
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУСИ 

ОБОВЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

УБС СТУДІЯ «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни УБС студія «Управління людськими 

ресурсами» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 20 годин підготовка 

та захист індивідуальної роботи, 100 

годин становить самостійна робот, 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 



 

 

Викладач Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системного уявлення щодо 

завдань, цінностей, принципів, інструментів і методів управління людськими 

ресурсами та набуття вмінь і навичок їх використання з метою реалізації 

стратегічних цілей організації. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 Теоретичні і методологічні основи управління людськими 

ресурсами 

Тема 1. Поняття і система управління людськими ресурсами 

Персонал як основний фактор конкурентоспроможності будь-якої 

організації. Еволюція підходів до управління людськими ресурсами. Наукові 

концепції управління людськими ресурсами: наукове управління працею 

(класична) школа, школа людських відносин і поведінкових наук, теорія 

прийняття рішень та кількісний підхід (емпірична школа), системний і 

ситуаційний підходи (школа соціальних систем, теорія стратегічного 

менеджменту і людських ресурсів, теорія сталого розвитку та глобального 

менеджменту. Основні етапи розвитку вітчизняної теорії управління 

людськими ресурсами Характеристика управління людськими ресурсами. 

Мета та основні риси сучасної системи управління людськими ресурсами. 



 

 

Відмінності системи управління людськими ресурсами та управління 

персоналом. Основні елементи системи управління людськими ресурсами. 

Основні висхідні та нормативні документи системи управління людськими 

ресурсами.  

Тема 2. Стратегія управління людськими ресурсами та кадрова 

політика  

Сутність, основні риси та складові стратегії управління людськими 

ресурсами організації (HR-стратегії). Необхідні умови розробки успішної HR-

стратегії. Взаємозв'язок стратегії організації з HR-стратегією та її окремими 

елементами. Зв'язок HR стратегії з основними стратегічними напрямками 

роботи організації.  

Сутність кадрової політики та її місце в системі управління людськими 

ресурсами. Цілі кадрової політики та альтернативні варіанти їх досягнення. 

Основні напрями кадрової політики та чинники, що її визначають. Принципи 

формування кадрової політики, орієнтири та критерії її ефективності.  

Типи кадрової політики: пасивний і активний, відкритий і закритий. 

Основні підходи, що лежать в основі формування кадрової політики 

(гуманістичний та технократичний). Особливості кадрової політики в різних 

стратегіях організації, зокрема в залежності від життєвого циклу. Антикризова 

кадрова політика: напрямки, типи та особливості на різних стадіях кризи. 

Практичні дії з розробки та реалізації HR-стратегій та кадрової політики 

організації.  

Тема 3. Організаційне проектування в системі управління людськими 

ресурсами в організації 

Поняття організаційного проектування системи управління людськими 

ресурсами. Методи побудови системи управління людськими ресурсами. 

Підходи до визначення місця розташування служби управління людськими 

ресурсами в системі управління організацією. Організаційна структура служби 

управління людськими ресурсами. Підходи до структуризації служб 

управління людськими ресурсами. 

Процес проектування системи управління людськими ресурсами. 

Документаційне забезпечення процесу проектування системи управління 

людськими ресурсами. Функції служби управління людськими ресурсами 

Тема 4. Оцінка ефективності системи управління людськими 

ресурсами організації 

Аудит людських ресурсів. Інформаційне забезпечення системи управління 

людськими ресурсами. Комунікації в системі інформаційного забезпечення. 



 

 

Дослідження в сфері управління людськими ресурсами.  

Оцінка та вимірювання ефективності управління людськими ресурсами: 

сутність, значення, специфіка, основні підходи. Кількісні та якісні показники 

ефективності діяльності організації та ефективності використання людських 

ресурсів. Співвідношення індивідуальних та командних показників на різних 

рівнях управління.  

Визначення економії сумарних витрат на виробництво в результаті 

реалізації заходів з скорочення плинності кадрів. Основні показники 

ефективності персоналу та їх визначення. Продуктивність праці.  Визначення 

ефективності системи навчання персоналу.  

Специфіка соціально-економічної оцінки управління людськими 

ресурсами. Соціальна ефективність кадрових заходів.  

Модуль 2 Основні елементи системи управління людськими 

ресурсами в організації 

Тема 5. Планування людських ресурсів в організації. 

Сутність та завдання планування людських ресурсів. Базові принципи та 

основні методи планування потреби в людських ресурсах. Процес планування 

людських ресурсів. Основні інструменти стратегічного планування людських 

ресурсів (карта стратегічного планування персоналу, калькуляційна модель, 

матриця 3*3, матриця руху персоналу, матриця «результативність-потенціал», 

HR-дашборд, аналіз компенсацій і бенефітів, сценарне планування. Сутність 

прогнозування потреби в персоналі організації.  

Тема 6. Набір і відбір персоналу 

Джерела людських ресурсів організації: внутрішні та зовнішні, їх переваги 

та недоліки. Основні чинники та показники ринку трудових ресурсів та 

врахування їх при плануванні. Особливості попиту та пропозиції праці в 

Україні та в Черкаському регіоні. 

Технології пошуку працівників (screening, recruitment, headhunting, 

executive search). Використання аутсорсінгу, лізингу в управлінні людськими 

ресурсами. Етапи відбору персоналу в організації. Формування критеріїв 

відбору персоналу. Підбір персоналу на основі моделі робочого місця. Методи 

ділової оцінки персоналу при прийомі на роботу. Співбесіда як інструмент 

відбору персоналу. Компетентнісне інтерв’ю. Соціально-психологічні 

технології при відборі персоналу. Формування кадрового резерву. Діловодство 



 

 

в кадровій службі. Трудові угоди та їх види.  

Тема 7. Адаптація персоналу. Наставництво та консультування. 

Поняття і види адаптації персоналу. Етапи адаптації персоналу та моделі 

поведінки нових працівників. Система управління адаптацією персоналу в 

організації. Випробувальний термін. Підсумки проведення адаптації 

персоналу. Учасники адаптаційного процесу. Наставництво. Відбір та оцінка 

наставників. Система стимулювання та мотивації наставників. Моделі 

наставництва. Консультування. Коучинг. Інструменти адаптаційних програм. 

Тема 8. Оцінка персоналу  

Сутність, принципи і елементи оцінки персоналу. Процедура, цілі та 

завдання оцінки персоналу. Суб’єкти оцінки, їх помилки, методика оцінки 

методом 360 градусів. Критерії оцінки, класифікація методів оцінки. Оцінка 

персоналу на основі моделі компетенцій. Центр оцінки. Система оцінки 

персоналу організації. Соціальний капітал працівника як об’єкт оцінки. 

Визначення, цілі, алгоритм проведення атестації. Документи, які 

супроводжують процес атестації персоналу. Створення атестаційної комісії. 

Критерії оцінки працівників, атестаційний лист. Форми проведення атестації. 

