2. Діагностика кризових ситуацій на підприємстві Л2, П2 

Тема 3. Основи формування антикризової програми підприємства. Санаційний 

аудит Л3, П3 

Тема 4. Санація балансу Л4, П4 

Тема 5. Внутрішні та зовнішні механізми стабілізації підприємства Л5, П5 

Тема 6. Реструктуризація, як інструмент антикризового управління  підприємством 

Л6, П6 

Тема 7. Державна фінансова підтримка санації підприємства Л7, П7 

Тема 8. Оцінювання вартості майна підприємства Л8, П8 

Тема 9. Банкрутство, як правовий механізм регулювання діяльності підприємства 

Л9, П9 

Тема 10. Сутність та особливості прояву кризи у процесі розвитку банку Л10, П10 

Тема 11. Система антикризового управління в банку Л11, П11 

Тема 12. Взаємозв’язок антикризового управління з фінансовою стійкістю банку 

Л12, П12 

Тема 13. Діагностика кризи у процесі антикризового управління в банку Л13, П13 

Тема 14. Заходи та стратегії антикризового управління в банку Л14, П14 

Тема 15. Реорганізація та реструктуризація проблемного банку в системі 

антикризових заходів Л15, П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних 

ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань цифрових 

технологій, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  



 

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної звітності.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 



 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінансовий менеджмент 

(рівень В – Антикризове управління)» - екзамен. 

7. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна 

робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-

розрахункова робота, опитування тощо. 

8. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Фінансовий менеджмент (рівень В – Антикризове управління)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Фінансовий 

менеджмент (рівень В – Антикризове управління)» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

15 балів Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

10 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

5 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів 

Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.4 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Тюріна Н. М. Антикризове управління 

[Текст] : навчальний посібник / Н. М. Тюріна, 

Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. - К. : ЦУЛ, 

2012. - 448 с. 

2. Барановський О. І. Фінансові кризи: 

передумови, наслідки і шляхи запобігання: 



 

монографія / О. І. Барановський. – К. : КНТУ, 

2009. – 754 с. 

3. Коваленко В. В. Антикризове управління в 

забезпеченні фінансової стійкості банківської 

системи: монографія / В. В. Коваленко, О. В. 

Крухмаль. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 198 с. 

4. Смовженко Т. С. Антикризове управління 

стратегічним розвитком банку: монографія / 

Смовженко Т. С., Тридід О. М., Вовк В. Я. – К. 

: УБС НБУ, 2008. – 473 с. 

 
 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІНАНСАХ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Моделювання та інформаційні технології в 

фінансах 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 
Полях С.С., викладач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування, 
Черкаський навчально- науковий інститут 
Університету банківської справи; 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 20 

годин індивідуальне завдання, 100 годин 

становить самостійна робота, атестація: залік 

Мова(и) викладання Українською мовою 

Викладач 

Полях С.С., викладач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, 

Черкаський навчально- науковий інститут 

Університету банківської справи; 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітніх 

програм «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців, здатних за допомогою 

навичок з моделювання та використання інформаційних технологій вирішувати 

практичні проблеми для прийняття обґрунтованих, цілеспрямованих, оптимальних, 

своєчасних і свідомих економічних рішень для ефективного управління діяльністю 

суб’єктів господарювання. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Моделювання та інформаційні технології 

 

Тема 1.1. Моделювання як процес наукового пізнання 

Методи наукового пізнання. Інформація як особливий предмет управління 

в суспільних системах. Мета та сутність моделювання. Процес моделювання. 

Класифікація моделей. Визначення системи та основні поняття теорії систем. 

Класифікація систем і закономірності в системах. Класифікація методів 

моделювання. Системний аналіз і вибір методів моделювання. 

 

Тема 1.2. Моделювання як інструментарій прогнозування 

Поняття і сутність моделювання як інструментарію прогнозування. Вибір 

об’єктів прогнозування і рівня деталізації. Види прогнозів. Класифікація 

методів прогнозування. Проблеми верифікації моделей. Методи аналізу 

часових рядів: змінного середнього, експоненціального згладжування, 

проектування тренду. Модель з адитивною компонентою. Модель з 

мультиплікативної компонентою. Каузальні методи прогнозування: 

http://buklib.net/books/31809/


 

багатовимірні регресивні моделі; імітаційного моделювання Монте-Карло. 

Експертні (якісні) методи прогнозування. 

 

Тема 1.3. Інформаційні технологій моделювання. 

Інформаційні технології та моделювання. Стислий огляд інструментальних 

засобів моделювання: комп’ютерного, чисельно-математичного, імітаційного, 

фінансового, планування корпоративних ресурсів, бізнес-процесів, 

проектування тощо. Основні підходи вибору оптимального програмного 

продукту для конкретного завдання моделювання.  

 

Тема 1.4. Інструментарій динамічного моделювання 

Моделювання складних динамічних систем. Сучасні підходи до візуального 

моделювання складних динамічних систем. Стислий огляд інструментальних 

засобів динамічного моделювання: підсистема Simulink пакета MATLAB, пакет 

EASY5, підсистема SystemBuild пакета MATRIXx, VisSim та інші. Імітаційне 

моделювання: основні принципи побудови імітаційних моделей, програмний 

продукт Extend Simulation, NetLogo.  та ін. 

Методичні підходи щодо розробки динамічної моделі оцінки конкурентної 

позиції організації на основі методу аналізу ієрархії. Методичні підходи щодо 

розробки динамічної моделі, що реалізує метод SWOT-аналізу. Розробка 

матриці Boston Consulting Group (BCG). Сегментація ринку за допомогою 

методу кластерного аналізу. Інструментальні засоби кластерного аналізу: 

StatSoft STATISTICA, SPSS тощо. 

