ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра обліку і оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Економічний аналіз
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: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття
практичних навичок щодо проведення економічного аналізу на
підприємствах.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен: знати сучасні методи і прийоми
економічного аналізу; інформаційну базу економічного аналізу; методику
аналізу ресурсів підприємства (організації); можливі резерви для підвищення
рівня ефективності виробництва; можливі варіанти розв'язування
економічних проблем і формування на цій основі необхідних управлінських
рішень і пропозицій; та вміти застосовувати сучасні методи і прийоми
економічного аналізу; оцінювати виконання плану на кожній ділянці
виробництва; визначати доцільність та ефективність використання ресурсів
підприємства та організації;
виявляти причини і фактори відхилень
фактичних показників від запланованих; визначати та обчислювати резерви
підприємства для підвищення рівня ефективності виробництва; розробити
заходи щодо усунення виявлених недоліків і використання внутрішніх
можливостей для збільшення виробництва та поліпшення якості продукції;
розв'язувати економічні проблеми і формувати на цій основі необхідні
управлінські рішення та пропозиції.
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
«Економічний аналіз» 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 «Економічний аналіз» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Лук’янець О.В., к.е.н.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра обліку і оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Аудит
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: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття
практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів
аудиторських послуг.
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 аудиту, порядок планування аудиту, методику
аудиту, склад, структуру та порядок оформлення робочих та підсумкових
документів аудитора; та вміти: практично використовувати аудиторські
процедури, оформлювати робочі та підсумкові документи аудитора.
3. Методи контролю:
- письмовий контроль (розв'язання ситуаційних практичних завдань,
тестування);
- усне опитування базових понять;
- презентація-захист самостійної роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти:
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Аудит» 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 «Аудит» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Гедз М.Й., д.е.н., професор

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Психологія професійного розвитку
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: розкрити психологічні закономірності професійного
розвитку, сформувати у здобувачів вищої освіти компетенції для
забезпечення ефективного професійного розвитку в економічній діяльності із
застосуванням основних напрямів роботи практичного психолога.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
 теоретико-методологічні основи психології професійного розвитку,
основні поняття психології професійного розвитку, міждисциплінарні
зв’язки, історію становлення та розвитку даної галузі;
 психологію професійного розвитку, психологічні основи
професіоналізму, зміст функцій професійного розвитку;
 психологію особистості керівника підприємства, його професійно
важливі якості та риси, характеристику стилів керівництва, комунікативні
навики управлінця;
 психологію організації, феномени відповідальності та влади в
організації, психологічні особливості командоутворення, особливості
управління організацією у ситуації нововведення;
 психологію конфлікту та формування сприятливого соціальнопсихологічного клімату на підприємстві;
 психологічні аспекти управління людськими ресурсами;
вміти:
 аналізувати основні поняття та теоретичні положення психології
професійного розвитку;
 демонструвати
практичні
навички
ділового
спілкування,
адекватного сприймання і здійснення ефективного психологічного впливу на
членів групи,

 подолання труднощів у сфері спільної діяльності, розв’язання
конфліктів;
 застосовувати методи психології управління в практичній
діяльності, розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку керівника,
встановлювати ділові контакти,
 підбирати і використовувати активні методи навчання для
активізації діяльності персоналу;
 проводити
просвітницьку,
психодіагностичну,
експертну,
психокорекційну, психоконсультативну та психотерапевтичну роботи із
проблем професійного розвитку.
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 «Психологія професійного розвитку» здійснюється на
основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100бальною 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
Мукомел С.А., к.пед.н., доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни
Інвестування______________________
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 - надати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо
принципів та механізмів інвестування; сформулювати теоретичну та
методологічну базу для аналізу, оцінювання та практичного використання
інвестиційних інструментів в інвестиційному процесі.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни) володіти базовими
знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей
функціонування фінансового ринку, організації діяльності фінансовокредитних установ;
володіти методами аналізу та оцінки використання
суб’єктами господарювання фінансових ресурсів у досягненні цілей; вміти
впроваджувати управлінські рішення щодо розробки та впровадження
інноваційних продуктів фінансово-кредитних установ; володіти методами
прогнозування, розробки стратегії та моделювання розвитку фінансовокредитних установ після впровадження інновацій; вміти здійснювати
контроль за ефективністю формування та використання фінансових ресурсів і
досягненням поставлених завдань; вміти застосовувати методичний
інструментарій і стандарти фінансової діяльності, вивчення і впровадження
передового досвіду, проведення наукових досліджень з фінансів, банківської
справи та страхування; самостійно здійснювати пошук та аналіз
різноманітних джерел інформації для прийняття управлінських рішень.
3. Методи контролю усне та письмове опитування, презентації,
тестування, екзамен.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Інвестування» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового
контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль
здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за
виконання практичних завдань і поточних модульних контрольних робіт,
завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час

поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Інвестування»
становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну__Третяк Н.М. к.е.н., доцент_____
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни ____Фінансова математика________
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 ознайомити з основними принципами математичного
моделювання економічних і фінансових процесів, методами розв’язку та
аналізу типових економічних і фінансових задач, виробити навички
математичного дослідження економічних проблем та побудови необхідних
моделей, навчити самостійно опрацьовувати літературу з математики,
економіки і фінансів та їх прикладних розділів, володіння студентами
основами математичного апарату сучасних методів кількісного фінансового
аналізу, необхідного для розв'язання різноманітних фінансових задач.
2.
Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен знати: правила нарахування простих
та складних відсотків, правила нарощення або дисконтування платежів,
принцип еквівалентності ставок, методи розрахунку узагальнюючих потоків
платежів відповідно до різних видів фінансових рент; вміти: виконувати
нарощення простих та складних відсотків, оцінювати ефективність
фінансових та кредитних операцій, планувати погашення довгострокової
заборгованості, виконувати математичні розрахунки, пов'язані з
різноманітними інвестиційними проектами, використовувати комп'ютерні
технології для виконання розрахунків.
3.
Методи контролю
усний контроль (індивідуальне та
фронтальне опитування); письмовий контроль (відповіді на запитання,
розв'язання задач, виконання вправ); тестування; методи практичного
контролю: (практичні роботи, виконання науково-дослідного завдання,
створення та виступ з презентаціями тощо).
4.
Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти. Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної
дисципліни «Фінансова математика» 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 «Фінансова математика» 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: «Банківська система»
Назва освітньої програми: 072 «Фінанси,
страхування»
Освітній ступінь: перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 4

банківська

справа

та

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності. Мета навчальної дисципліни – формування у студентів
теоретичних знань та практичних навичок у сфері функціонування
банківських систем, особливостей їх регулювання на сучасному етапі
розвитку економічних систем
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен:
знати: сутність поняття «банківська система» та підходи до її
структуризації; основні принципи організації банківської системи в Україні
та в різних країн світу; типи банківських систем; історію розвитку та основні
характерні риси сучасної банківської системи України, цілі, функції та
принципи функціонування її окремих ланок;сутність, роль та функції
центральних банків в економіці; характеристику організаційно-правових
форм функціонування центральних банків світу; сутність грошово-кредитної
політики та інструменти її реалізації; правовий статус, основні функції,
завдання та організаційну структуру Національного банку України; сутність,
функції, принципи діяльності комерційних банків та їх види; порядок
реєстрації, відкриття філій, відділень та представництв банків в Україні;
особливості ліцензування окремих операцій банків; органи управління та
контролю в банку; сутність та моделі корпоративного управління в банках;
сутність та види банківських операцій та послуг; економічний зміст та
механізми здійснення базових банківських операцій та надання банківських
послуг;
стратегії
банку
на
ринку
банківських
послуг;
конкурентоспроможність банку та її основні індикатори; антимонопольне
регулювання банківської діяльності; сутність, джерела виникнення та
характеристика ризиків у банківській діяльності; особливості організації
системи ризик-менеджменту та управління власним капіталом; особливості
діяльності банків у міжнародних фінансових центрах та офшорних зонах;

