ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни _________Фінансово-банківська статистика_________
Назва освітньої програми ___072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»______________________________________________________
Освітній ступінь ____перший (бакалаврський)_____
Кількість кредитів за ЕСТS______3_
1.
Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності глибоке засвоєння теоретичних знань фінансово-банківської
статистики, формування практичних навичок формулювання та розв’язку
складних економіко-статистичних завдань, застосування статистичного
апарату до вирішення завдань у фінансовій галузі.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен знати:
закони України, постанови, розпорядження, накази органів
державної влади, в тому числі: Національного банку України, Міністерства
фінансів та інших органів у межах регулювання банківською системою
України;
основні теоретичні та методологічні принципи економікостатистичного вивчення кількісних закономірностей масових суспільноекономічних явищ та процесів, які пов’язані з фінансовою і банківською
сферою, та застосовувати ці знання на практиці;
вміти:
користуватись основними статистичними методами, будувати та
розрахувати основні узагальнюючі показники та характеристики банківської
системи та фінансових процесів і відносин;
розвинути вміння уживати набуті результати досліджень для
глибокого аналізу, обґрунтування прийняття фінансових рішень та
накреслення перспектив розвитку.
3.
Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та
фронтальне опитування); письмовий контроль (диктант з дисципліни,
відповіді на запитання, розв'язання задач, виконання вправ); тестування;
методи практичного контролю: (практичні роботи, написання доповідей,
створення та виступ з презентаціями тощо).
4.
Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної

дисципліни «Фінансово-банківська статистика» здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною
шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях,
оцінюється сумою набраних балів за виконання практичних завдань і
поточних контрольних робіт. Максимальна сума балів, набраних під час
вивчення навчальної дисципліни «Фінансово-банківська статистика»
становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Чернявська Л. В.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни _______Статистичний аналіз банківської діяльності_
Назва освітньої програми __072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»
Освітній ступінь ____перший (бакалаврський)_
Кількість кредитів за ЕСТS______4________
1.
Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є набуття студентами теоретичних і методичних знань з основ
цього курсу, а також отримання і засвоєння практичних навичок проведення
статистичних досліджень процесів банківської діяльності.
2.
Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен знати:
чинне законодавство стосовно функціонування банківської
системи України;
призначення, економічний зміст та методику розрахунків
основних показників, що характеризують діяльність банків;
статистичні показники та методи оцінки діяльності банків;
принципи і методи формування та обробки вихідної статистичної
інформації про всі аспекти діяльності банків;
основні форми статистичної звітності банків;
вміти:
проводити статистичне спостереження, зведення і групування
даних про діяльність банків;
будувати статистичні графіки та таблиці, що є засобами наочного
відображення статистичних даних про банківську діяльність;
розраховувати абсолютні, відносні та середні показники з метою
дослідження процесів банківської діяльності, в тому числі в динаміці;
застосовувати індексні моделі та факторний аналіз для
визначення чинників, які впливають на фінансові результати діяльності
банків;
використовувати кореляційно-регресійні методи з метою
встановлення взаємозв`язку між окремими показниками діяльності банків;
застосовувати вибірковий метод для отримання якісної
інформації про масові процеси;
аналізувати отримані результати статистичного дослідження
діяльності банків;

інтерпретувати результати офіційних статистичних даних;
вести пошук, збирати, систематизувати й нагромаджувати
необхідну для виконання майбутніх посадових обов’язків статистичну
інформацію;
використовувати сучасні методики опрацювання статистичної
інформації та її систематизації, в тому числі за допомогою різних
спеціалізованих програмних продуктів;
оцінювати якість даних.
3.
Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та
фронтальне опитування); письмовий контроль (диктант з дисципліни,
відповіді на запитання, розв'язання задач, виконання вправ); тестування;
методи практичного контролю: (практичні роботи, написання доповідей,
створення та виступ з презентаціями тощо).
4.
Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної
дисципліни «Статистичний аналіз банківської діяльності» здійснюється на
основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях,
оцінюється сумою набраних балів за виконання практичних завдань і
поточних контрольних робіт. Максимальна сума балів, набраних під час
вивчення навчальної дисципліни «Статистичний аналіз банківської
діяльності» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Чернявська Л. В.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни
Місцеві фінанси
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь бакалавр
Кількість кредитів за ECTS ________________3___________________
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування знань про сутність, роль та особливості
формування місцевих фінансів адміністративно-територіальних утворень.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен
знати: структуру місцевих бюджетів та принципи їх формування,
особливості складання проектів місцевих бюджетів, джерела формування та
основні напрямки використання коштів місцевих бюджетів.
вміти: проводити планування обсягу, складу доходів та видатків
місцевих бюджетів оцінювати збалансованість місцевих бюджетів, оцінювати
ефективність використання коштів місцевих бюджетів з позиції досягнення
соціально-економічного ефекту.
3. Методи контролю письмовий контроль (тестові завдання з
дисципліни, відповіді на запитання, розв'язання задач); тестування;
розрахунково-аналітичні роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти:
експрес-контроль лекції (письмове опитування) – 20 балів,
індивідуальна робота (презентація дослідження) – 20 балів, аналітичне есе
(презентація) – 20 балів, модульний контроль (письмове опитування) – 40
балів. Всього – 100 балів (залік).
5. Хто викладає дисципліну Ребрик Ю.С., к.е.н.___________

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни
Цифрова економіка________
Назва освітньої програми:072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь: перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 3 кредити
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування теоретичних і практичних знань про цифрову
економіку, її технічні нюанси та вплив на різні аспекти суспільного життя.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• сутність ключових понять цифрової економіки: цифрова
трансформація, цифрова індустрія, цифрова інфраструктура,
цифрове суспільство, цифрове громадянство, цифрова ідентичність,
цифрові навички, цифрові компетенції, цифровий розрив, цифрові
дивіденди, цифровий стрибок, цифрова додана вартість, цифрові
тренди, цифрові критичні технології, цифрова валюта тощо;
• специфіку функціонування складових цифрової економіки;
• види сучасних цифрових технологій та релевантні сфери їх
впровадження;
• соціальні та економічні наслідки новітніх технологічних трендів;
сучасні тенденції розвитку цифрової економіки в Україні.
вміти:
• відслідковувати сучасні тренди у розвитку цифрових технологій у
сфері економіки, освіти, науки, технологій та ін.;
• здійснювати цифровізацію бізнес-процесів із застосуванням
сучасних релевантних технологій;
• використовувати мобільні технології у розвитку технологічних
проектів;
• використовувати цифрові технології в освіті, діловій сфері та
повсякденному житті;
• будувати власну кар’єрну траєкторію, персональний бренд, імідж з
урахуванням цифрової трансформації економічного та суспільного
життя;
• володіти ключовими фінансовими технологіями;

•
•
•

володіти технологіями стартап-діяльності та трансферу технологій;
професійно працювати із соціальними мережами, пошуковими
системами та інтернет-сервісами;
побудувати власну інформаційну безпеку та протистояння
маніпулятивним технологіям.