 

Змістовий модуль 2. Фінансове моделювання 

 

Тема 2.1. Методологічні основи фінансового моделювання 

Поняття фінансового моделювання. Цілі фінансового моделювання, сфера 

застосування моделей. Принципи фінансового моделювання. Види 

фінансового моделювання (класифікація фінансових моделей). Вимоги до 

фінансових моделей. Етапи розробки фінансової моделі. Загальні рекомендації 

щодо підготовки фінансової моделі. Результати побудови фінансової моделі та 

їх використання. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NetLogo


 

 

Тема 2.2. Моделювання операційної діяльності підприємства 

Якісна операційна модель як основа фінансової моделі. Аналіз бізнес-

процесів як частина моделі операційної діяльності при побудові фінансової 

моделі. Елементи сценарного аналізу в моделюванні операційної діяльності і 

побудові фінансових моделей. Особливості моделювання в зростаючих 

компаніях, в умовах злиття і поглинань. Моделювання виробничих витрат і 

прибутку від реалізації продукції. Моделювання управління прибутком. 

Моделювання потреби в оборотних активах. Методи і моделі управління 

основними засобами та матеріальними запасами. Методи дослідження ринку. 

Методи дослідження трудових ресурсів.  

 

Тема 2.3. Моделювання фінансових потоків, фінансового стану, 

фінансового результату. 

Відображення ключових параметрів бізнесу в прогнозному комплекті: 

баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів. Техніка 

аналізу ефективності, платоспроможності, фінансової стійкості відносно 

різних зовнішніх і внутрішніх чинників. Методичні прийоми інтегральної 

оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. 

Моделювання грошових потоків для цілей прибуткового підходу в оцінці 

бізнесу.  

 

Тема 2.4. Моделювання розрахунків вартості бізнесу. Моделювання 

проектного бізнесу 

Підготовка фінансової моделі для цілей управління вартістю компанії. 

Побудова фінансової моделі для цілей проектного фінансування. Створення і 

порівняння моделей альтернативних варіантів інвестування, розрахунок 

інтегральних показників ефективності інвестицій і підготовка рекомендацій 

щодо їх застосування. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД1 Студент демонструє знання загальних законів, методів та принципів 

управління в конкретних проблемних ситуаціях  

РНД 2 Студент на засадах методів статистичного моделювання проводить 



 

економічне діагностування фінансового стану суб’єкта підприємництва, 

аналіз і оцінку використання його ресурсів 

РНД 3 Здобувач повинен вміти оцінювати точність отриманого фінансового 

рішення і ризики, які з ним пов’язані 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння проводити комплексний фінансовий аналіз 

діяльності підприємства на засадах математичного моделювання різних 

фінансово-економічних процесів 

РНД 5 Здобувач повинен вміти на основі отриманих за допомогою фінансової 

моделі даних проводити прогноз діяльності фінансової установи в 

майбутньому 

РНД6 Студент демонструє повноту та обґрунтованість вибору фінансової 

стратегії на основі отриманих результатів моделювання 

РНД7 Здобувач демонструє вміння оцінювати точність отриманого фінансового 

рішення і ризики, які з ним пов’язані 

РНД8 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

РНД9 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення планування у різних 

сферах діяльності організації. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР01 Вміти використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

ПР02 Студент повинен знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР03 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР04 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР08 Здобувач повинен вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.  

ПР10 Студент повинен вміти здійснювати діагностику і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання 

ПР11 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 



 

страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР13 Здобувач демонструє вміння оцінювати ступінь складності завдань при 

плануванні діяльності та опрацюванні її результатів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

Тема 1.1. Моделювання як процес наукового пізнання: Л1, П1 

Тема 1.2. Моделювання як інструментарій прогнозування: Л2, П2 

Тема 1.3. Інформаційні технології моделювання: Л3, П3 

Тема 1.4. Інструментарій динамічного моделювання: Л4-5, П4 

Тема 2.1. Методологічні основи фінансового моделювання: Л6-7, П5-6 

Тема 2.2. Моделювання операційної діяльності підприємства: Л8-9, П7-9 

Тема 2.3. Моделювання фінансових потоків, фінансового стану, фінансового 

результату. : Л10-12, П10-14 

Тема 2.4. Моделювання розрахунків вартості бізнесу. Моделювання проектного 

бізнесу: Л13-15, П13-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота:  

– мультимедійні презентації;  

– завдання аналітичного характеру;  

– розрахункові роботи;  

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси).  

НД 2. Самостійна робота  

8. Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання);  

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

практичних задач, підготовка аналітичних записок, стандартизовані тести, 

розрахункові роботи, презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

моделювання та інформаційних технологій  у фінансах, що є основою для 

самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в 

студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 



 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних компаній. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим 

групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в бізнес-іграх тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 

ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 
64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною - залік.  

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, бліц-

опитування, письмовий контроль, наскрізні проекти; командні проекти, 

аналітично-розрахункова робота, опитування тощо.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни, 

наведено в таблиці .  