Оцінка діяльності працівників і рекомендації за результатами атестації. Оцінка 

діяльності співробітника, яка може служити підставою для його звільнення. 

Тема 9. Управління розвитком та службово-професійним 

просуванням персоналу 

Сутність розвитку персоналу. Стратегічний розвиток ЛР. Компетентність 

працівника: сутність та види. Навчання персоналу: методи та форми. 

Організація системи професійного навчання персоналу. Підвищення 

кваліфікації персоналу.  

Поняття ділової кар'єри. Професійна і внутрішньоорганізаційна кар'єра. 

Вертикальні і горизонтальні переміщення. Типові моделі кар'єри. Управління 

кар'єрою: основні процедури. Планування кар'єри. Умови реалізації плану 

розвитку кар'єри. Робота з кадровим резервом. Резерв на заміщення керівних 

посад. Ділові якості, що враховуються при зарахуванні в резерв. 

Робота зі звільненим персоналом. Програми управління скороченнями 

(планування звільнення персоналу): своєчасні переміщення працівників 

усередині організації; превентивна перепідготовка працівників; припинення 

прийому на вакантні робочі місця; соціально-орієнтований відбір кандидатів на 

звільнення. Види програм з вивільнення персоналу. 

Тема 10. Управління організаційною поведінкою 



 

 

Сутність поняття «організаційна поведінка». Об’єкт і предмет 

організаційної поведінки. Організаційна поведінка в управлінні людськими 

ресурсами. Особистість як об’єкт управління в організаційні поведінці. 

Людські відносини на роботі як основа організаційної поведінки. Організаційна 

поведінка як об’єкт управлінського впливу.  

Стиль і методи управління. Еволюція типології стилів керівництва. Три 

основні стилі управління в організації. Формування команди. Особливості та 

технологія конструювання команди (team building). Ознаки правильно 

сформованої команди. Етапи розвитку команди і стилі керівництва. Групова 

динаміка Управління системою неформальних відносин в організації. 

Лідерство. Концепції лідерства: особистісна, поведінкова, ситуаційна. 

Неформальні лідери. Сірі кардинали. Референтні групи. Типи референції. 

Правила і прийоми управління неформальними групами.  

Тема 11. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу. 

Поняття стимулу і мотиву. Система мотивації. Основна мета та принципи 

реалізації системи мотивації. Характеристика систем і методів стимулювання. 

Методи прямого матеріального стимулювання. Системи оплати праці: їх 

переваги та недоліки.  Структура оплати праці на прикладі погодинно-

преміальної системи (оклад, доплати і надбавки, премії). Система грейдів. 

Непряме матеріальне стимулювання.  Принципи та підходи до формування 

системи пільг і їх розподілу реалізації соціальних пакетів в компаніях.  

Сутність нематеріального стимулювання. Врахування психотипу 

працівника для вибору форми нематеріальної мотивації. Нетрадиційні ідеї 

мотивації. 

Вибір інструментів стимулювання в залежності від мотиваційного типу 

працівника та його посадової позиції. Режим роботи як міра стимулювання. 

Гнучкий графік роботи. Типи робочого розкладу. Алгоритм мотивації. 

Тема 12. Технологія управління конфліктами 

Поняття конфлікту. Конфлікт як інструмент розвитку. Методологічні 

основи вивчення конфліктів. Класифікація конфліктів за різними ознаками: за 

способом дозволу, за своєю природою впливу, за спрямованістю дії, за 

ступенем вираженості, за кількістю учасників тощо. Причини конфліктів. 

Наслідки конфліктів: функціональні, дисфункціональні. Функції конфліктів. 

Стилі поведінки в конфлікті: конфронтація, ухиляння, пристосування. Методи 

діагностики організаційних конфліктів. Методи управління конфліктами: 



 

 

варіанти використання структурних і міжособистісних методів.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Здобувач здатність до узагальнення та критичного осмислення 

різних підходів до визначення сутності, ролі та місця управління 

людськими ресурсами в системі управління організацією, причин 

виникнення та передумов багатоваріантності практики управління 

персоналом в сучасних умовах; 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та оцінювати дані про кадрові процеси 

в організації, виявляти проблеми в сфері управління людськими 

ресурсами та розробляти заходи щодо їх вирішення; 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати на практиці сучасні технології 

відбору, адаптації, оцінки персоналу, його службово-професійного 

просування, вивільнення, стимулювання;  

РНД 4 Здобувач здатен здійснювати вибір стратегії та моделі управління 

людськими ресурсами, розробляти і реалізовувати проекти з 

підвищення ефективності їх використання.  

РНД 5 Здобувач володіє інструментами та технологіями управління 

організаційною поведінкою, неформальними відносинами в 

колективі, здатен виявляти причини конфліктних ситуацій, 

вирішувати їх і попереджати; 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій 

формах державною мовою для вирішення завдань міжособистісної 

та міжкультурної взаємодії. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 



 

 

РН1 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.; 

РН3 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

РН6 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

РН9 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

РН11 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

РН12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 

та етичних аспектів 

РН13  Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1 Теоретичні і методологічні основи управління людськими 

ресурсами 

Тема 1. Поняття і система управління людськими ресурсами Л.1, П.1 

Тема 2. Стратегія управління людськими ресурсами та кадрова політика Л.2, 3, 

П. 2, 3 

Тема 3. Організаційне проектування в системі управління людськими 

ресурсами в організації Л. 4, П.4 

Тема 4. Оцінка ефективності системи управління людськими ресурсами 



 

 

організації Л.5, П.5 

Модуль 2 Основні елементи системи управління людськими ресурсами в 

організації 

Тема 5. Планування людських ресурсів в організації. Л. 6 П. 6 

Тема 6. Набір і відбір персоналу Л.7 П.7 

Тема 7. Адаптація персоналу. Наставництво та консультування Л.8 П 8 

Тема 8. Оцінка персоналу Л9 П9 

Тема 9. Управління службово-професійним просуванням, розвитком персоналу 

Л.10, 11 П.10, 11 

Тема 10. Управління організаційною поведінкою Л.12 П.12 

Тема 11. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу Л. 13, 14, 

П.13, 14 

Тема 12. Технологія управління конфліктами Л.15 П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

ситуаційних вправ (кейсів));  

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

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань 

управління людськими ресурсами, що є основою для самостійного навчання, а 



 

 

також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення 

та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих 

реальних ситуацій та виконання необхідних розрахунків для побудови стратегії 

управління людськими ресурсами. Самостійне навчання сприяє підготовці до 

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

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

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 

ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною УБС студія 



 

 

«Управління людськими ресурсами» - диференційований залік. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: Тестування, 

опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальних робіт, 

перевірка виконання аналітично-розрахункової роботи,  презентація, есе; 

участь у дискусіях; виступи з доповідями; підсумкова контрольна робота; 

участь у науковій конференції з публікацією тез доповідей.  

1. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

УБС студія «Управління людськими ресурсами», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною УБС 

студія «Управління людськими ресурсами» 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

5 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

5 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне 

заняття 3 

5 Практичне 

заняття 3 

5 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне 

заняття 4 

5 Практичне 

заняття 3 

5 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне 

заняття 5 

5 Практичне 

заняття 4 

5 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне 

заняття 6 

5 Індивідуальна 

робота  1 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне 

заняття 7 

5 Індивідуальна 

робота  2 

10 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 3 

5 

Практичне 5 Індивідуальна 10 Залікова 

контрольна 

50 



 

 

заняття 9 робота  2 робота 

Практичне 

заняття 10 

5 Індивідуальна 

робота 3 

5   

Практичне 

заняття 11 

5 Індивідуальна 

робота 4 

10   

Практичне 

заняття 12 

5 Аналітично- 

розрахункова 

робота 

10   

Практичне 

заняття 13 

5 Участь у 

науковій 

конференції 

з публікацією 

тез доповідей 

10   

Практичне 

заняття 14 

5 Контрольна 

робота (тести) 

10   

Практичне 

заняття 15 

5     

Індивідуальна 

робота 1 

10     

Індивідуальна 

робота 2 

10     

Індивідуальна 

робота 3 

5     

Всього 100 Всього 100  Всього 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Зайченко О. І., Кузнецова В. І. Управління 

людськими ресурсами: навч. пос. /за наук. 

ред. О. І. Зайченко. – Івано-Франківськ, 

«Лілея-НВ», – 2015. – 232 с.  

2. Мороз, О. С. Управління людськими 



 

 

ресурсами: навч. посібник для внз / О. С. 

Мороз ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 324 

c.  

 

  



 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА»(рівень С) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Професійна іноземна мова (рівень С) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Потапенко Л. В.,к. філол. н., доцент, 

доцент кафедри   права   і   соціально-

гуманітарних дисциплін ЧННІ ДВНЗ 

«УБС»; 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (60 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної роботи, 100 годин 

становить самостійна робот, атестація: 

диф. залік 

Мова викладання Англійською мовою 



 

 

Викладач Потапенко Л. В.,к. філол. н., доцент, 

доцент кафедри   права   і   соціально-

гуманітарних дисциплін ЧННІ ДВНЗ 

«УБС»; 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Професійна 

іноземна мова» базується на 

компетенціях, знаннях та вміннях,  

сформованих  у  результаті  вивчення 

дисципліни  «Професійна  іноземна  

мова  та міжнародні бізнес комунікації» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування    у  студентів  умінь  та  навичок  професійного  спілкування 

іноземною  мовою  на  рівні  досвідченого  користувача  (С1):  розвиток  навичок 

читання фахової літератури, формування навичок розуміння основних ідей 

текстів фахової  тематики;  розуміння  тривалого  іноземного  мовлення;  

формування спроможності     вільно     користуватися     письмовим     та     усним 

професійно-спрямованим  монологічним  і  діалогічним  мовленням,  

перекладати тексти  фахової  тематики  з  іноземної  мови  рідною  та  з  рідної  

іноземною; формування   вміння   оформляти   документацію   професійного   

напрямку. Опанування  професійними  термінами,  свідоме  володіння  

граматичними структурами,  конекторами,  ефективне  і  гнучке  користування  

мовою  у суспільному житті, навчанні та роботі. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Менеджмент. Лідерство 



 

 

Тема 1. Поняття менеджменту. На прикладах автентичних текстів вивчається 

матеріал,  пов’язаний з  питаннями:  поняття  менеджменту,  основні  функції 

менеджменту,   закони,   закономірності,   основні   принципи   менеджменту. 

Вводиться  та  активізується  відповідна  термінологія,  словотвірні  моделі, 

розвиваються   навички   дискусії.   На   текстовому   матеріалі   студенти 

відпрацьовують граматичні структури на тему умовні речення. 

Тема  2. SWOT  аналіз присвячена  вивченню  лексичного  матеріалу,  зокрема 

термінології на базі текстів про роботу та завдання верхньої управлінської 

ланки, про  суть  та  завдання  SWOT  аналізу,  його  застосування  та  

важливість  при планування та прийнятті рішень. Активізуються моделі з 

прийменниками. 

Тема  3.  Управлінські  стилі знайомить  студентів  з  різними   видами 

управлінських стилів, особливостями їх застосування на практиці, 

активізуються навички перекладу граматичних моделей to be to; after, before + 

gerund; having done.... 

Тема 4. Прийняття рішень. Вивчається  інформація  про  те,  як  приймаються 

рішення менеджерами компанії, які кроки потрібно зробити, щоб рішення 

було правильне,  мова  йде  про  різні  типи  рішень,  прийняття  командних  

рішень, досягнення консенсусу, вирішення конфліктних ситуацій. Паралельно 

із роботою над  текстами  студенти  повторюють  граматичний  матеріал  

Gerund  та  Infinitive. Уводиться  та  активізується  відповідна  термінологія,  

лексичні  та  граматичні моделі. 

Тема 5. Лідерство. Йдеться про поняття лідерства, якості, якими володіє лідер, 

обговорюються  приклади лідерів у політиці та бізнесі, вроджені та вироблені 

чи виховані якості. Текстовий матеріал теми спонукає до вивчення 

термінології та лексичних  та  граматичних  структур,  необхідних  для  

розвитку  навичок діалогічного та монологічного мовлення, дискусії. 

Тема 6. Мотивація персоналу. Студенти опрацьовують текстовий матеріал про 

існуючі теорії мотивації і що саме мотивує людей при виконанні своїх 

обов’язків, види  винагород.  Цікавий  інформативний  текстовий  матеріал  

має  на  меті спонукати  до дискусії,  сприяти  спонтанному  мовленню.  Увагу  

акцентовано  на  

повторенні  та  закріпленні  вживання  пасивного  стану,  введенні  та  

активізації  відповідної термінології, лексичних та граматичних моделей. 

 



 

 

Змістовий модуль 2. Ділове спілкування  

Тема 7. Організація та правила ведення ділових зустрічей, зборів, засідань. 

Студенти  опрацьовують  відповідний  текстовий  матеріал,  знайомляться  з 

правилами  організації  ділових  зустрічей,  виконують  відповідні  вправи  для 

закріплення термінології та граматичних моделей з дієприкметником 

минулого часу.  

Тема  8.  Організація  міжнародних  зустрічей,  зборів,  засідань.  Студенти 

знайомляться з особливостями організації та проведення міжнародних 

зустрічей. Акцент  ставиться  на  передбаченні  та  обговоренні  можливих  

труднощів  в організації  міжнародних  ділових  зустрічей  в  Україні,  

вивченню  відповідної термінології,  повторенню  та  активізації  граматичних  

тем,  необхідних  для монологічного/діалогічного  мовлення    на  дану  тему:  

модальні  дієслова  should, have to, don’t have to. 