загрози стабільності банківської системи та сутність системного ризику;
сутність, види та інструменти антикризового управління банківською
системою; механізм розрахунку обов’язкових економічних нормативів
банків; особливості застосування різних комплексних рейтингових оцінок
закордоном та використання комплексної рейтингової оцінки за системою
CAMELSО в Україні; особливості нагляду Національного банку України за
проблемними банками; основи формування валютної політики, валютного
регулювання і контролю; організаційно-правові засади системи фінансового
моніторингу у банківській діяльності.
уміти: характеризувати банківську систему, діючу в ринкових умовах
господарювання; визначати норми обов’язкових резервів для комерційних
банків; проводити оцінку показників грошового обігу; визначати чинники,
що впливають на розмір облікової ставки НБУ; визначити розмір наявних
банківських ресурсів та потребу в них; ідентифікувати ризики банківської
діяльності; застосовувати методи управління банківськими ризиками;
аналізувати вплив іноземного капіталу на функціонування банківської
системи; володіти механізмами та інструментами нагляду за банківською
діяльністю; розраховувати обов`язкові економічні нормативи діяльності
банків; спрямовувати свої знання на підвищення ефективності банківської
діяльності, чіткого дотримання принципів Базельського комітету з питань
банківського нагляду та інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий
фінансовий простір.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмове опитування (відповіді на запитання, розв'язання
задач); тестування; методи лабораторно-практичного контролю (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
«Банківська система» 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 «Банківська система» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Жежерун Юлія Володимирівна, к.е.н.

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра обліку і оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Фінансовий облік
Назва освітньої програми: 072 «Фінанси, банківська
страхування»
Освітній ступінь:
перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS:
3

справа

та

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового
обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат на підприємствах
різних форм власності.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті
вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати склад та зміст
нормативно-правового забезпечення з обліку активів, капіталу, зобов’язань,
доходів та витрат підприємства; порядок заповнення первинної документації
з обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат підприємства;
умови визнання та методи оцінки активів, капіталу та зобов’язань; порядок
систематизації інформації про ресурси підприємства на рахунках
бухгалтерського обліку; склад, структуру та порядок заповнення облікових
регістрів та звітності щодо об’єктів обліку підприємства; та вміти практично
використовувати прийоми та способи реєстрації, систематизації та
узагальнення інформації про активи підприємства шляхом використання
елементів методу бухгалтерського обліку.
3. Методи контролю:
- усне опитування базових понять;
- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач,
виконання вправ);
- тестування;
- виконання самостійної роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують
студенти:
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Фінансовий облік» 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, практичних завдань, завдань лабораторно-практичного контролю.
Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення
навчальної дисципліни «Фінансовий облік» 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 ___« Фінансовий облік у банку»___
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
надання студентам знань з основ фінансового обліку в банках з тим, щоб у
практичній діяльності вони могли самостійно використовувати цю
інформацію для аналізу та управління банком, а також формування у
майбутнього спеціаліста банківської справи таких якостей як: відповідальність за достовірність банківської інформації; - правильність і
своєчасність проведення операцій за рахунками та розкриття її у фінансовій
звітності; - правильність та повнота прийнятих рішень.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни) В результаті вивчення
дисципліни студент повинен
знати:
- план рахунків та особливості його побудови,
- методологію ведення бухгалтерських записів,
- основні принципи обліку,
- основні вимоги обліку за основними банківськими операціями, зокрема,
касовими, депозитними, кредитними, операціями з цінними паперами,
операціями з іноземною валютою, внутрішньогосподарськими операціями
банку та ін..
уміти:
- складати бухгалтерські проведення за основними банківськими операціями,
оформляти їх документально,
- здійснювати записи в бухгалтерських регістрах аналітичного та
синтетичного обліку, - складати фінансову звітність.
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 дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни
«Фінансовий облік у банку» здійснюється на основі результатів поточного і
підсумкового контролю знань (екзамену) 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
поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік у
банку» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну Бартош О.М