Таблиця  

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною 

дисципліною  



 

Управління конкурентоспроможністю підприємства 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 3 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 3 Практичне заняття 2 5 

Практичне заняття 3 3 Практичне заняття 3 5 

Практичне заняття 4 3 Практичне заняття 4 5 

Практичне заняття 5 3 Практичне заняття 5 5 

Практичне заняття 6 3 Практичне заняття 6 5 

Практичне заняття 7 3 Практичне заняття 7 5 

Практичне заняття 8 3 Практичне заняття  8 10 

Практичне заняття 9 3 Самостійна робота 1 5 

Практичне заняття 10 3 Самостійна робота 2 5 

Практичне заняття 11 5 Тестування Модуль 1 9 

Практичне заняття 12 5 Тестування Модуль 2 9 

Практичне заняття 13 5 Індивідуальна 

(дослідницько-

аналітична) робота 

27 

Практичне заняття 14 5   

Практичне заняття 15 5   

Тестування Модуль 1 9   

Тестування Модуль 2 9   

Індивідуальна 

(дослідницько-аналітична) 

робота 

27   

Всього 100 Всього 100 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби 

навчання 
ЗН1.Мультимедіа-тапроекційна апаратура. 



 

ЗН2.Комп’ютери,комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2 

Інформаційн

е та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

1. Калетнік, Г.М. Теоретичні основи моделювання та 

фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі 

[Текст]  : навч.посібник/ Г.М. Калетнік, С.В. Козловський, О.Г. 

Підвальна. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 400 с. 

2. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : 

підручник / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк [та ін.]. – 

Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 396 с. 

3. Шимон Беннинга. Финансовое моделирование с 

использованием Excel. –2-е издание. – М.: Вильямс, 2007. –580 

с.  

4. Хома І.Б. Економіко-математичні методи аналізу 

діяльності підприємства: навч. мет. посібн / І.Б. Хома, В.В. 

Турко. 2-ге вид.– Львів : Вид. «Львівіська політехніка», 2012. – 

328 с. 

5. Прогнозування і макроекономічне планування [Текст]: 

підручник / Г.С. Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур, Н.С. 

Самотій. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 304 с. 

6. Азаренкова, Г.М. Аналіз моделювання і управління 

ризиком ( в схемах і прикладах) [Текст]  : навч.посібник/ Г. М. 

Азаренкова. – Львів: Новий світ-2000, 2011. – 240 с. 

7. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Текст]: 

навч.посібник / А.І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. – К.: Ліра-К, 

2011. – 214 с. 

8. Економіко-математичне моделювання : навч. посібн. / 

Т.С. Клебанова, О.В. Раєвнєва, С.В. Прокопович [та ін.]. – Х. : 

ВД "ІНЖЕК", 2010. – 328 с. 

9. Економіко-математичне моделювання в АПК [Текст]: 

навч.посібник / Я.І. Сибаль, З. С. Кадюк, І. Є. Іваницький. – 

Львів: Магнолія 2006, 2013. – 277 с. 

10. Економіко-математичне моделювання фінансового стану 

підприємства. Навчальний посібник / Куліков П. М., Іващенко 

Г. А. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 178 с. 

11. Моделювання економічної динаміки [Текст]: Практикум/ 

В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький, І.М. Паславська. – Львів: Магнолія 

2006, 2013. – 256 с. 

12. Прикладна математична статистика для економістів 

[Текст]: навч. посібник / І. М. Копич [та ін.]. – Львів: Новий світ-

2000, 2012. – 408 с. 

13. Христиановский В.В. Экономико-математические 

методы и модели: практика применения в курсовых и 

дипломных работах: учебное пособие / В.В. Хрис-тиановский, 



 

Т.В. Нескородева, Ю.Н. Полшков; под ред. В.В. 

Христиановского – Донецк: ДонНУ, 2012. – 324 с. 

 

Допоміжна 

1. SMART Financial modelling, Best-practice financial 

modeling http://www.corality.com/services/smart 

2. Financial Modelling in Microsoft Excel/Specifying a model 

https://en.wikibooks.org/wiki/FinancialModellinginMicrosoftExcel

/Specifying_a_model  

3.  Investment Banking Institute - Financial 

Modeling http://www.ibtraining.com/financial-modeling.php 

4. Ліпич, Л.Г. Прогнозування виробництва на засадах 

визначення обсягів попиту на продукцію підприємств [Текст] : 

монографія/ Л.Г. Ліпич, В.Л. Загоруйко. – Луцьк: Волинський 

нац. ун-т, 2009. – 192 с. 

5. Управління фінансовими ресурсами банку [Текст]  : 

монографія/ Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, В.Г. Сословський. 

– К.: УБС НБУ, 2012. – 179 с. 

6. Банківське мікрокредитування малого підприємництва в 

Україні [Текст]  : монографія/ О.Д. Вовчак, П.М. Сенищ, О.І. 

Антонюк. – К.: УБС НБУ, 2012. –190 с. 

7. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст]: 

монографія/ ред.: С. М. Ілляшенка. – Суми: Університетська 

книга, 2008. – 615 с. 

8. Стратегічне управління [Текст] : підручник/ Б.М. Мізюк. 

- 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с. 

9. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в 

экономике, финансах, бизнесе : учебн. пособ. / И.С. Шелобаев. 

– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 367 с. 

10. Куліков П.М. Економіко-математичне моделювання 

фінансового стану підприємства : навч. посіб. / П. Куліков, Г. 

Іващенко – Харків : Інжек, 2009. – 151 с.  

11. Каркавчук В. В. Моделювання рівня рентабельності 

підприємства / В.В. Каркавчук // Наук. збірник «Формування 

ринкової економіки в Україні». Вип. 18. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 103-107. 