Тема  9.  Види  і  структура  переговорів. Студенти  опрацьовують  текстовий 

матеріал  щодо  видів,  структури  та  правил  проведення  ділових  

переговорів, вирішення конфліктних ситуацій, вивчають відповідну лексику. 

На текстовому матеріалі студенти відпрацьовують термінологію та граматичні 

структури на тему узгодження часів. 

Тема  10.  Мовно-культурологічний  аспект  проведення  переговорів.  Тема 

присвячена  особливостям  проведення  переговорів  з  іноземними  

партнерами, важливості  врахування  національних  традицій,  менталітету.  

На  прикладах успішних  та  неуспішних  перемовин,  аналізі  їх  причин  

відпрацьовується відповідна  термінологічна  лексика  та  граматична  тема  

пряма  і  непряма  мова, необхідна для розвитку навичок монологічного 

мовлення. 

Змістовий модуль 3. Презентація індивідуальних проектів. Анотування та 

реферування 

Тема 11. Презентація індивідуальних проектів. Студенти презентують 

проекти, індивідуально  підготовлені  за  темами,  що  передбачені  робочою  

програмою, відповідають на запитання, беруть участь в обговоренні. 

Тема  12.  Анотування  та  реферування  фахового  тексту. Студенти  вчяться 

працювати з текстовим матеріалом, знайомляться з правилами стискання 

тексту, написання рефератів та анотацій, що є важливим для їх подальшої 

кар’єри. 



 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Здобувач здатність до узагальнення та критичного осмислення 

різних підходів до визначення сутності, ролі та місця управління 

людськими ресурсами в системі управління організацією, причин 

виникнення та передумов багатоваріантності практики управління 

персоналом в сучасних умовах; 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та оцінювати дані про кадрові процеси 

в організації, виявляти проблеми в сфері управління людськими 

ресурсами та розробляти заходи щодо їх вирішення; 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати на практиці сучасні технології 

відбору, адаптації, оцінки персоналу, його службово-професійного 

просування, вивільнення, стимулювання;  

РНД 4 Здобувач здатен здійснювати вибір стратегії та моделі управління 

людськими ресурсами, розробляти і реалізовувати проекти з 

підвищення ефективності їх використання.  

РНД 5 Здобувач володіє інструментами та технологіями управління 

організаційною поведінкою, неформальними відносинами в 

колективі, здатен виявляти причини конфліктних ситуацій, 

вирішувати їх і попереджати; 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій 

формах державною мовою для вирішення завдань міжособистісної 

та міжкультурної взаємодії. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу,  з  представниками  різних  професійних  груп  та  в 



 

 

міжнародному контексті; 

РН9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами 

РН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Поняття менеджменту.ПР.1, 2, 3.Тема 2. SWOTаналізПР.4, 5, 6.Тема 3. 

Управлінські стиліПР.7, 8, 9.Тема 4. Прийняття рішеньПР.10, 11, 12.Тема 4. 

ЛідерствоПР.13, 14, 15.Тема 6. Мотивація персоналу.ПР.16, 17, 18.Тема 7. 

Організація та правила ведення ділових зустрічей, зборів, засідань. ПР.19, 20, 

21.Тема 8. Організація міжнародних зустрічей, зборів, засідань.ПР.22, 23.Тема 

9. Види і структура переговорів. ПР.24, 25,26.Тема 10. Мовно-

культурологічний аспект проведення переговорів. ПР.27, 28.Тема 11. 

Індивідуальні проекти студентівПР.29. Тема 12 . Реферування та анотування 

фахових текстів з друкованих та електронних джерел за тематикою, що 

вивчалася упродовж семестру. ПР.30 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1.практичнізаняття (граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний, 

когнітивний, ситуативний, комунікативний,  мозкові  штурми,  дискусії,  кейси, 

презентації, рольові та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в 



 

 

інтернеті, творчі завдання); 

МН2.самостійненавчання(індивідуальна робота, робота в групах). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінюванн

я ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна 

шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Професійна 

іноземна мова (рівень С) - диференційований залік. 



 

 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: Тестування, 

опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальних робіт, 

перевірка виконання аналітично-розрахункової роботи,  презентація, есе; 

участь у дискусіях; виступи з доповідями; підсумкова контрольна робота; 

участь у науковій конференції з публікацією тез доповідей.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

Професійна іноземна мова (рівень С), наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

Професійна іноземна мова (рівень С 

Найменуванн

я заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максималь

на кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максималь

на кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 

1 

5 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 

2 

5 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 

3 

5 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 

3 

5 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 

4 

5 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне заняття 6 5 Індивідуальна 

робота  1 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне заняття 7 5 Індивідуальна 

робота  2 

10 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна робота 

1 

10 Індивідуальна 

робота 3 

5 

Практичне 

заняття 9 

5 Індивідуальна робота  

2 

10 Залікова 

контрольна робота 

50 

Практичне 

заняття 10 

5 Індивідуальна робота 

3 

5   

Практичне 5 Індивідуальна робота 10   



 

 

заняття 11 4 

Практичне 

заняття 12 

5 Аналітично- 

розрахункова робота 

10   

Практичне 

заняття 13 

5 Участь у науковій 

конференції 

з публікацією тез 

доповідей 

10   

Практичне 

заняття 14 

5 Контрольна робота 

(тести) 

10   

Практичне 

заняття 15 

5     

Індивідуальна 

робота 1 

10     

Індивідуальна 

робота 2 

10     

Індивідуальна 

робота 3 

5     

Всього 100 Всього 100  Всього 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1.Була Н.Я., Гриців В.Б., Христич Н.М. 

English for BusinessCommunication. 

Навчальний посібник з ділової англ. мови. За 

ред. Семко Н.М. -Ч.2. Київ. 2013.2.Долініна 

Н.Г. Англійська мова: основи ведення 

бізнесу     для     студентів     економічних 

спеціальностей, слухачів магістратури та 

ВШМБ: Навчальний  посібник/  Н.  Г.  

Долініна,  І.  В. Друзенко, З. М. Сучкова , І. 

М. Шинкаренко. –2011.3.Cotton  D.,  Falvey  

D.,  Kent  S.Market  Leader (Upper-



 

 

Intermediate):    Practice    File. –Pearson 

Education Limited, 2004. –125 p.4.Ian  

MacKenzie.  Management  and  Marketing. –

Thomson, 2011. –144 p. 5.Professional English 

in Use by Arthur Mckeown, Ros  Wright,  

Management,  Cambridge  University Press, 

2011. 

 

  



 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Глобальна економіка 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Колодій   Сергій   Юрійович,   доктор 

економічних  наук,  професор,  

професор кафедри менеджменту    та    

інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС,  180  годин,  з  яких  60  годин 

становить    контактна    робота    з 

викладачем  (30  годин  лекцій,  30  

годин практичних занять),20 годин 

підготовка та  захист  індивідуальної  

дослідницької роботи, 100 годин 

становить самостійна робота, атестація: 

диф. залік. 