3. Методи контролю письмовий контроль (тестові завдання з
дисципліни, відповіді на запитання, розв'язання задач); тестування;
розрахунково-аналітичні роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти:
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Цифрова економіка» здійснюється на основі результатів поточного і
підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний
контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних
балів. Максимальна сума балів, набраних на практичних заняттях навчальної
дисципліни «Цифрова економіка» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Криниця С.О., к.е.н, доц.___________

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Менеджмент в банку
Назва освітньої програми:072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь: перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 3 кредити
1. Мета

дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності полягає у формуванні у студентів системного мислення та
оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі
банківського менеджменту в умовах становлення та розвитку ринкової
економіки в Україні.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни. У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен знати: нормативно-правову базу,
яка регулює та впливає на вибір інструментів і методів банківського
менеджменту; взаємозв’язок між політикою центрального банку та змістом
процесу менеджменту в банку; зміст методичних підходів, що
використовуються у сфері фінансового та організаційного банківського
менеджменту, а також методи управління банківськими процесами на етапі
економічної стагнації та у період фінансово-економічних криз; зарубіжний
досвід ефективної організації банківського менеджменту.
Вміти:
здійснювати
постановку
проблем
наукових
дослідженьтеоретико-методичних аспектів банківського менеджменту;
застосовувати отримані знання для подальшого їх поглиблення при вивченні
фахових дисциплін за спрямуванням банківський менеджмент; раціонально
обирати та використовувати інструменти і методичні прийоми для
забезпечення ефективного менеджменту банківськими процесами;
обґрунтовувати оптимальні напрями подальшого розвитку банку з точки зору
забезпечення високої ефективності банківського менеджменту.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування), письмовий контроль (ессе, контрольні роботи, виконання
завдань), тестування, залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Менеджмент в банку» здійснюється на основі результатів поточного і
підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний
контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних
балів. Максимальна сума балів, набраних на практичних заняттях навчальної
дисципліни «Менеджмент в банку» становить 70 балів.

5. Хто викладає дисципліну: Костогриз Вікторія Григорівна,
кандидат економічних наук, доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Страхові послуги
Назва освітньої програми: 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
Освітній ступінь: перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 4
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та
практичних навичок щодо комплексу зобов’язань страховика, які визначають
поняття страхового продукту, а також передумов та супутніх обставин
виконання цих зобов’язань.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни): уміння аналізувати
фактори, що впливають на формування попиту на страхові послуги;
здійснювати порівняльний аналіз довгострокового страхування життя та
ризикових видів особистого страхування; виявляти та пояснювати причини
та чинники, що стримують розвиток страхування життя в Україні; визначити
страхові суми та страхове відшкодування при страхуванні майнових ризиків;
володіти методиками розрахунку збитків та відшкодування при
добровільному та обов’язковому страхуванні майна сільськогосподарських
підприємств; ідентифікувати проблеми впровадження міжнародної системи
страхування «Зелена картка» в Україні; визначити завдання Моторного
(транспортного) страхового бюро України; розуміти складність морського і
авіаційного страхування; розробляти програми страхового захисту майна
громадян та юридичних осіб; визначити вартісні параметри страхових
послуг, що захищають майнові інтереси приватних власників майна і несуть
відповідальність за свої дії чи бездіяльність у разі заподіяння шкоди третій
особі.
3. Методи контролю:
- усне опитування базових понять;
- письмовий контроль (розв'язання практичних завдань та тестування);
- захист самостійної роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти:
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Страхові послуги» здійснюється на основі результатів поточного контролю
знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на
практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання
тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи. Максимальна

сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення навчальної
дисципліни «Страхові послуги» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Нагайчук Н.Г., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Корпоративні фінанси
Назва освітньої програми: 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
Освітній ступінь: перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 4
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: вивчення фінансових аспектів корпоративного управління,
основних функцій управління фінансами корпорацій, видів корпоративних
цінних паперів; операцій акціонерних товариств з власними акціями і
облігаціями; шляхів розвитку ринку корпоративних цінних паперів України;
фінансової звітності акціонерних товариств та методів обчислення основних
фінансових показників; вартості капіталу корпорації та показники, що
характеризують її положення на фінансовому ринку; політики формування
власного капіталу, емісійна та дивідендна політика; оперативного управління
оборотними активами корпорації; рух та прогнозування грошових потоків;
стратегічного і поточного фінансового планування; змісту фінансової роботи
та основ функціонування транснаціональних корпорацій.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен
знати: теоретичні основи організації корпоративних фінансів, стан
розвитку корпоративних відносин в нашій державі, види корпоративних
цінних паперів та операції, які проводяться на фондовому ринку, джерела
залучення коштів структуру власного капіталу, емісійну та дивідендну
політику, методи визначення планової необхідності в оборотних активах,
джерела формування оборотних активів..
вміти: здійснювати аналіз і управління фінансовими ресурсами
корпорацій, визначати курсову вартість корпоративних цінних паперів,
приймати оптимальні та обґрунтовані рішення при залученні позикових
коштів, складати картину сучасних методів і способів фінансової діяльності
підприємства, аналізувати грошові потоки підприємства, користуватися
спеціальними нормативно-правовими документами, що регулюють
корпоративні відносини в державі.
3. Методи контролю письмовий контроль (тестові завдання з
дисципліни, відповіді на запитання, розв'язання задач); тестування;
розрахунково-аналітичні роботи.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти:
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Корпоративні фінанси» здійснюється на основі результатів поточного
контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль
здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за
виконання тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи.
Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення
навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Криниця С.О, к.е.н, доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни Інвестиційне кредитування
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS 4
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності - є засвоєння знань щодо суті й змісту інвестиційного кредиту
та механізму функціонування системи банківського інвестиційного
кредитування в Україні, формування у студентів теоретичної та
методологічної бази, необхідної для подальшого оволодіння практикою
кредитування інвестиційних проектів.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: актуальні питання, які розкривають суть, структуру та основні
принципи організації банківської системи в Україні; основні принципи
ефективності функціонування банківської системи в Україні; механізм
розрахунку обов’язкових економічних нормативів банків в Україні;
особливості нагляду Національного банку України за кредитною діяльністю
банків; методику розрахунку конкурентоспроможності позичальників та
аналізу їх фінансового стану; основи етапи розробки та застосування на
практиці інвестиційної політики держави та комерційних банків; аналіз
інвестиційних проектів на предмет їх рентабельності та можливості
реалізації.
вміти: володіти механізмами та інструментами нагляду за банківською
системою та діяльністю банків, спрямовувати свої знання на підвищення її
ефективності та чіткого дотримання Базельських принципів банківського
нагляду, інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий фінансовий
простір, підвищення інвестиційного клімату країни та вдосконалення
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни,
відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторнопрактичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході
виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на
їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання
методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань, командної
результативності виконання та захисту аналітичних звітів тощо).