12. Каркавчук В.В. Економетричне моделювання динаміки 

рівня фінансової безпеки підприємства / В.В. Каркавчук // 

Вісник Львівського національного університету. Серія 

економічна. Вип. 40. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2008. – С. 124-129. 

https://en.wikibooks.org/wiki/FinancialModellinginMicrosoftExcel/Specifying_a_model
https://en.wikibooks.org/wiki/FinancialModellinginMicrosoftExcel/Specifying_a_model
http://www.ibtraining.com/financial-modeling.php


 

13. Заруба В.Я. Моделювання управління фінансовим 

потенціалом підприємства / В.Я. Заруба, Л.В. Потрашкова // 

Проблеми економіки, 2012. – №2 – С. 33-37.  

14. Євстрат, Д.І. Застосування методу аналізу ієрархій для 

оцінки маркетингової активності торговельних підприємств / 

Д.І. Євстрат, Ю.І. Кушнерук //  Проблеми економіки, 2012. – 

№2. – С. 66-71. 

15. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование 

банковской деятельности. / П.В. Конюховский – СПб.: Питер, 

2001. – 224 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

1. Національна бібліотека України [Електроний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/  

2. Официальный сайт журнала «Экономика и 

математические методы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm –. 

3. Офіційний сайт журналу «Фінансовий директор» 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://e.fd.ru/?utm_source=fd.ru&utm_medium=refer&utm_campai

gn=refer_fd.ru_serviceMenu  –  

4. Український фінансовий сервер [Електроний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ufs.kiev.ua/  

5. Сервер українського об’єднання фінансових аналітиків 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://server.ufsa.kiev.ua/  

—  

6. Официальный сайт журнала «Корпоративные системы» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.management.com.ua/announce.php?edition=5 —  

7. Официальный сайт журнала «Системы управления 

бизнес-процессами» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://journal.itmane.ru/ — електроний  

8. Офіційний сайт «Фінансового огляду» [Електроний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.trifle.net/fo/  



 

9. Официальный сайт журнала «Корпоративные финансы» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/ 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Управління проектами 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Харченко Анатолій Миколайович, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 80 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 97 

годин становить самостійна робота, 

атестація: екзамен-3 години. 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу 

спеціальних вмінь і навичок застосування інструментарію розробки та реалізації 



 

універсальних проектів в умовах обмеженості ресурсів з метою досягнення 

ефективного існування та розвитку організації. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами 

Проект та специфіка проектної діяльності. Система управління 

проектами. Фази життєвого циклу проекту. Структура, оточення та учасники 

проекту. 

Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту  

Формування інвестиційного задуму проекту. Оцінка життєздатності 

проекту. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи. Критерії оцінки 

проектної ефективності. 

Тема 3. Основні форми організації структури проекту  

Поняття проектної організаційної структури. Критерії вибору 

організаційної структури. Типи організаційної структури проекту. Визначення 

функціональних обов’язків учасників проекту. 

Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів 

Планування реалізації проекту. Цілі, призначення та види планів. 

Фінансове планування за проектом. Розробка проектно-кошторисної 

документації та контроль за нею. Вибір і завдання проектних фірм. 

Тема 5. Структуризація проекту  

Визначення структури проекту на етапі планування. Управління 

окремими компонентами проекту. Завдання структуризації проекту. 

Послідовність здійснення структуризації. 

Тема 6. Сітьове і календарне планування проекту  

Математичні методи планування проекту. Сіткове планування проекту. 

Календарне планування проекту. Оптимізація проекту. 

Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету  

Матеріально-технічна підготовка проекту. Категорії витрат проекту. 

Порядок планування витрат за проектом. Розробка бюджету проекту. 

Можливості внесення змін до проектного бюджету. 

Тема 8. Контроль виконання проекту  

Контроль як основа управління проектною діяльністю. Види контролю 

виконання проекту. Технологія оцінки проектної діяльності. Регулювання 

процесу реалізації проекту. Причини внесення змін та оцінка наслідків. 

Тема 9. Управління ризиками в проектах  

Проектні ризики та їх класифікація. Принципи управління проектними 

ризиками. Методи аналізу ризиків проекту. Можливості зниження та протидії 

ризикам. 

Тема 10. Управління якістю проектів  

Концепція управління якістю проектів. Норми і стандарти якості. 

Управління забезпеченням якості проекту. Контроль якості проекту. 



 

Тема 11. Організація проведення торгів за проектами  

Визначення та класифікація торгів за проектами.  

Тема 12. Формування і розвиток проектної команди  

Людський чинник в управління проектами. Мета створення проектної 

команди і завдання проект-менеджера. Етапи формування проектної групи. 

Координаційна група проекту. 

Тема 13. Програмне забезпечення процесу управління проектом  

Концепція управління проектом з використанням комп’ютерної техніки. 

Автоматизовані системи управління проектом. Класифікація програмного 

забезпечення управління проектом. Концепція управління проектом з 

використанням комп’ютерної техніки.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє розуміння системи управління проектами, 

проектної організаційної структури та учасників. 

РНД 2 Здобувач вміє планувати реалізацію проекту, визначає 

функціональні обов’язків учасників проекту. 

РНД 3 Здобувач застосовує підходи сіткового та календарного планування 

проекту, розробляє бюджет проекту, аналізує ефективність проекту. 

РНД 4 Здобувач приймає рішення щодо використання обмежених ресурсів, 

можливості внесення змін до бюджету проекту. 

РНД 5 − Здобувач проводить аналіз, моніторинг та стратегічну оцінку 

можливих ризиків, розуміє шляхи зниження та протидії ризикам. 

РНД 6 Здобувач володіє навиками застосування автоматизованих систем і 

використання комп’ютерної техніки для управління проектом. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Планувати та управляти часом при проведенні досліджень 

РН2 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати  

інноваційну діяльність. 

РН4 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

РН5 Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання 

конфліктів в професійній діяльності та при проведенні 

досліджень. 