 

 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Колодій   Сергій   Юрійович,   доктор 

економічних  наук,  професор,  

професор кафедри менеджменту    та    

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

«Професійна іноземна мова» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою   навчальної   дисципліни   є   досягнення   студентами   сучасного 

конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у 

галузі  глобальної  економіки,  формування  у  студентів  розуміння  механізмів 

функціонування глобальних ринків, а також набуття практичних навичок 

аналізу динаміки глобальних економічних показників 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Економічна природа глобальних трансформацій. Поняття  

«глобалізації».  Теорії  глобалізації.  Еволюція  напрямків  глобалізації. 

Характер і особливості сучасного економічного глобалізму. Сфери економіки 

за інтенсивністю  глобальних  процесів.  Середовище  міжнародного  поділу  

праці. Науково-технологічна  та  виробнича  глобалізація.  Інновації  та  

інноваційні системи.  Технологічний  уклад.  Міжнародна  спеціалізація.  

Торговельна глобалізація.   Інвестиційно-фінансова   глобалізація.   Прояви   

фінансової глобалізації.  Схема  економічної  глобалізації.  Схема  культурної  

глобалізації. Схема   політичної   глобалізації.   Міжнародна   інтеграція   як   



 

 

чинник глобалізаційних  процесів.  Основні  етапи  розвитку  світової  

економіки. Циклічність розвитку глобалізації. 

Тема 2. Регулятивні інститути глобальної економіки. Глобальний 

інституціоналізм. Глобальна ринкова саморегуляція. Роль держави в 

глобальних умовах розвитку. Країни і регіони у світовій глобальній економіці. 

Становлення глобальних регуляторних інститутів. МВФ, Світовий банк, СОТ 

як суб’єкти міжнародної координації економічної політики. Глобальні 

виклики і проблеми  розвитку.  Глобалізація  і  безпека  розвитку.  

Передумови  і  можливі сценарії глобальних криз. Проблема глобальної 

фінансової стабільності. 

Тема 3. Глобальні економічні цикли. Ринкова  економіка  як  базис  глобальної  

економічної  системи.  Циклічний розвиток глобальної ринкової економіки. 

Теоретична парадигма циклічних змін економіки. Сутність концепції 

економічних циклів ринкової економіки. Загальна характеристика 

економічного циклу глобальної економіки. Фази  економічних циклів  

глобальної  економіки.  Причини  циклічності  глобальної  економічної 

системи. Дисбаланси глобальних ринків як фактор економічного циклу. Види 

економічних циклів. Сучасні глобальні кризи.  

Тема 4. Механізми функціонування глобальних ринків. Глобалізація  

товарних  ринків.  Глобальний  ринок  ТНК.  Глобальні  галузі. Основні ланки 

глобального ринкового механізму. Глобальний ринок капіталу. Глобальний  

ринок  робочої  сили.  Глобальна  стратегія  соціальної  політики. Глобальна 

економіка та філософія «світового виробництва». Характерні риси 

виробництва  світового  рівня  в  глобальній  економіці.  Асиметрія  розвитку 

глобальних ринків. Проблема ресурсозабезпеченості глобального 

виробництва.  

Тема 5. Глобальний фінансовий ринок.Роль  глобальних  фінансових  

інституцій.  Функціонування  глобального фінансового ринку. Глобальна 

фінансова криза. Мікрофінансова революція. 

Тема 6. Глобальна торгівля. Глобальна  торгівля  як  глобальний  обмін  

ресурсами,  товарами  та  послугами, капіталом та робочою силою. Роль 

Світової організації торгівлі в глобальній торгівлі. Міжнародні платіжні 

системи. Міжнародний експорт та міжнародний імпорт. 

Тема 7. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. Цивілізаційна  

структура  глобального  світу.  Основні  моделі  сучасних цивілізацій. 

Китайсько-Далекосхідний тип цивілізації. Індійсько-Південноазійський тип 



 

 

цивілізації. Мусульмансько-Афразійський тип цивілізації.  

Макрохристиянський  тип  цивілізації.  Взаємодія  цивілізацій  у контексті  

глобального  розвитку.  Цивілізаційні виміри  глобальних  проблем. 

Економічні аспекти зіткнення цивілізацій. 

Тема 8. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій. Корпорації   в   умовах   

глобалізації   світової   економіки.   Модифікація управлінських моделей 

транснаціональних корпорацій в глобальній економіці. Напрями  модифікації  

корпоративних  структур  ТНК  в  умовах  посилення глобалізаційних  

тенденцій. Типи  глобальних  корпорацій.  Глобальні  стратегії провідних 

світових корпорацій. Конкуренція в глобальній економіці.  

Тема 9. Цілі сталого розвитку в глобальному бізнесі. Поняття «сталий 

розвиток». Глобальні цілі сталого розвитку. Роль глобального бізнесу  у  

досягненні  Цілей  сталого  розвитку.  Корпоративна  соціальна 

відповідальність. 

Тема 10. Сучасні тенденції глобальної економіки. Четверта  промислова  

революція  та її  роль  для  глобальної  економіки. Диджіталізація глобальної 

економіки. Маркетинг речей як глобальна економічна концепція. Екологізація 

глобальних економічних процесів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Здобувач здатність до узагальнення та критичного осмислення 

різних підходів до визначення сутності, ролі та місця управління 

людськими ресурсами в системі управління організацією, причин 

виникнення та передумов багатоваріантності практики управління 

персоналом в сучасних умовах; 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та оцінювати дані про кадрові процеси 

в організації, виявляти проблеми в сфері управління людськими 

ресурсами та розробляти заходи щодо їх вирішення; 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати на практиці сучасні технології 

відбору, адаптації, оцінки персоналу, його службово-професійного 

просування, вивільнення, стимулювання;  



 

 

РНД 4 Здобувач здатен здійснювати вибір стратегії та моделі управління 

людськими ресурсами, розробляти і реалізовувати проекти з 

підвищення ефективності їх використання.  

РНД 5 Здобувач володіє інструментами та технологіями управління 

організаційною поведінкою, неформальними відносинами в 

колективі, здатен виявляти причини конфліктних ситуацій, 

вирішувати їх і попереджати; 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій 

формах державною мовою для вирішення завдань міжособистісної 

та міжкультурної взаємодії. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.; 

РН3 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

РН6 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

РН9 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

РН11 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

РН12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 

та етичних аспектів 



 

 

РН13  Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.Економічна природа глобальних трансформацій. Л.1, ПР.1Тема 2. 

Становлення глобальної економіки.Л.2, ПР.2Тема 3. Глобальна економіка 

(мегаекономіка), цивілізації, геополітика і Україна.Л.3, ПР.3Тема 4. 

Макроекономічна політика в умовах глобалізації.Л.4, ПР.4Тема 5. Глобальний 

економічний цикл.Л.5, ПР.5Тема 6. Механізми функціонування глобальних 

ринків. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій. Л.6, ПР.6Тема 7. 