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут
Кафедра фінансів та банківської справи
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Ризикологія»
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 – надання студентам поглиблених знань з питань
раціонального прийняття управлінських рішень в умовах ризику та
невизначеності, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної
для вільного володіння сучасними методиками ідентифікації, оцінки та
управління ризиками, а також опанування основних підходів щодо вибору,
обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень в
нестабільному середовищі.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– основні концептуальні поняття ризик-менеджменту;
– сутність і функції ризик-менеджменту;
– джерела та класифікацію ризиків;
– методи кількісного та якісного вимірювання ступеню ризику;
принципи вибору оптимального варіанту управлінського рішення в у мовах
ризику та невизначеності;
– методи зниження та оптимізації ступеня ризику,
вміти:
– об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в
суспільстві на основі системи кількісних показників ступеня ризику;
– приймати оперативні та стратегічні управлінські рішення в умовах
невизначеності та ризику;
– моделювати та управляти ризиком;
– складати програми з ризик-менеджменту в спектрі проблем своєї
діяльності;
– опановувати комп’ютерні програми для аналізу та управління
ризиками;
– оцінювати
ефективність
управління
ризиками
засобами
внутрішнього контролю на основі інтегральної оцінки ризиків.
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: «Платіжні системи»
Назва освітньої програми: 072 «Фінанси,
страхування»
Освітній ступінь: перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ECTS: 3

банківська

справа

та

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності. Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань
з теорії електронних платіжних систем, платіжних інструментів, специфіки
побудови національної платіжної системи України.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті
вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: сутність поняття «платіжна система»; основні елементи та
вимоги до платіжної системи; сутність та види платіжних інструментів;
учасників платіжних систем та їх функції; загальні концепції платіжних
систем; класифікацію платіжних систем; технології функціонування
платіжних систем України; технології функціонування вітчизняних,
зарубіжних та міжнародних платіжних систем; системи розрахунків на чистій
та валовій основах; принципи клірингу; методи захисту документообігу та
основи криптографічних методів захисту; ризики, пов’язані з організацією
розрахунків; завдання, функції, принципи та правові основи функціонування
СЕП; захист інформації та вирішення питань безпеки у СЕП; класифікацію
карткових продуктів VISA, Europay; технології авторизації та випуску карт;
системи для міжнародних міжбанківських розрахунків.
уміти: розуміти основні поняття та терміни платіжних систем;
визначати місце та роль платіжних систем у суспільному процесі; розуміти
технології функціонування платіжних систем; обґрунтовувати структурні
зміни міжнародної платіжної системи в умовах глобалізації, необхідність
державного регулювання платіжної системи з урахуванням специфіки
економічного й соціального розвитку України; використовувати платіжні
інструменти з забезпеченням належної швидкості та безпечності розрахунків;
проводити аналіз використання платіжних інструментів в Україні; обирати
адекватний платіжний інструмент для себе чи своїх клієнтів; оформлювати

документи, необхідні для випуску платіжних карт; застосовувати засоби
керування ризиками, пов’язаними з організацією розрахунків.
3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне
опитування); письмове опитування (відповіді на запитання, розв'язання
задач); тестування; методи лабораторно-практичного контролю (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
«Платіжні системи» 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 «Платіжні системи» 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
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 обліку і оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: Інформаційні технології в обліку і аудиті
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: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття
практичних навичок щодо побудови, функціонування та застосування
новітніх інформаційних систем і комп’ютерних технологій для рішення задач
обліку, оподаткування і аудиту з урахуванням сучасної системи обліку та
звітності.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен: знати поняття інформації, основні
визначення та поняття інформаційних систем та технологій; особливості
автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними користуватися;
склад і взаємозв'язки облікових задач, а також особливості їх розв'язання в
умовах використання різних технологій обробки економічної інформації;
основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій;
особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними
користуватися; вміти: виконувати постановку типових бухгалтерських задач;
розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; визначати склад
технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових
процесів; проводити оцінку та вибір необхідного бухгалтерського
програмного забезпечення; використовувати засоби обчислювальної техніки
для автоматизації операцій обробки облікової інформації.
3. Методи контролю:
− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування);
− письмовий контроль (диктант з дисципліни, відповіді на запитання,
розв’язання задач, виконання вправ);
− тестування;
− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи,
написання рефератів, 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
«Інформаційні технології в обліку і аудиті» 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, практичних завдань, завдань
лабораторно-практичного контролю. Максимальна сума балів, набраних під
час поточних контролів вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні
технології в обліку і аудиті» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент