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної
дисципліни «Інвестиційне кредитування» здійснюється на основі результатів
поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний
контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних
балів за виконання практичних завдань і поточних модульних контрольних
робіт, тестів з експрес-контролю, вирішення задач та/або презентація
доповіді, самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів,
набраних під час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль залік) «Інвестиційне кредитування» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Гмиря В.П., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни Операції на фондовому ринку
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS 4
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності - формування у студентів системи спеціальних знань щодо
механізму функціонування фондового ринку, особливостей діяльності його
учасників та специфіки інструментів; розвиток у студентів розуміння
закономірностей регулювання ринків цінних паперів.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
специфіку обігу цінних паперів, особливості використання акцій і
облігацій в господарській діяльності;
специфічні риси та особливості використання похідних цінних паперів;
методи технічного і фундаментального аналізу ринку цінних паперів;
принципи формування портфелю цінних паперів і засади управління
портфелем цінних паперів.
Вміти:
оцінювати різні види цінних паперів;
організовувати проведення емісії акцій і облігацій;
аналізувати механізм управління діяльністю акціонерного товариства;
оцінювати ризики, пов‘язані з інвестуванням в різні цінні папери;
застосовувати методи фундаментального аналізу ринку цінних паперів,
формувати портфель цінних паперів з заданими характеристиками;
зробити обґрунтовані висновки щодо інвестиційної привабливості
окремих видів цінних паперів, що обертаються на сучасних фінансових
ринках.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни,
відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторнопрактичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході
виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на
їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання

методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань, командної
результативності виконання та захисту аналітичних звітів тощо).
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового
контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється
на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання
практичних завдань і поточних модульних контрольних робіт, тестів з
експрес-контролю, аналітичних звітів, вирішення задач та/або презентація
доповіді, самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів,
набраних під час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль залік) становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Гмиря В.П., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Фінансовий ринок»
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS 4
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності – формування теоретичних знань та практичних навичок з
функціонування та закономірностей розвитку фінансового ринку, достатніх
для подальшої професійної спеціалізації в окремих його сегментах.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
− сутність, функції та роль фінансового ринку в економіці, його
сегменти і характеристики фінансових інструментів;
− форми та способи регулювання фінансового ринку, законодавчі та
нормативні акти, що регулюють поведінку суб'єктів фінансового ринку;
− склад та особливості діяльності фінансових посередників;
− теоретичні підходи до визначення процентних ставок;
− сутність теорій визначення ціни фінансових інструментів;
− механізми функціонування ринку облігацій, пайових і похідних
цінних паперів, методи визначення кількісних та якісних властивостей цих
фінансових інструментів;
− особливості функціонування грошового ринку, ринку банківських
позик й валютного ринку;
− технологію роботи фондової біржі та біржові операції;
− методи фундаментального і технічного аналізу.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
− працювати з законодавчими та нормативними актами, що регулюють
діяльність суб'єктів фінансового ринку, навчальною і науковою літературою
з питань функціонування фінансового ринку;
− оцінювати стан та тенденції розвитку фінансового ринку на підставі
вивчення сучасної наукової літератури, та за результатами пошуку в інтернет
потрібних публікацій і статистичних даних;
− користуватися методичними підходами до визначення процентних
ставок;
−оцінювати кількісні та якісні властивості фінансових інструментів,
ефекти від здійснення операцій з цими інструментами;

− здійснювати фундаментальний та технічний аналіз на фондовому
ринку.
3. Методи контролю
У процесі вивчення дисципліни застосовується поточний та
підсумковий контроль знань студентів. Останній здійснюється у формі
екзамену. Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані та
впроваджуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну
роботу студентів протягом семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання їх
знань.
Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки
систематичності, активності та ефективності роботи студентів під час
практичних занять та самостійної роботи.
Систематичне, повне, точне і оперативне отримання інформації про
успішність навчання студентів та ефективність навчального процесу
забезпечується використанням широкого спектру методів:
1) письмова перевірка індивідуальної результативності з опанування
лекційного матеріалу;
2) практична перевірка індивідуальної результативності з вирішення
задач;
3) усна перевірка індивідуальної результативності з підготовки та
презентації доповідей за темами занять;
4) письмова та усна перевірка індивідуальної та командної
результативності виконання та захисту аналітичних звітів.
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі екзамену.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Загальна кількість балів за поточний контроль – 50 балів, у тому числі:
 написання тестів з експрес-контролю знання лекційного матеріалу –
15 балів;
 вирішення задач та/або презентація доповіді під час практичних
занять – 5 балів;
 виконання та захист аналітичного звіту – 10 балів;
 написання 2-х модульних контрольних робіт – 20 балів.
Кількість балів за екзамен – 50 балів.
Загальна кількість балів за дисципліною – 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Ребрик Михайло Андрійович, к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Аналіз фінансового ринку»
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS 4
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності – отримання теоретичних знань з основних принципів
організації і функціонування фінансового ринку, оволодіння інструментарієм
проведення аналізу фінансових ринків,
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
− сутність, функції та роль фінансового ринку в економіці, його
сегменти і характеристики фінансових інструментів;
− механізм функціонування окремих сегментів фінансового ринку;
− особливості ціноутворення на різні види фінансових активів;
− методи та інструментарій аналізу фінансових ринків, зокрема
фундаментального, технічного, хвильового, Price Action та інших видів
аналізу.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
− оцінювати стан та тенденції розвитку фінансового ринку на підставі
вивчення сучасної наукової літератури, та за результатами пошуку в інтернет
потрібних публікацій і статистичних даних;
− оцінювати кількісні та якісні властивості фінансових інструментів,
ефекти від здійснення операцій з цими інструментами;
− здійснювати фундаментальний, технічний, хвильовий, Price Action
аналіз на фондовому ринку.
3. Методи контролю
У процесі вивчення дисципліни форми контролю застосовується таким
чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом
семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань.
Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки
систематичності, активності та ефективності роботи студентів під час
практичних занять та самостійної роботи.

Систематичне, повне, точне і оперативне отримання інформації про
успішність навчання студентів та ефективність навчального процесу
забезпечується використанням широкого спектру методів:
1) письмова перевірка індивідуальної результативності з опанування
лекційного матеріалу (експрес-контроль);
2) практична перевірка індивідуальної результативності з вирішення
задач;
3) усна перевірка індивідуальної результативності з підготовки та
презентації доповідей за темами занять;
4) письмова та усна перевірка індивідуальної та командної
результативності виконання та захисту аналітичних звітів;
5) письмова перевірка індивідуальної результативності з вирішення
тестів та задач під час модульних контрольних робіт.
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі
диференційованого заліку.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Загальна кількість балів за дисципліною – 100 балів, у тому числі:
 написання тестів з експрес-контролю знання лекційного матеріалу –
30 балів;
 вирішення задач та/або презентація доповіді під час практичних
занять – 10 балів;
 виконання та захист аналітичного звіту – 20 балів;
 написання 2-х модульних контрольних робіт – 40 балів.
5. Хто викладає дисципліну Ребрик Михайло Андрійович, к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни
Міжнародні фінанси
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь бакалавр
Кількість кредитів за ECTS ________________3___________________
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування знань з міжнародних фінансів, механізмів та
інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній
сферах на мікро- та макрорівнях.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен
знати: сутність та елементи системи міжнародних фінансів, основні
поняття і терміни світового фінансового ринку, структуру світового
фінансового ринку та його сегментів, способи використання основних
фінансових інструментів, основи методики проведення міжнародних
розрахунків і визначення валютних курсів, підходи до прогнозування
розвитку національної валютно-фінансової системи та її інтеграції в систему
міжнародних фінансів.
вміти: аналізувати сучасні тенденції розвитку глобальної фінансової
системи та напрями адаптації до цих змін України, визначати методи та
можливості забезпечення збалансованого розвитку фінансової системи світу,
застосовувати практичні навички здійснення міжнародних розрахунків та
визначення валютних курсів, робити прогнози розвитку фінансової системи
загалом та її окремих елементів.
3. Методи контролю письмовий контроль (тестові завдання з
дисципліни, відповіді на запитання, розв'язання задач); тестування;
розрахунково-аналітичні роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти:
експрес-контроль лекції (письмове опитування) – 20 балів,
індивідуальна робота (презентація дослідження) – 20 балів, аналітичне есе