Людський та технологічний ресурс глобального розвитку.Л.7, ПР.7 

Тема 8. Міжнародна торгівля і платіжний баланс в умовах глобалізації. 

Міжнародні фінансово-кредитні інститути.Л.8, ПР.8Тема 9.Монетарна 

система глобальної економіки.Л.9, ПР.9Тема 10. Світова фінансова система в 

умовах глобалізації.Л.10, ПР.10Тема 11. Глобальний контекст розвитку 

української економіки.Л.11, ПР.11Тема 12. Цивілізаційні виміри глобалізації. 

Європейська цивілізація та її місце у глобалізованій світовій системі.Л.12, 

ПР.12Тема 13. Європейські цінності та традиції економічної науки.Л.13, 

ПР.13Тема 14. Глобальна роль ЄС.Л.14, ПР.14Тема 15. Соціально -культурний 

розвиток Європи. Глобальні проблеми людства та  їх  прояв  на  

європейському  континенті:  європейські  шляхи  розв’язання глобальних 

проблем.Л.15, ПР.15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

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



 

 

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

ситуаційних вправ, підготовка аналітичних записок, ментальні карти, розв’язок 

проблемних ситуацій на основі використання метода «шість капелюхів»);  

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

надають студентам основний теоретичний матеріал з питань глобальної 

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

також  сприяють  розвитку  в  студентів  критичного  мислення  через  участь  в 

дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття  сконструйовані  з  застосуванням  методів  

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів 

на основі реальних даних компаній, а також ділові ігри з аналізу глобальних 

ринків. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в бізнес-іграх тощо 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінюванн

я ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна 

шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 
2 (незадовільно) 35-59 



 

 

підсумкового семестрового 

контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Глобальна 

економіка - диференційований залік. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: Тестування, 

опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальних робіт, 

перевірка виконання аналітично-розрахункової роботи,  презентація, есе; 

участь у дискусіях; виступи з доповідями; підсумкова контрольна робота; 

участь у науковій конференції з публікацією тез доповідей.  

3. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

Глобальна економіка, наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

Глобальна економіка 

Найменуванн

я заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максималь

на кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максималь

на кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 

1 

5 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 

2 

5 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 

3 

5 

Практичне 5 Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 5 



 

 

заняття 4 3 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 

4 

5 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне заняття 6 5 Індивідуальна 

робота  1 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне заняття 7 5 Індивідуальна 

робота  2 

10 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна робота 

1 

10 Індивідуальна 

робота 3 

5 

Практичне 

заняття 9 

5 Індивідуальна робота  

2 

10 Залікова 

контрольна робота 

50 

Практичне 

заняття 10 

5 Індивідуальна робота 

3 

5   

Практичне 

заняття 11 

5 Індивідуальна робота 

4 

10   

Практичне 

заняття 12 

5 Аналітично- 

розрахункова робота 

10   

Практичне 

заняття 13 

5 Участь у науковій 

конференції 

з публікацією тез 

доповідей 

10   

Практичне 

заняття 14 

5 Контрольна робота 

(тести) 

10   

Практичне 

заняття 15 

5     

Індивідуальна 

робота 1 

10     

Індивідуальна 

робота 2 

10     

Індивідуальна 

робота 3 

5     

Всього 100 Всього 100  Всього 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 



 

 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1.  Алієва-Барановська  В.  М.  Глобальний 

бізнес:  навч.  посіб.  довідник  /  В.  М. 

Алієва-Барановська,  І.І.  Дахно. –К.:  ЦУЛ, 

2013. –560 с.2.  Багратян  Г.  Введение  в  

мэгаэкономику: теория, методология, 

практика: монография / Багратян Г., 3. 

Кравченко И. –К.: УБС НБУ, 2012. –158 с.4.   

Глобальна   економіка:   Навчальний 

посібник / Н.М. Вдовенко, Л.В. Богач, В.Л. 

Гераймович, К.С. Кваша, М.М. Павленко. –

К. : НУБіП України, 2017. –319 с.Дейвіс  Н.  

Європа:  історія. –К.:  Основи, 2014. -1464 

с.5.  Stieglitz  J.  Towards  a  New  Paradigm  in 

Monetary    Economics/    Stieglitz    Josef    

and Greenwald  Bruce. –Cambridge,  

Cambridge University Press, 2009. –327 р. 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінансовий менеджмент 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Третяк Наталя Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри  

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 100 

годин становить самостійна робота, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Менеджмент», «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Полягає у формуванні системи поглиблених знань із питань фінансового управління 

підприємствами, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для   

вільного володіння сучасними методиками стратегічного  та  оперативно-тактичного  

фінансового менеджменту, опанування основних підходів щодо вибору, 

обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі 

управління 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

Сутність фінансового менеджменту. Основний зміст фінансового менеджменту.  

Фінансовий механізм в управлінні підприємством. Мета, завдання та функції 

фінансового менеджменту. Функціональні обов'язки фінансового менеджера. 

Принципи організації фінансового менеджменту та його концепції. Стратегія та 

тактика фінансового менеджменту. Етапи становлення світового та вітчизняного 

фінансового менеджменту. 

 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового 

менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Системи і методи 

внутрішнього фінансового контролю. 

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова 

інформаційна база та загальні вимоги до неї. Показники інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Основні 

користувачі фінансової інформації. 

 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 

Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності 

підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків та їх 

класифікація. Структурування грошових потоків за видами діяльності. Принципи 

управління грошовими потоками. Складання звіту про рух коштів. 

Вхідні грошові потоки і їх характеристика. Зміст і завдання управління 

вхідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками, пов’язаними з 

операційною діяльністю. Управління грошовими потоками, пов’язаними з 

фінансовою та інвестиційною діяльністю. 

Планування надходження і використання коштів. Розроблення і застосування 

платіжного календаря. 

 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках 

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що 

впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. 

Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних 

процентів. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундингування. 

Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання 

процентного фактора в розрахунках майбутньої вартості грошей.  

Поточна вартість грошей і її зміст. Поняття дисконтування та сфери його 

застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. 



 

 

Розрахунок поточної вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. 

Використання процентного фактора в розрахунках поточної вартості грошей. 

Урахування фактора часу в розрахунках вартості облігацій та акцій. 

 

Тема 5. Управління прибутком 

Зміст і завдання управління прибутком. Системний підхід до управління 

прибутком. Інформаційна база управління прибутком. Управління прибутком від 

операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що 

впливають на формування прибутку. Зовнішні та внутрішні фактори. Управління 

формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз 

беззбитковості виробництва. Розробка цінової політики та її оптимізація на 

підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний леверидж. 

Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. 

Формування прибутку від фінансових операцій. Сутність і завдання управління 

розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. 

Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств. 

Управління використанням чистого прибутку. Аналіз використання прибутку. 

Створення резервного капіталу. Політика розвитку підприємства з використанням 

прибутку. Дивідендна політика. 