 

РН6 Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти 

роботою інших для досягнення спільної мети. 

РН8 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної 

роботи і нести відповідальність за особистий професійний 

розвиток. 

РН9 Обирати методи адаптації та напрями використання 

міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності. 

РН12 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування  у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

РН15 Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

РН17 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

РН18 
Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для 

розв’язання професійних  та наукових задач у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

РН20 
Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення 

професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами Л1,П1 

Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту Л2,П2 

Тема 3. Основні форми організації структури проекту Л3,П3 

Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів Л4,П4 

Тема 5. Структуризація проекту Л5,П5 

Тема 6. Сітьове і календарне планування проекту Л6,П6 

Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету Л7,П7 

Тема 8. Контроль виконання проекту Л8,П8 

Тема 9. Управління ризиками в проектах Л9,П9 

Тема 10. Управління якістю проектів Л10,П10 

Тема 11. Організація проведення торгів за проектами Л11,П11 

Тема 12. Формування і розвиток проектної команди Л12,П12 

Тема 13. Програмне забезпечення процесу управління проектом Л13,П13 



 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних 

ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань особливостей 

управління проектами, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в 

дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані із застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної звітності.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 



 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Управління проектами» - 

екзамен. 

9. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна 

робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-

розрахункова робота, опитування тощо. 

10. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Управління 

проектами», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Управління 

проектами» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

15 балів Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

10 балів 



 

завдання) завдання) 

- - - - Індивідуальна 

робота 

5балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів 

Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.5 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Батенко Л.П., Загородніх О.А., 

Ліщинські В.В. Управління проектами: 

Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2004. – 231с. 

2. Кобиляцький Л.С. Управління 

проектами: Навч. посібник. – К.: МАУП, 

2002. –200с. 

3. Тарасюк Г.М. Управління 

проектами: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.: 

Каравела. 2004. –344с. 

4. Чорна М.В. Проектний аналіз: 

Навчальний посібник. – Харків: Консул, 

2003. –228с. 

5. Управління проектами. 

Підручник / Ноздріна Л.В., Ящук В.І., 

Полотай О.І. / за ред.. Л. В. Ноздріна.– К.: 

Центр.учбової л-ри, 2010.– 432с. 

6. Управління проектами: 

Навч.посібник / Збарська Л.О., Рижиков 

В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. – К.: 

Центр.учбової л-ри, 2008.– 168с. 

7. Клиффорд Ф.Грей, Эрик У. 

Ларсон. Управление проектами: 

Практическое руководство/ Пер. с англ.-

М.: Дело и сервис, 2003.-528с. 

8. Керівництво з 

питаньпроектного менеджменту. Пер. з 

англ.(Под ред. Бушуева С.Д.)К.: 

ДеловаяУкраина,2000.-198с. 

9. Веретенніков В.І., Тарасенко 

Л.Н., Гевліч І.Г. Управління проектами. 



 

Навч. посібн.-К.: Центр навчальної 

літератури,2006.-280с. 

10. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко 

В.А. Управління проектами. Підручник.- 

К.: Центрнавч. літератури,2004.-224с. 

11. Пан Л.Б. Управління 

проектами: навч.-метод. забезпечення 

курсу.–К.: Вид.дім ”КМ Академія”, 2004.-

139с. 

12. Словник-довіднк з питань 

управління пректами. За ред. Бушуєва С.Д.. 

Українська асоціація управління 

проектами.-К.: Деловая Украина, 2001.- 

640с. 
 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Ринок фінансових послуг 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Третяк Наталя Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри  

Фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2 -госеместру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робот, 

атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Полягає у  формуванні системних знань щодо теоретичних та практичних аспектів 

функціонування ринку фінансових послуг; взаємозв’язків суб’єктів фінансових 

відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб 



 

споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними 

фінансовими установами 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування ринку фінансових послуг 

Тема 1.1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці  

Передумови виникнення ринку фінансових послуг. Поняття, класифікація та функції 

ринку фінансових послуг. Проблеми функціонування та основні тенденції розвитку ринку 

фінансових послуг в Україні. 

Інфраструктура ринку фінансових послуг. Суб’єкти ринку фінансових послуг та система 

їх взаємодії. 

Передумови виникнення фінансового посередництва. Поняття фінансового 

посередництва. Класифікації фінансових посередників. Функції фінансових посередників. 

Основні проблеми функціонування ринку фінансових послуг за відсутності фінансових 

посередників. 

 

Тема 1.2. Економічна сутність та класифікація фінансових послуг 

Правові основи діяльності фінансових установ з надання фінансових послуг. Закон 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

Фінансова послуга як економічна категорія. Спільні та відмінні риси між фінансовою послугою 

та фінансовою операцією. Класифікація фінансових послуг. Роль фінансових послуг в 

активізації бізнесу, оптимізації витрат та в ефективному формуванні та використанні коштів 

фінансових установ, збільшенні обсягів інвестицій. 

Роль споживачів та оферентів на ринку фінансових послуг. Фінансова грамотність та 

обізнаність населення. Захист прав споживачів фінансових послуг. Принципи захисту прав 

споживачів фінансових послуг. 

 

Тема 1.3. Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг 

Інституційна структура ринку фінансових послуг. Банківська система: принципи 

організації, класифікація банківських установ. Небанківські кредитні інститути: кредитні 

спілки, факторингові компанії, лізингові компанії, ломбарди. Інвестиційні фінансові інститути: 

інститути спільного інвестування. пенсійні фонди, страхові компанії, фінансові компанії. 

Сегментарна структура ринку фінансових послуг. 