(презентація) – 20 балів, модульний контроль (письмове опитування) – 40
балів. Всього – 100 балів (залік).
5. Хто викладає дисципліну Ребрик Ю.С., к.е.н.___________

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни _Банківське право
Назва освітньої програми _072 «Фінанси, банківська справа і страхування»,
Освітній ступінь _перший (бакалаврський)_____________________________
Кількість кредитів за ЕСТS 3
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності - формування правової свідомості та правової культури
студентської молоді; надання студентам допомоги у з’ясуванні проблем
становлення та розвитку фінансової системи держави, правового
забезпечення функціонування банківської системи України; порядку
створення комерційних банків, їх реорганізацією та ліквідацією; здійснення
банківських операцій; ознайомлення з правовим механізмом захисту вкладів
фізичних осіб; формування вмінь та навиків пошуку та користування
чинними нормативно-правовими актами України у сфері банківського права.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- предмет, методи, принципи та джерела банківського права України;
- правовий статус і компетенцію Національного банку України та
інших банків;
- правові основи банківського регулювання та банківського нагляду;
- правові засади організації та діяльності банків, їхніх філій
представництв та об’єднань;
- правові засади здійснення депозитних операцій;
- правові засади здійснення кредитних операцій;
- правові засади відкриття та ведення банківських рахунків;
- правові засади здійснення розрахункових операцій;
- правові основи валютного регулювання та валютного контролю;
- особливості настання відповідальності у разі порушення чинного
законодавства в сфері банківського права України ;
вміти:
- тлумачити банківське законодавство України та вільно орієнтуватися
у його системі з метою обґрунтування і захисту своєї позиції;
- мати навички практичної роботи з нормативно-правовими актами,
зразками банківських документів, аналізу конкретних випадків з практики
застосування банківського законодавства і змодельованих ситуацій;

- використовувати знання з банківського права як підґрунтя для
набуття досвіду в сфері банківської справи.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на
запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми;
тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей
створення та виступ з презентаціями тощо).
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з
навчальної дисципліни «Банківське право» здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною
шкалою. Максимальна сума балів, набраних протягом вивчення навчальної
дисципліни, становить 100 балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 балів, поточні
контрольні роботи – 60 балів.
5. Хто викладає дисципліну Басанська Н.В., к.ю.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни Фінансове право
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ЕСТS 3
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: опанування механізму виникнення, зміни та
припинення фінансово-правових відносин, а також нормативноправового забезпечення у сфері державних фінансів, формування у
майбутніх спеціалістів правової свідомості та правової культури,
правових засад регулювання фінансової діяльності, вдосконалення
навичок використання теоретичного і нормативно-правового матеріалу
при вирішенні практичних завдань забезпечення необхідних умов
функціонування підприємств, установ та організацій різних форм
власності, економіки.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
 базові поняття фінансового права;
 сучасні тенденції в розвитку фінансових правовідносин;
 організаційно-правові засади діяльності фінансових органів
держави;
 систему джерел фінансового права;
 нормативно-правові акти відомчого характеру;
 поняття, зміст, форми і методи здійснення фінансового контролю;
 характеристику та особливості фінансової діяльності держави та
органів місцевого самоврядування;
 зміст інституту бюджетного права, бюджетну систему України та
бюджетний процес;
 правові основи валютного регулювання та контролю;
 правові основи регулювання банківської діяльності та грошового
обігу;
 вміти:
 знаходити і добирати необхідну фінансово-правову інформацію;
 користуватися першоджерелами фінансового права;
 аналізувати нормативно-правові акти з фінансового права;
 вірно і доцільно застосовувати нормативну базу на практиці;

 кваліфікувати фінансово-правові ситуації.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на
запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми;
тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей
створення та виступ з презентаціями тощо), захист курсової роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти: Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з
навчальної дисципліни «Фінансове право» здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною
шкалою. Максимальна сума балів, набраних протягом вивчення навчальної
дисципліни, становить 100 балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 балів, поточні
контрольні роботи – 60 балів.
5. Хто викладає дисципліну
Брайченко С.М., к.ю.н.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни Професійна іноземна мова
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ЕСТS 3
1.Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності полягає у формуванні належного рівня професійної
комунікативної, мовленнєвої компетентності студентів, яка включає
лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматичну компетенції, що дозволить
поєднати спеціальні знання, навички і уміння для професійного іншомовного
усного та писемного мовлення, підвищення ефективності міжкультурної
комунікації у професійній сфері.
2.Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- фонетичні та граматичні норми іноземної мови;
- загально-побутову та суспільно-політичну лексику;
- загальноекономічні та професійні терміни і поняття;
- мовні кліше для здійснення повсякденної та ділової комунікації;
- норми мовленнєвого етикету та письмової комунікації.
вміти:
- розуміти на слух різностильові тексти у межах програмної тематики
та рівня складності, аналізувати та коментувати прослуханий матеріал;
- робити самостійні усні монологічні повідомлення згідно з
тематикою курсу;
- вести бесіду-діалог проблемного характеру відповідно до
програмної тематики та комунікативної задачі;
- готувати публічні виступи, застосовуючи відповідні засоби
вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій та дебатів;
- читати та розуміти зміст текстів суспільно-політичного та фахового
характеру без словника з метою отримання потрібної інформації.
3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (відповіді на запитання, диктант, переклад,
виконання лексико-граматичних вправ); тестування; аудіювання; методи
практичного контролю (практичні роботи, виконання науково-дослідного
завдання, захист підготовлених доповідей та створених на їх підставі
презентацій тощо).