 

Тема 6. Управління активами 

Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів. Зміст і завдання 

управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління 

дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської 

заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним 

поверненням дебіторської заборгованості. Методи інкасації дебіторської 

заборгованості. Методи рефінансування дебіторської заборгованості. Управління 

грошовими коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства. 

Джерело формування оборотних активів підприємства та способи 

забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів: 

агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель. 

Управління необоротними активами підприємства. Управління основними 

засобами, нематеріальними активами. 

 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу 

Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Визначення загальної 

потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал і його 

формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. 

Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу. 

Позиковий капітал. Довгострокові фінансові зобов’язання. Короткострокові 

фінансові зобов’язання. Кредиторська заборгованість. Управління позиковим 

капіталом. Управління кредиторською заборгованістю. 

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. 

Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного 

капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позик. Оцінка загальної вартості 

капіталу. Інфляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої 

вартості капіталу. Фінансовий леверидж. Ефект фінансового левериджу. 

Комбінований (загальний) леверидж. 



 

 

Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. 

Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика 

підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість 

підприємства. 

 

Тема 8. Управління інвестиціями 

Сутність і класифікація інвестицій. Зміст та завдання управління інвестиціями. 

Види інвестицій. Формування інвестиційної політики. Форми реальних інвестицій і 

особливості управління ними. Капітальні інвестиції. Види інвестиційних проектів і 

вимоги до їх розроблення. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. 

Окупність капітальних вкладень та її розрахунок. Особливості управління 

інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних 

інвестиційних проектів. Порядок розроблення бюджету капітальних вкладень. 

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна 

політика підприємства. Використання прибутку. Інструменти довготермінового 

фінансування інвестицій. Визначення оптимальної структури джерел фінансування 

капіталовкладень. Прогнозування джерел. 

Фінансова та інвестиційна діяльність підприємства. Управління фінансовими 

інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних 

рахунках. Портфель фінансових вкладень та принципи його формування. Методи 

оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація 

інвестиційного портфеля. 

 
Тема 9. Управління фінансовими ризиками 

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. Основні види 

фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, 

інвестиційний, кредитний. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. 

Визначення рівня ризику і його впливу на фінансовий стан підприємства та на його 

прибутковість. 

Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та 

нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств. 

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня 

ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик та 

порядок її визначення. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. 

Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації. 

 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів 

Призначення й види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. 

Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства згідно з 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу 

фінансових звітів. Бухгалтерський баланс (звіт про фінансовий стан)  і його значення 

для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активу та 

пасиву балансу. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства (звіт про 

сукупний дохід). Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки 

структури балансу підприємств. 

Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінка. Аналіз 

показників ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка ліквідності 

балансу підприємства. Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства 



 

 

і їх оцінка. Показники ринкової ділової активності підприємства. Комплексний аналіз 

фінансового стану підприємства. 

 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 

Фінансове прогнозування та планування в системі фінансового менеджменту. 

Цілі та завдання фінансового прогнозування та планування на підприємстві. 

Методи фінансового прогнозування та планування. 

Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів 

(кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів. 

Оперативне фінансове планування як основа фінансового контролю на підприємстві. 

 

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві 

Зміст та завдання антикризового фінансового управління підприємством. 

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система випереджального 

реагування на загрозу банкрутства і комплекс запобіжних заходів. Фінансова санація 

підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за 

рішенням господарського суду. Менеджмент санації підприємства, його функції та 

завдання. 

Методи фінансування санації підприємства. Управління залученням зовнішніх 

фінансових джерел та внутрішніми джерелами фінансування. Реструктуризація в 

системі антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-

фінансове забезпечення реструктуризації підприємств. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здатен демонструвати знання методичних підходів  та інструментарію 
фінансового менеджменту в процесі управління підприємством 

РНД 2 Здатен розробляти оптимальну стратегічну та оперативно- 

тактичну фінансову політику на підприємствах різних організаційно- 

правових форм та різних форм власності з урахуванням їх фінансового 

становища та кон'юнктури ринку   

РНД 3 Здатен створювати нові ідеі або ж пропозиціі альтернативних шляхів 
розв’язання проблем підприємства з метою запобігання кризового 
фінансового становища на підприємстві 

РНД 4 Здатен демонструвати вміння формувати та ефективно використовувати 
систему інформаційного забезпечення; моделі для визначення  
оптимального  розміру товарно-матеріальних запасів, готової продукції,  
дебіторської заборгованості та грошових коштів підприємства  для  
прийняття  рішень  в процесі управління фінансами підприємства 

РНД 5 Здатен аналізувати, давати оцінку діяльності підприємства та  
пропонувати рішення щодо поліпшення його фінансового становища 

РНД 6 Здатен демонструвати знання та розуміння процесів управління  
грошовими потоками, прибутком підприємства, необоротними та  
оборотними активами та здатність прогнозувати майбутні наслідки на  
основі  теоретичних  знань  та практичних вмінь 

РНД 7 Здатен застосовувати облікову інформацію, результати аналізу для  
прийняття управлінських рішень щодо формування оптимальної структури   



 

 

капіталу, здійснення інвестиційної діяльності, мінімізації ризиків, 
забезпечення фінансової надійності  підприємства  та  подальшого  розвитку  
з  метою  досягнення  як стратегічних, так і оперативно-тактичних цілей 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

для спеціальності 073 «Менеджмент» 

РН1 Критично  осмислювати,  вибирати  та  використовувати  необхідний  

науковий,  методичний  і  аналітичний  інструментарій  для  управління  в  

непередбачуваних  умовах; 

РН2  Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

РН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

РН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 

 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

РН6 Мати  навички  прийняття,  обґрунтування  та  забезпечення  реалізації  

управлінських  рішень  в  непередбачуваних  умовах,  враховуючи  вимоги  

чинного законодавства, етичні  міркування та соціальну відповідальність. 

РН8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією; 

РН13 Вміти  планувати  і  здійснювати  інформаційне,  методичне,  матеріальне,  

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

для спеціальності 072 «Фінансовий менеджмент» 

ПР01 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

ПР02 Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР03 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР04 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР06 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

ПР08 Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними. 



 

 

ПР09 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР10 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР11 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів. 

ПР13 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Л1. П1. 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. Л2. П2.  

Тема 3. Управління грошовими потоками підприємства. Л3.П3. 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових  

розрахунках. Л4. П4. 

Тема 5. Управління прибутком підприємства. Л 5. Л 6. П 5. П6. 

Тема 6. Управління активами. Л7. Л8. П7.П8. 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу. Л9.Л10. П9.П10. 

Тема 8. Управління інвестиціями. Л11. П 11. 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками. Л12. П 12. 

Тема10. Аналіз фінансових звітів. Л13.П13. 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Л14. П14. 