Фінансові послуги на грошовому ринку. Суб’єкти грошового ринку. Інструменти 

грошового ринку. Забезпечення ліквідності короткострокових вкладень, формування ринку 

грошей як засобу платежу. 

Поняття, функції та послуги валютного ринку. Діяльність суб’єктів валютного ринку з 

надання фінансових послуг. 

Фінансові послуги на фондовому ринку. Структура та функції фондового ринку. 

Суб’єкти та інструменти фондового ринку. Значення фондового ринку в процесі накопичення 

капіталу. 

Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу, його структура та функції. Суб’єкти 

та інструменти ринку позичкового капіталу. Роль ринку позичкового капіталу в процесі 

трансформації накопичень в інвестиційні ресурси. Ринок нерухомості. Фінансово-кредитні 

механізми іпотечного кредитування. 

Фінансові послуги зі страхування. Поняття страхового ринку та його організаційна 

структура. Суб’єкти та інструменти ринку страхових послуг. 

 

Тема 1.4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг 

Організація державного регулювання ринків фінансових послуг. Мета і форми 

державного регулювання діяльності на ринку фінансових послуг в Україні. Органи, які 



 

здійснюють державне регулювання ринку фінансових послуг. Вимоги до ліквідності та 

платоспроможності фінансових установ. Захист прав споживачів фінансових послуг. 

Формування системи органів державного регулювання ринків фінансових послуг. 

Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. Верховна Рада України. 

Національний банк України. Міністерство фінансів України. Кабінет Міністрів України. 

Міністерство фінансів України. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

Антимонопольний комітет. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. Державна служба фінансового моніторингу. Співпраця та 

координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг в Україні. Координація діяльності саморегульованих організацій. 

 

 

Змістовний модуль 2. Практичні аспекти функціонування ринку фінансових послуг у 

сучасних умовах господарювання 

Тема 2.1. Особливості надання лотерейних послуг 

Сутність, види, та принципи надання лотерейних послуг. Ліцензування діяльності 

операторів лотереї. Традиції виникнення та формування лотерейних послуг, суб’єкти лотереї – 

оператор, гравець, тиражна комісія. Фінансові умови проведення лотереї, формування капіталу 

оператора лотереї, призового фонду, фінансові умови надання послуги. Порядок надання 
лотерейних послуг, умови випуску та проведення лотереї. Характеристика основних 

операторів, які працюють на вітчизняному ринку. Перспектива розвитку лотерейних послуг в 

Україні. 

 

Тема 2.2. Фінансові послуги з обміну валюти 

Сутність валютних операцій. Валютні операції (поточні і термінові). Функції валютних 

операцій. Обсяг, мета і організація роботи на ринку операцій спот. Іноземна валюта. 

Класифікація валютних операцій. Конверсійні операції. Валютна позиція банку. Валютний 

курс. 

Термінові валютні угоди. Операції на форвардному ринку. Умови форвардного 

контракту. Форвардний валютний курс. Нові форми та модифікації форвардних угод. Учасники 

міжнародного ф’ючерсного ринку. Організація здійснення ф’ючерсної угоди. Валютні опціони. 

Біржові та позабіржові опціони. Основні форми міжнародних розрахунків. 

Діяльність з обміну валюти. Суб’єкти міжбанківського валютного ринку. Обмін 

безготівкової і готівкової валюти. Документи для обміну валюти за торговельними операціями. 

Особливості обміну валют для обслуговування нерезидентів і фізичних осіб. Ведення реєстру 

для валютно-обмінних операцій. Валютні операції та валютні поштові перекази. 

 

Тема 2.3. Організація та особливості надання депозитних послуг 

Сутність депозитних послуг. Порядок відкриття депозитних рахунків. Характеристика 

клієнтів фінансових установ по вкладних операціях. Місце депозитних послуг у структурі 

джерел банківських ресурсів. 

Класифікація депозитних послуг. Ознаки класифікації. Різновиди строкових депозитів. 

Депозити до запитання. Депозитні сертифікати. Використання цінних паперів як виду 

депозитів. Ощадні вклади фізичних осіб. 

Характеристика рівня розвитку депозитної діяльності в Україні. Динаміка зміни коштів 

на депозитних рахунках підприємств, організацій і фізичних осіб у фінансових установах 

України за термінами, різновидами послуг та видами валют. Відмінності у депозитному 

обслуговуванні юридичних і фізичних осіб. Зміни у вимогах до рівня фінансової стійкості 

ощадних банків. Процентна політика банків і фінансових установ на ринку депозитних послуг. 

Оцінка ефективності депозитної діяльності фінансових установ. Переваги депозитного 

обслуговування для підприємства. 

Особливості діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та захисту 

депозитних заощаджень населення. 



 

Особливості надання депозитних послуг на зарубіжних грошових ринках. 

 

Тема 2.4. Організація та особливості надання фінансових послуг кредитного 

характеру 

Поняття кредитних правовідносин. Положення Цивільного кодексу України про 

кредитні відносини. Сутність кредиту. Умови його надання. Кредитор. Кредитна операція. 

Позичальник. Кредитна лінія. Фінансовий кредит. Суб’єкт і об’єкт кредитної угоди. 

Класифікація видів кредитування. Критерії класифікації: терміни кредитування, види 

забезпечення, ступені ризику, методи надання, джерела фінансування, економічний характер 

об’єктів кредитування. Форми кредиту. Короткострокове та довгострокове кредитування на 

залученій основі через фінансових посередників. Банківський кредит. Методи банківського 

кредитування. Іпотечний кредит. Інвестиційний кредит. 