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з
навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною
шкалою.
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється
сумою набраних балів за виконання практичних завдань, поточних
модульних контрольних робіт та самостійної роботи. Максимальна сума
балів для 1, 2, 3 семестрів (підсумковий контроль - залік) становить 100
балів. Максимальна сума балів, набраних за результатами поточного
контролю у 4 семестрів (підсумковий контроль - іспит) становить 50 балів.
5.Хто викладає дисципліну – Потапенко Л. В., к.філол.н., Чабак Л. І.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни Правове регулювання та безпека банків
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ЕСТS 3
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності - формування правової свідомості та правової культури
студентської молоді; надання студентам допомоги у з’ясуванні проблем
становлення та розвитку правового забезпечення функціонування банківської
системи України; порядку створення комерційних банків, їх реорганізацією
та ліквідацією; здійснення банківських операцій; ознайомлення з правовим
механізмом захисту вкладів фізичних осіб; формування вмінь та навиків
пошуку та користування чинними нормативно-правовими актами України у
сфері банківського права.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- предмет, методи, принципи та джерела регулювання та безпека банків
України;
- правові основи банківського регулювання та банківського нагляду;
- правові засади організації банківського нагляду;
- правові засади відкриття та ведення банківських рахунків;
- правові засади здійснення розрахункових операцій;
- правові основи валютного регулювання та валютного контролю;
- особливості настання відповідальності у разі порушення чинного
законодавства в сфері банківського права України;
- правове регулювання банківської таємниці та відповідальність у разі її
порушення;
вміти:
- тлумачити банківське законодавство України та вільно орієнтуватися
у його системі з метою обґрунтування і захисту своєї позиції;
- мати навички практичної роботи з нормативно-правовими актами,
зразками банківських документів, аналізу конкретних випадків з практики
застосування банківського законодавства і змодельованих ситуацій;
- використовувати знання з банківського права як підґрунтя для
набуття досвіду в сфері банківської справи.

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на
запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми;
тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей
створення та виступ з презентаціями тощо).
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з
навчальної дисципліни «Правове регулювання та безпека банків»
здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань
(залік) за 100-бальною шкалою. Максимальна сума балів, набраних протягом
вивчення навчальної дисципліни, становить 100 балів, в т.ч. за балів,
практичні – 40 балів, поточні контрольні роботи – 60 балів.
5.
Хто викладає дисципліну Басанська Н.В., к.ю.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни Діяльність банку на валютному ринку____
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь бакалавр
Кількість кредитів за ECTS ________________4___________________
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є ознайомлення з структурою та основними операціями
банків на валютному ринку. Отримання практичних навичок проведення
основних валютних операцій за валютними рахунками клієнтів і
кореспондентських відносин з іноземними банками на договірній основі.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь), яких набуде
студент після опанування даної дисципліни)
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- механізм виконання банківських торговельних та неторговельних операцій
на валютному ринку, їх проведення та класифікацію;
- порядок проведення операцій залучення валютних ресурсів та їх
розміщення;
- механізм відкриття та ведення кореспондентських відносин між банками на
валютному ринку;
- контроль та регулювання валютних операцій на валютному ринку;
вміти: дати характеристику валютних операцій та валютної позиції;
- документально оформити валютні операції;
- визначити фінансові результати банку від валютних операцій;
- контролювати та управляти валютним ризиком.
Вміти самостійно приймати професійні рішення з метою забезпечення
належного рівня організації діяльності банківської установи на валютному
ринку. Засвоїти методи чисельного дослідження навчальних практичних
задач, спрямованих на розв’язування конкретних виробничих завдань.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування), тестування; методи лабораторно - практичного контролю:
(перевірка виконання практичних завдань в ході виконання практичних
робіт, захист підготовлених доповідей та створених на їх підставі

презентацій, оцінювання завдань при виконанні рольових ігор, перевірка
індивідуальних завдань тощо).
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни «
Діяльність банку на валютному ринку», яка відноситься до вибіркових
дисциплін здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового
контролю знань (заліку) за 100- бальною шкалою. Поточний контроль
здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за
виконання практичних завдань і завдань самостійної роботи з використанням
ПЕОМ. Максимальна сума балів, набраних під час поточного контролю
вивчення навчальної дисципліни «Діяльність банку на валютному ринку»
становить 80 балів. Підсумковий контроль здійснюється складанням
залікового тесту в системі «Прометей» - 20 балів.
5. Хто викладає дисципліну Барабан Л.М.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: «Технології продажу фінансових продуктів»
Назва освітньої програми: 072 «Фінанси, банківська справа
страхування»
Освітній ступінь: перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 3

та

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності. Мета навчальної дисципліни – підготовка фахівців у сфері
організації ефективних продажів та комунікацій фінансових установ, а також
залучення та обслуговування клієнтів.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті
вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: сутність та етапи процесу продажів; особливості організації
процесу продажів у банківській та фінансовій сфері; типи продавців;
професійні якості успішного менеджера з продажу; комунікативні бар’єри та
помилки у діловому спілкуванні; вербальні та невербальні засоби
комунікації; особливості ефективної презентації фінансових продуктів;
психологічні аспекти спілкування з клієнтами фінансових установ;
особливості проведення ділових бесід і переговорів із клієнтами; інструменти
просування корпоративного бренда; канали продажів фінансових та
банківських послуг; особливості організації роботи в call-центрах;
особливості післяпродажного обслуговування клієнтів фінансових установ.
уміти: проводити презентацію фінансових продуктів; визначати тип
клієнта; уміти проводити переговори з клієнтами; просувати фінансові
продукти; застосовувати техніку телефонних продажів; працювати з
запереченнями; залучати нових клієнтів.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль; тестування; написання рефератів,
доповідей; виступи з презентаціями; тренінги.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Технології продажу фінансових продуктів» здійснюється на основі

результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною
шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях,
оцінюється сумою набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на
практичних заняттях навчальної дисципліни «Технології продажу фінансових
продуктів» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Жежерун Юлія Володимирівна, к.е.н.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни ___«Технології банківського обслуговування»___
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь _____перший (бакалаврський)_____
Кількість кредитів за ECTS _____3___________________________________
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності
поглиблення знань з теорії та практики клієнтського обслуговування
банку, зокрема техніками та технологіями роботи з різноманітними
клієнтами, вивчення механізмів, що впливають на їх залучення та
утримання, а також процесів організації контролю якості
обслуговування.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде
студент після опанування даної дисципліни).
знати:
- основи теоретичних знань та практичні методи, необхідні для
свідомого розуміння змісту організації та застосування ефективних
технологій обслуговування клієнтів та для покращення фінансовоекономічної діяльності банків;
- основні групи клієнтів банку;
- технології роботи з ними щодо надання різних за змістом та формою
послуг;
- також вживати заходи щодо організації та здійснення контролю якості
обслуговування клієнтів банків;
-

вміти:
знаходити та економічно обґрунтувати доцільні
шляхи щодо
організації якісного клієнтського обслуговування у банку;
аналізувати та визначати як загальний стан обслуговування клієнтів
банку;
виявляти і використовувати резерви щодо запобігання втрати клієнтів,
раціонального використання ресурсів банку;
визначати склад клієнтської бази банку;
робити самостійні висновки;
вміти визначати конкретні технології з позиції застосування їх до
клієнтів різних груп;

-

здійснювати аналіз діяльності клієнта з метою попередження збоїв при
наданні послуг.