Структура кредитних відносин. Сутність структури кредитування. Документи для 

оформлення кредиту. Мета набування кредиту. Відмінності сучасної системи кредитування. 

Методи кредитування. 

Кредитний ризик і види заборгованості за кредитними операціями. Сутність кредитного 

ризику. Роль НБУ в забезпеченні компенсації можливих збитків за кредитними операціями. 

Різновиди заборгованості за кредитними операціями. Діяльність бюро кредитних історій. 

Особливості надання послуг з фінансового лізингу. Сутність фінансового лізингу. 
Фінансовий лізинг. Основи регулювання фінансового лізингу в Україні. Податкові й правові 

аспекти лізингових угод. Критерії оцінки пропозицій лізингових угод. Договір лізингу. Закон 

України «Про фінансовий лізинг». Економіко-правові умови фінансового лізингу. Предмет 

лізингу. Суб’єкти лізингу. Сублізинг. Права і обов’язки лізингодавця. Права і обов’язки 

лізингоодержувача. Порядок розрахунку лізингових платежів. Сутність і структура лізингового 

платежу. 

Особливості надання послуг з факторингу. Сутність операцій факторингу. Нормативне 

регулювання факторингу в Україні. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг. 

Класифікація факторингу. Стандартний факторинг. Види факторингових угод. Критерії 

економічної оцінки факторингових послуг. Механізм розрахунків за факторинг. Тарифна 

політика. Склад комісійних. Процентна політика. Відповідальність клієнта перед фактором.  

Ломбард як специфічний вид кредитної установи з надання фізичним особам 

короткотермінових кредитів. Досвід діяльності ломбардів. Порядок ліцензування та 

особливості організації діяльності ломбардів. Умови надання кредитів під заставу  майна. 

Оцінка майна. Оформлення і погашення кредитів.  Продаж виробів із дорогоцінних металів і 

заставного майна на аукціонах. Порядок розрахунку з позичальниками. Додаткові послуги 

ломбардів. Перспективи діяльності  ломбардів в Україні. 

 

Тема 2.5. Особливості діяльності кредитних спілок 

Еволюція розвитку кредитно-кооперативного руху. Перші кредитні кооперативи у світі 

й Україні. Еволюція кооперативного руху. Ліквідація кредитних кооперативів у Радянському 

Союзі. Відродження кредитних спілок. 

Організаційно-правові умови створення кредитних спілок. Законодавчо-нормативне 

регулювання діяльності кредитних спілок. Вимоги до організаційно-правової форми. 

Кількісний склад. Рівень формування пайового капіталу. Перелік дозволених фінансових 

послуг. Вартість майна. Принципи діяльності. Державне регулювання діяльності кредитних 

спілок, Закон України «Про кредитні спілки». 

Концепція неприбуткової діяльності кредитних спілок. Принципи неприбутковості. 

Головні відмінності кредитних спілок від інших фінансових установ: власники, цілі, клієнти, 

державний нагляд, управління. 

Порядок реєстрації і внутрішнього регулювання кредитної спілки. Перелік внутрішніх 

положень. Регулювання основних функцій, професійної підготовки працівників, виділення 

структурних підрозділів, документообіг, положення про фінансові послуги, їх характер та 

фінансове управління. Спеціальний порядок реєстрації і внесення в реєстр фінансових установ. 



 

Підстави для відмови. 

Оцінка платоспроможності кредитної спілки. Фінансовий механізм діяльності кредитної 

спілки. Критерії та фінансові нормативи. Пайовий капітал. Резервний капітал. Поділ активів за 

ступенем ризику. Якість активів. Показники прибутковості і ліквідності. Формування резервів. 

Порядок покриття збитків. 

 

Тема 2.6. Фінансові послуги у сфері страхування 

Поняття та принципи страхування. Страховики та страхувальники, їх права та обов'язки. 

Форми та види страхування. 

Правові засади функціонування страхового ринку. Закон України «Про страхування». 

Організаційно-правові форми страховика, особливості правового статусу страховиків, порядок 

укладання та форми договорів страховика, правові аспекти надання страхових послуг. 

Платоспроможність страховика та умови її забезпечення. Особливості оцінювання 

активів та зобов'язань страховика. Вимоги до капіталу страховика. Страхові резерви. Вимоги 

до активів, якими можуть бути представлені страхові резерви. Фонди страхових гарантій. 

Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. Оподаткування страхової 

діяльності. 

Взаємодія страхових компаній і банківських установ. Страхові компанії зі страхування 

життя. Тарифна політика. Інтернет-страхування. 
 

Тема 2.7. Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення 

Загальний огляд трирівневої пенсійної системи в Україні. Система недержавного 

пенсійного забезпечення. Організаційно-правові аспекти функціонування недержавного 

пенсійного фонду. 

Схема функціонування недержавних пенсійних фондів. Засновники недержавних 

пенсійних фондів: поняття, загальні права та обов’язки. Вкладники та учасники недержавних 

пенсійних фондів: поняття, загальні права та обов’язки. Види недержавних пенсійних фондів. 

Рада недержавних пенсійних фондів. Особи, які надають послуги недержавним пенсійним 

фондам (адміністрування, управління активами, зберігання активів). Основи адміністрування, 

управління активами та обслуговування недержавних пенсійних фондів зберігачем. Пов’язані 

особи. 

 

Тема 2.8. Фінансові послуги на фондовому ринку 

Фінансові послуги з емісії цінних паперів. Види обслуговування емісійних операцій на 

фондовому ринку. Андерайтинг. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку. Випуск 

облігацій державних позик та бюджетна політика держави. 

Особливості операцій з цінними паперами на ринку капіталу. Види цінних паперів. 