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни,
відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторнопрактичного контролю: (доповіді на семінарах, написання рефератів, захист
підготовлених доповідей та створених на їх підставі презентацій, оцінювання
виконання завдань при використання методу кейс-стаді, тощо)
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Технології банківського обслуговування» здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною
шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях,
оцінюється сумою набраних балів за виступи на семінарських заняттях та
виконання практичних завдань і поточних модульних контрольних робіт,
написання тестів самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума
балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий
контроль - залік) «Технології банківського обслуговування» становить 100
балів.
5. Хто викладає дисципліну Бартош Ольга Михайлівна старший викладач.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів і банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Ситуаційне моделювання в банку»
Назва освітньої програми 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ЕСТS 3
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності - навчання студентів основам економіко-математичної
формалізації банківської діяльності у контексті побудови ефективної системи
менеджменту в банку на основі ризик-орієнтованих підходів.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу студенти повинні
знати:
- еволюцію розвитку моделювання економічних процесів та сучасні
тенденції в моделюванні економічних відносин;
- зміст основних економічних теорій, які формують базис до
формалізованого опису діяльності сучасного банку;
- зміст базових методичних підходів до формалізованого опису
особливостей та рушійних чинників банківської діяльності;
- причинно-наслідкові зв’язки розвитку банку в певних соціальноекономічних умовах;
- технологію побудови моделі банківських бізнес-процесів у розрізі
напрямів діяльності.
вміти:
- здійснювати вибір моделей формалізованого опису діяльності банку у
відповідності до сформульованої наукової проблеми та раціонально
обирати методи та прийоми дослідження наукових гіпотез;
- ідентифікувати проблемні сфери у діяльності банку та означувати
алгоритм їх вирішення;
- удосконалювати методичні аспекти банківських бізнес процесів;
- раціонально обирати моделі (дескриптивні, нормативні, жорстко
детерміновані, моделі, що враховують випадковість і невизначеність)
для формалізації банківських процесів з метою підвищення якості
системи банківського менеджменту;

- адаптувати результати моделювання на етапі прийняття управлінських
рішень;
- обґрунтовувати оптимальні напрями удосконалення організаційнофункціональних аспектів банківських бізнес процесів.
3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування, публічні виступи, участь у дискусії, робота у групі); письмовий
контроль (відповіді на запитання, виконання вправ, підготовка есе);
тестування; методи практичного контролю: (перевірка виконання
ситуативних завдань в ході виконання практичних робіт, захист
підготовлених доповідей та створених на їх підставі презентацій, перевірка
індивідуальних завдань тощо).
4. Схема накопичення балів з дисципліни, які отримують студенти.
Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної
дисципліни «Ситуаційне моделювання в банку» здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною
шкалою. Максимальна сума балів, набраних на практичних, семінарських та
індивідуальних заняттях навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання в
банку» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну – Хуторна М. Е., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра обліку і оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Управлінський облік
Назва освітньої програми: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь:
перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 3
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування системи теоретичних і практичних знань з
організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з
урахуванням передового зарубіжного досвіду.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен: знати склад та зміст нормативноправового забезпечення з управлінського обліку, організації управлінського
обліку на підприємствах; склад витрат виробництва, класифікацію і поведіку
витрат, методи обліку і калькулювання витрат; проводити аналіз прийняття
управлінських
рішень;
порядок
систематизації
інформації
про
внутрішньогосподарський управлінський облік на підприємстві; склад,
структуру та порядок заповнення облікових регістрів та звітності з
управлінського обліку; та вміти: практично використовувати прийоми та
способи реєстрації, систематизації та узагальнення інформації при організації
управлінського обліку на підприємстві, шляхом використання елементів
методу управлінського (внутрішньогосподарського обліку).
3. Методи контролю
 письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач,
виконання вправ);
 тестування;
 методи практичного контролю: практичні роботи, написання
рефератів, доповідей, виступи з презентаціями тощо).
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Управлінський облік» здійснюється на основі результатів поточного і
підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний
контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних
балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт,
завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час

вивчення
балів.

навчальної дисципліни «Управлінський облік» становить 100

5. Хто викладає дисципліну: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра обліку і оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Облік в бюджетних установах
Назва освітньої програми: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь:
перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 3
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку суб’єктів
державного сектору, оволодіння студентами базовими знаннями з організації
і функціонування обліку суб’єктів державного сектору, формування вміння
орієнтуватись у законодавчо-нормативних документах та інструктивнометодичних матеріалах з організації та методики бухгалтерського обліку
суб’єктів державного сектору.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен: знати теоретичні аспекти
функціонування суб’єктів державного сектору, зокрема схему руху
державних фінансових потоків; нормативні акти, які регламентують порядок
організації та ведення обліку суб’єктів державного сектору; підходи до
організації та методики бухгалтерського обліку господарських операцій
суб’єктів державного сектору; роль, функції та відповідальність бухгалтера,
який працює в державному секторі; та вміти: організувати систему
бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору відповідно до норм
чинного законодавства; відображати господарські операції суб’єктів
державного сектору на рахунках бухгалтерського обліку; заповнювати
звітність суб’єктів державного сектору на основі облікової інформації;
складати планові та звітні фінансові документи суб’єктів державного
сектору.
3. Методи контролю
 письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач,
виконання вправ);
 тестування;
 методи практичного контролю: практичні роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Облік в бюджетних установах» здійснюється на основі результатів

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою
набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних
робіт, завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час
вивчення навчальної дисципліни «Облік в бюджетних установах» становить
100 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Рогова Н.В. к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни ___Фінанси зарубіжних корпорацій___
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь _____ перший (бакалаврський)________________________
Кількість кредитів за ECTS _____4___________________________________
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є формування у студентів системи практичних і теоретичних
знань щодо фінансової діяльності зарубіжних корпорацій, особливостей
формування фінансових ресурсів в зарубіжних корпораціях, оволодіння
методами оцінювання фінансового стану зарубіжних корпорацій та
фінансового планування.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
знати:
 теоретичні та методичні основи фінансів зарубіжних корпорацій;
 особливості формування державних доходів та механізм
функціонування державних видатків;
 форми організації підприємництва: типів підприємств, форм
об'єднань підприємств;
 систему управління фінансами корпорацій: фінансовий менеджмент
корпорації, роль фінансового обліку в діяльності корпорацій;
 види звітності корпорацій: річні звіти, баланс, звіт про прибутки та
збитки, звіт про нерозподілений прибуток, звіт про зміни фінансового стану
корпорації;
 основи фінансового планування та бюджетування в корпорації,
принципи та методи фінансового планування.
вміти:

користуватися методами аналізу фінансової звітності корпорації;

розраховувати загальну вартість інвестиції, ціну капіталу,
проводити аналіз дивідендної політики корпорації;

визначати показники прибутковості, ліквідності, стабільності,
акціонерного капіталу;

проводити комплексний аналіз фінансового стану корпорації.

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни,
відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторнопрактичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході
виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на
їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання
методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо).
4. Схема накопичення балів по дисциплін, які отримують студенти.
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Фінанси зарубіжних корпорацій» здійснюється на основі результатів
поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою
набраних балів за виконання практичних завдань, поточних модульних
контрольних робіт, завдань самостійної та індивідуальної роботи.
Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни
«Фінанси зарубіжних корпорацій» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Харченко А.М., к.е.н.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів і банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Безпека банківської діяльності»
Назва освітньої програми 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ЕСТS 3
1.

Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності полягає у опануванні комплексу знань і вмінь з
методології формування та реалізації заходів безпеки банківської
діяльності в аспектах організаційно-нормативних, економічних, фізичних
та програмних заходів забезпечення стану стійкої життєдіяльності
банківської установи, за якої здійснюється реалізація основних інтересів
та пріоритетних цілей, забезпечується захист від зовнішніх і внутрішніх
дестабілізуючих факторів незалежно від умов його функціонування.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни).
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
 мету, завдання та функцій системи забезпечення безпеки
банківської
діяльності;
 види банківської безпеки та механізмів її реалізації;
 основні засади організаційно-правового базису організації безпеки
банківської діяльності;
 методи аналізу основних макроекономічних індикаторів безпеки
банківської діяльності;
 методи захисту від недобросовісної конкуренції та промислового
шпигунства в банках;
 методи криптографічного захисту банківської інформації, заходів
організації економічної безпеки банківської діяльності;
 основні засади фінансового моніторингу в системі забезпечення
безпеки
банківської діяльності;

 досвід та практику банків у створенні власної нормативної бази з
питань безпеки банківської діяльності та використання основних
правових норм для організації системи заходів безпеки їх діяльності;
 заходи організації захисту таємниць банку;
уміти:
 формувати заходи забезпечення інформаційної безпеки банківської
діяльності, а також інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
банку;
 формувати заходи забезпечення фінансової безпеки банку;
 застосовувати аналітичний апарат щодо оцінки рівня безпеки
діяльності
банку;
 здійснювати ідентифікацію загроз і дестабілізуючих факторів
безпеки
діяльності банківської установи;
 застосовувати
методики оцінки рівня забезпечення безпеки
банківської
діяльності;
 аналізувати ефективність системи безпеки банківської діяльності;
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни,
відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи
лабораторно-практичного контролю: (перевірка виконання практичних
завдань в ході виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей
та створених на їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при
використання методу
кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо).
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти.
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної
дисципліни
«Безпека банківської діяльності» здійснюється на основі результатів
поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною
шкалою.
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється
сумою набраних балів за виконання практичних завдань і поточних
модульних контрольних робіт, самостійної та індивідуальної роботи.
Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної
дисципліни (підсумковий контроль - залік) «Безпека банківської
діяльності)» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Діденко С.В.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Фінансово-кредитна система держави»
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS 4
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності полягає у формуванні системи теоретичних знань з організації
та функціонування фінансово-кредитної системи держави; розвиток уміння
оцінювати й аналізувати стан фінансово-кредитної системи держави.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни).

-

-

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
сутність фінансово-кредитної системи держави;
структуру фінансово-кредитної системи держави;
етапи формування та розвитку фінансово-кредитної системи держави;
сукупність нормативно правових норм регулювання фінансовокредитної системи держави;
закономірності та специфіку функціонування фінансово-кредитної
системи держави;
особливості організації фінансів підприємств і галузей народного
господарства; державного бюджету, місцевих бюджетів; соціального,
майнового і особистого страхування; позабюджетних фондів;
банківського, державного і міжнародного кредитування;
особливості організації діяльності фінансово-кредитних установ, які
акумулюють, розподіляють і перерозподіляють відповідні фонди
коштів у народному господарстві держави.

уміти:
- оцінювати й аналізувати стан фінансової системи держави;
- оцінювати й аналізувати стан кредитної системи держави;
- аналізувати інструменти та напрями фінансового та грошовокредитного регулювання;

- аналізувати сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитних відносин,
на основі яких забезпечується утворення і використання фондів
грошових ресурсів для функціонування народного господарства.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (ессе); тестування; методи лабораторнопрактичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході
виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на
їх підставі презентацій, перевірка індивідуальних завдань тощо).
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Фінансово-кредитна система держави» здійснюється на основі результатів
поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний
контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних
балів за виконання практичних завдань і поточних модульних контрольних
робіт, самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів,
набраних під час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль залік) «Фінансово-кредитна система держави» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Запорожець С. В., к.е.н.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів і банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Інвестиційний аналіз»
Назва освітньої програми 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ЕСТS 3
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності - надати студентам можливості для вивчення теоретичнометодологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів та
навчити студентів працювати з інвестиційним проектом як основною
формою планування і обґрунтування інвестицій.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
- основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифікацію
проектів;
- порядок підготовки проектно-кошторисної документації, складання
бізнес-плану та ТЕО проекту;
- особливості складання та аналізу фінансового плану інвестиційного
проекту;
- принципи організації процесу бюджетування капіталу на промислових
підприємствах та у фінансово-кредитних установах;
- методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи
інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних
рішень;
- основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної
привабливості альтернативних проектів;
- особливості аналізу та методики кількісної оцінки ризикованості
інвестиційних проектів;
- методи аналізу та оптимізації портфеля інвестицій.
Вміти:
- аналізувати та складати фінансовий план інвестиційного проекту;
- здійснювати розрахункове обґрунтування ефективності інвестиційних
проектів за основними критеріями, визначеними у міжнародній
практиці;
- здійснювати аналіз беззбитковості;

- здійснювати якісну та кількісну оцінку ризиків інвестиційних проектів;
- здійснювати оцінку фінансової та економічної привабливості проекту;
приймати оптимальні інвестиційні рішення в умовах невизначеності, ризику,
обмеженості ресурсів, наявності альтернативних проектів з різними
строками, умовами реалізації та джерелами фінансування.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни,
відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторнопрактичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході
виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на
їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання
методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань, командної
результативності виконання та захисту аналітичних звітів тощо).
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового
контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється
на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання
практичних завдань і поточних модульних контрольних робіт, тестів з
експрес-контролю, аналітичних звітів, вирішення задач та/або презентація
доповіді, самостійної та індивідуальної роботи. Максимальна сума балів,
набраних під час вивчення навчальної дисципліни (підсумковий контроль залік) становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну Гмиря В.П., к.е.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни ___Аналіз інвестиційних проектів___
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь _____ перший (бакалаврський)________________________
Кількість кредитів за ECTS _____3___________________________________
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є формування системи знань з теорії та практики аналізу
інвестиційних проектів.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
знати:
 сутність, методологію, інструментарій та принципи проведення
аналізу та оцінки інвестиційних проектів.
 можливі способи управління грошовими потоками, що
здійснюються на різних етапах реалізації проекту;
 критерії прийняття оперативних та стратегічних управлінських
рішень щодо забезпечення реалізації інвестиційного проекту;
вміти:
 застосовувати методичні підходи та інструментарій аналізу
інвестиційних проектів при розробці та реалізації інвестиційних проектів та у
процесі прийняття управлінських рішень;
 формувати та ефективно використовувати систему інформаційного
забезпечення для прийняття рішень у процесі реалізації проекту;
 застосовувати процедурами аналізу, порівняння та обґрунтування
вибору проектів, оцінювання проектів щодо маркетингової, технічної,
екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової і
економічної привабливості.
3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни,
відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторнопрактичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході
виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на
їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання
методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо).

4. Схема накопичення балів по дисциплін, які отримують студенти.
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Аналіз інвестиційних проектів» здійснюється на основі результатів
поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою
набраних балів за виконання практичних завдань, поточних модульних
контрольних робіт, завдань самостійної та індивідуальної роботи.
Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни
«Аналіз інвестиційних проектів» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Харченко А.М., к.е.н.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів і банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Проектне фінансування»
Назва освітньої програми 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ЕСТS 3
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності - формування у студентів системного мислення та оволодіння
теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері проектного
фінансування, процесу фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного
процесу та процедури обґрунтування фінансової ефективності та доцільності
фінансування інвестиційних проектів.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу студенти повинні
знати:
- категоріальний апарат проектного фінансування, зміст та особливості
організації банківського проектного фінансування;
- нормативно-правові основи ведення інвестиційної діяльності
суб’єктами економічної діяльності, у тому числі, фінансовими
установами;
- технологію реалізації проектного фінансування у розрізі змістовних
етапі (відбір, експертиза, фінансування, моніторинг та контроль);
- методи управління ризиками у сфері проектного фінансування;
- особливості та методи формування капіталу інвестиційного проекту;
- методичні підходи до оцінки рухомих та нерухомих об’єктів
інвестиційного проекту;
- особливості зарубіжного досвіду реалізації проектного фінансування.
вміти:
- формувати методичні рекомендації щодо процедур кредитування за
схемами проектного фінансування;
- визначати галузеві, виробничі та цільові ознаки проектів, що можуть
бути реалізовані за схемами проектного фінансування;
- оцінювати клієнта (кредито- та платоспроможність) у рамках
кредитування за схемами проектного фінансування;

- визначати раціональну структуру банківського фінансування певного
інвестиційного проекту, що реалізується через схеми проектного
фінансування;
- обирати форми та методи фінансування інвестиційних проектів;
- розробляти фінансовий план інвестиційного проекту;
- обирати методи для управляти ризиками проектного фінансування;
- застосовувати у практичній діяльності базові принципи проектного
фінансування;
- визначати галузевий сегмент, на якому банком може бути
запропоновано проектне фінансування;
- координувати діяльність структурних підрозділів щодо формування
портфеля інвестиційних проектів;
- формувати структуру капіталу інвестиційного проекту;
- обґрунтовувати оптимальні напрями розвитку кредитно-інвестиційного
менеджменту з точки зору забезпечення високої ефективності
проектного фінансування.
3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування, публічні виступи, участь у дискусії, робота у групі); письмовий
контроль (відповіді на запитання, виконання вправ, підготовка есе);
тестування; методи практичного контролю: (перевірка виконання
ситуативних завдань в ході виконання практичних робіт, захист
підготовлених доповідей та створених на їх підставі презентацій, перевірка
індивідуальних завдань тощо).
4. Схема накопичення балів з дисципліни, які отримують студенти.
Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної
дисципліни «Проектне фінансування» здійснюється на основі результатів
поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою.
Максимальна сума балів, набраних на практичних, семінарських та
індивідуальних заняттях навчальної дисципліни «Проектне фінансування»
становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну – Хуторна М. Е., к.е.н., доцент
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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування у студентів знань з теорії та практики
внутрішнього аудиту в банках, методології та інструментарію його
здійснення. Вивчення курсу «Внутрішній аудит у банку» є актуальним
для формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок із
питань здійснення внутрішнього аудиту службою внутрішнього аудиту
банку, оволодіння нормативною базою та інструментами контролю за
діяльністю банків. Вивчення теоретико-методологічних засад і
організаційно-правового механізму функціонування в банківській системі
внутрішнього аудиту. Розуміння студентами причинно-наслідкових зв’язків
економічних явищ і процесів, які впливають на стабільність банків.
Внутрішній контроль у діяльності банків є фундаментальним елементом
процесу управління. Він доповнює планування, організацію діяльності,
мотивацію праці.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни): у результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен знати та вміти:
- актуальні питання, які розкривають суть, структуру та основні
принципи організації внутрішнього аудиту в банках України;
- механізм контролю виконання рекомендацій за висновками
внутрішніх аудиторів у процесі управління діяльністю банку та зв’язок з
банківським наглядом НБУ і незалежними аудиторами;
- володіти механізмами та інструментами внутрішнього аудиту в
банківській діяльності, спрямовувати свої знання на підвищення його
ефективності та чіткого дотримання вимог Базельського комітету й інтеграції
вітчизняної банківської системи у світовий фінансовий простір;
- самостійно
здійснювати
перевірку
правильності
ведення
бухгалтерського обліку;

надавати консультації та рекомендації щодо організації та виконання
банківських операцій;
- організацію процесу внутрішнього банківського аудиту;
- принципи та регулювання діяльності служби внутрішнього аудиту
банку;
- методику внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності
банку.
- складати звіт висновки внутрішнього аудиту та надавати інші
консультаційні послуги;
- виконувати внутрішньоаудиторську перевірку операцій банку;
- надавати консультації та рекомендації щодо організації та виконання
банківських операцій.
-

3. Методи контролю: контрольні заходи включають поточний і
підсумковий семестровий контроль та атестацію студентів.
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних
занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу.
Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять
визначається робочою навчальною програмою дисципліни.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів
навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його
завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий
контроль включає семестровий контроль та атестацію студента.
Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену з
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою
програмою навчальної дисципліни і в терміни, встановлені робочим
навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.
Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю
теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на
самостійну роботу контролюється при підсумковому контролі.
4. Схема накопичення балів із дисципліни, які отримують
студенти:
1.
Об’єктом
поточного
оцінювання
знань
у
балах
є
виконані модульні контрольні завдання. При цьому викладач враховує
рівень теоретичних знань та практичні уміння, яких набули студенти після
опанування певного модуля. Модульний контроль проводиться у формі
тестів або виконання розрахункових завдань, письмових робіт, звітів тощо.
Він може включати кілька видів виконаних студентом завдань. Максимальна
кількість балів: 10-15.
2. Виконання практичних завдань включає в себе письмове опитування,
тестування, усне опитування. Максимальна кількість балів: 15-20.
3. Індивідуальне завдання на задану викладачем тему максимально
оцінюється у 10 балів.

4. Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання питань
дисципліни, визначених навчальною програмою. Контроль самостійного
виконання завдань включає в себе письмове опитування, тестування.
Максимальна кількість балів - 15. Мінімальна кількість балів, яку повинен
набрати студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до
екзамену становить 30 балів. Максимальна кількість балів, яку може набрати
студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену
становить 50 балів. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю
засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої
навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.
Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної
дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою
програмою навчальної дисципліни та при її вивченні впродовж семестру
набрав кількість балів, не меншу за мінімальну (30 балів). Семестровий
екзамен проводиться у письмовій формі у період екзаменаційної сесії,
відповідно до розкладу. Форма проведення екзамену є стандартизованою і
передбачає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна
кількість балів, яку може набрати студент при складанні екзамену становить
50. Мінімальна кількість балів при складанні екзамену - не менше 30.
5. Хто викладає дисципліну: Чепелюк Ганна Миколаївна, кандидат
економічних наук, доцент