Пайові, боргові та похідні цінні папери. Фондові деривативи. Посередницькі послуги при 

вкладанні капіталу в цінні папери. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними паперами. 

Строкові операції з цінними паперами. Опціонні операції. Інтернет-трейдинг. 

Депозитарні послуги. Номінальне утримання цінних паперів. Реєстраційні послуги. 

Розрахунково-клірингові операції з цінними паперами. Управління портфелем цінних паперів. 

Поняття портфельного інвестування. Основні теорії портфельного інвестування та управління 

портфелем. Операції зі спільного інвестування. 

Вкладання капіталу в інвестиційні сертифікати. Основні концепції і форми організації 

інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання особливостей функціонування та розвитку 

ринку фінансових послуг 



 

 
 

РНД 2 Здобувач розуміє особливості надання конкретних фінансових послуг 

різними фінансовими установами.  

РНД 3 Здобувач демонструє знання основних законодавчих та нормативних 

документів щодо формування та розвитку ринку фінансових послуг та 

діяльності фінансових установ 

 РНД 4 Здобувач аналізує діяльність основних фінансових посередників ринку 

фінансових послуг 

РНД 5 Здобувач порівнює фінансові послуги та може обрати найбільш 

вигідний варіант залучення та розміщення фінансових ресурсів 

РНД 6 Здобувач володіє інструментарієм розрахунків, пов’язаних з 
наданням конкретних видів фінансових послуг 

РНД7 Здобувач вміє визначати потреби та оцінювати ефективність отримання 

фінансових послуг суб’єктами господарської діяльності та необхідність 

запровадження нових видів фінансових послуг 

РНД8 Здобувач вміє працювати в команді та виконувати завдання, що мають 

колективний характер 

РНД9. Здобувач демонструє вміння самостійного пошуку та аналізу 
інформації для виконання індивідуального науково-дослідного завдання 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР01 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

ПР02 Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР03 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР04 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР08 Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними. 

ПР09 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР10 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 



 

ПР11 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів. 

ПР13 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці  Л1. П1. 

Тема 2. Економічна сутність та класифікація фінансових послуг Л2. П2 

Тема 3. Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг Л3,4. П3,4 

Тема 4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг Л5. П5 

Тема 5. Особливості надання лотерейних послуг Л6. П6 

Тема 6. Фінансові послуги з обміну валюти Л7. П7 

Тема 7. Організація та особливості надання депозитних послуг Л8. П8 

Тема 8. Організація та особливості надання фінансових послуг кредитного характеру 

Л 9,10. П9,10 

Тема 9. Особливості діяльності кредитних спілок Л11. П11 

Тема 10. Фінансові послуги у сфері страхування Л12. П12 

Тема 11. Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення Л13. П13 

Тема 12. Фінансові послуги на фондовому ринку Л14, 15, П 14, 15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– наскрізні проекти; командні проекти; 

– аналітичні звіти, реферати, есе; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань ринку фінансових 

послуг, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  



 

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних 

статистичної та аналітичної звітності.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

- опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

-  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, вирішення 

бізнес-кейсів; 

- обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 



 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «»Ринок фінансових послуг» - 

залік. 

11. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, 

захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, 

опитування тощо. 

12. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Ринок 

фінансових послуг», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Ринок 

фінансових послуг» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

40 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

40 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

40 балів Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

40 балів 

Усне 

опитування, 

участь у 

дискусії під час 

обговорення 

проблемних 

питань 

практичного 

заняття  

4 х 5бали = 20 

балів 

  Усне 

опитування 

2 х 5бали = 10 

балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

10 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

100 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

100 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

100 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 

 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.6 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 



 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Грідасов В.М. Ринок фінансових послуг: 

навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси» усіх форм 

навчання / В.М. Грідасов, А.І. Кофонова, 

Є.В. Колмикова; Донбас. держ. машинобуд. акад. 

– Краматорськ: [ДДМА], 2010. – 308 с. 

2. Загородній А.Г. Ринок фінансовий послуг: 

термінологічний словник: навч. підручник для 

студ. вищ. навч. закладів / А.Г. Загородній, Г.Л. 

Вознюк; Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України. – Л.: Бескид Бід, 2008. – 544 с. 

3. Маслова С.О. Ринок фінансових послуг: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. 

Маслова, О.А. Опалов. – К.: Кондор, 2006. – 192 

с. 

4. Мойсеєнко І.П. Ринок фінансових послуг / 

І.П. Мойсеєнко; Міжрегіональна академія 

управління персоналом. – К.: МАУП, 2006. – 360 

с. 

5. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: 

навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – 

К. Знання, 2010. – 532 с. 

6. Науменкова С.В. Системи регулювання 

ринків фінансових послуг зарубіжних країн: 

навч. посіб. для системи підвищ. кваліфікації 

фахівців фін.-кредит. установ / С.В. Науменкова, 

В.І. Міщенко; Нац. банк України, Центр наук. 

дослідж. – К., 2010. – 169 с. 

7. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: 

навч. посіб. / Н.В. Прямухіна; Черкас. держ. 

технол. ун-т. – К.: Кондор, 2013. – 304 с. 

8. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / [Д.І 

Дема та ін.]; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. 

Д.І. Деми. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: 

Алерта, 2013. – 375 с. 

9. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / [І.Б. 

Хома та ін.]; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – 2-

е вид. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 247 

с. 

10. Офіційний сайт Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ssmsk.gov.ua. 

11. Офіційний сайт Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua. 

http://www.ssmsk.gov.ua/
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12. Офіційний сайт Першої фондової 

торгівельної системи [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.pfts.com 
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