Тема12. Антикризове фінансове управління підприємством Л15. П15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

використанням мультимедійного обладнання); 

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

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

ситуацій);  

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



 

 

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань фінансового 

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

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

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

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

фінансової звітності та поточної звітності підприємств України,  а також формування 

аналітичних звітів щодо діяльності підприємств України.  

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

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 



 

 

•  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації 

до виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, 

вирішення бізнес-кейсів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, робота в групах. 

9.3 Методи підсумкового оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінансовий менеджмент» - 

екзамен. 

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

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

розрахункова робота, опитування тощо. 

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

менеджмент», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Фінансовий 

менеджмент» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Тестовий 

контроль 

4х5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

15 балів Виконання та 

захист 

індивідуальног

о завдання 

15 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

15 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

10 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

5 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів 

Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 

 
 

 

 

 
 

 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  



 

 

10.4 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Brigham Eugene F., Houston Joel F. 

Fundamentals of Financial Management. 

– 12th Edition. – South-Western Pub, 2012. – 752 

pages. 

2. Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв Ю.В. 

Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / за ред.. 

Момот Т.В. – К. : Центр учбової літератури, 

2011. – 712 с. 

3. Практикум з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» / Укл.: А.Я. Кузнецова, Т.М. 

Одінцова, М.Р. Тимощук, О.О. Стороженко, 

Н.М. Пантелеєва, О.В. Невмержицька – Київ: 

УБС НБУ, 2014. – 331 с. 

4. Тридід О.М., Азаренкова Г.М., 

Біломістний О.М., Орехова К.В. Фінансовий 

менеджмент у запитаннях та відповідях 

:Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 

2000», 2014. – 384 с. 

5. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. 

авт. кол. проф. Непочатенко О.О. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 496 с. 

6. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / 

[Бець М. Т. та ін. ; за наук. ред.  С. В. Князя] ; 

Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : Вид-

во Львів. політехніки, 2014. – 223 с. 
 

 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Страховий менеджмент 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра фінансів та 

банківської справи 

Розробник Нагайчук Н.Г., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри фінансів 

та банківської справи 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 20 годин підготовка 

та захист індивідуальної роботи, 100 

годин становить самостійна робот, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Нагайчук Н.Г., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри фінансів 



 

 

та банківської справи 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Фінансовий менеджмент, Управління 

людськими ресурсами, Банківський 

менеджмент 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з підготовки та 

реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне створення й 

використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових 

інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових 

компаній, посередників та держави 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

СТРАХОВИКА 

Тема 1.1 Сутність і значення страхового менеджменту 

Предмет і завдання дисципліни «Страховий менеджмент». 

Поняття страхового менеджменту. Цілі і завдання страхового 

менеджменту. Види та функції страхового менеджменту.  

Історія страхового менеджменту. Основні етапи розвитку страхового 

менеджменту. 

Основи страхового підприємництва, зв'язок зі страховими менеджментом. 

Зовнішнє та внутрішнє середовище страхової компанії. Особливості бізнес-

процесів страхових компаній. 



 

 

Основи управління страховою компанією. Варіанти структури страхових 

компаній. Організаційні структури управління страховою компанією. Завдання 

та принципи організації страхової діяльності.  

Моделі управління діяльністю страхової компанії. Лінійні моделі 

організаційних структур страхової компанії. Матричні моделі організаційних 

структур страхової компанії. Мережеві моделі організаційних структур 

страхової компанії.  

Організація роботи правління страховика. Менеджер і його функції. 

Оцінка ефективності менеджменту страхової компанії. Державно-фінансовий 

контроль страховиків. Внутрішній контроль страховика. 

 

Тема 1.2. Комунікації та інформаційне забезпечення менеджменту 

страховика 

Роль внутрішніх комунікацій у страховому менеджменті. Зовнішні та 

внутрішні комунікації страхової компанії. Корпоративна культура страховика. 

Роль інформації в страхуванні. Загальна характеристика інформаційної 

системи страхової компанії. 

Інформаційне забезпечення менеджменту страхової компанії. Внутрішні і 

зовнішні користувачі звітності страховика. Порядок  надання і склад звітності 

страховика. Формування і розкриття інформації в формах звітності. 

Звітність страхової компанії за МСФЗ, зміст, переваги. 

Тема 1.3. Управління персоналом страховика 

Персонал страхової компанії як об’єкт управління. Особливості і 

структура трудових ресурсів страхової компанії. Класифікація персоналу 

страхової компанії. Фінансовий цикл страхової компанії. Функції голови 

правління, головного бухгалтера, керівників філій (представництв), керівників 

структурних підрозділів, андеррайтера, актуарія, менеджера із продажів, 

спеціаліста із фінансового моніторингу. 

Кадрова політика страховика. Система відбору кадрів.  

Методи управління персоналом страхової компанії: прямої і непрямої дії, 

загальні і часткові, централізовані і децентралізовані, довгострокові, 

середньострокові і оперативні, одноосібні, колегіальні і колективні, 



 

 

організаційно-розпорядчі (адміністративні), економічні і соціально-

психологічні. 

Основи мотивації персоналу. Нормативна мотивація. Примусова 

мотивація. Система стимулювання персоналу. Ідеологічні, організаційні та 

економічні стимули. 

Організація навчання персоналу та підвищення кваліфікації. 

Управління конфліктними ситуаціями у трудовому колективі. Ознаки 

конфлікту. Наслідки конфлікту для страхової компанії. Принципи управління 

конфліктами. 

Оцінка персоналу страховика. 

Тема 1.4. Планування у страховій діяльності 

Система планування діяльності страхової компанії. Необхідність і сутність 

стратегічного управління. Методи і принципи стратегічного управління в 

страховій компанії. 

Стратегічний план управління страховою компанією. Визначення місії і 

стратегічних цілей страхової компанії.  

Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура типового 

бізнес-плану страховика. Зміст основних розділів бізнес-плану. Форми і методи 

його побудови.  

Складові стратегії страховика. Маркетингова стратегія страхової компанії. 

Фінансова стратегія страхової компанії. Операційна стратегія страхової 

компанії. Стратегія управління персоналом страховика. Альтернативні 

стратегії бізнесу страхових компаній. Аналіз і оцінка стратегії страхової 

компанії. 

Зміст і завдання фінансового планування в страхових компаніях. Моделі і 

методи фінансового планування в страховому бізнесі. Метод прогнозу обсягу 

продажів страхових продуктів. Баланс доходів і видатків страховика. 

Прогнозування фінансових результатів у страхуванні. Ситуаційний аналіз. 

Метод визначення потреби в капіталі. Метод прогнозу балансу активів і 

пасивів. 

Бюджетування як технологія фінансового планування в страховій 

організації. Види бюджетів страхової компанії. Методи складання бюджетів. 



 

 

Операційні бюджети страхової компанії.  

Формування зведеного бюджету страхової компанії. Центри фінансової 

відповідальності та їх визначення. 

 

Тема 1.5. Управління маркетинговою діяльністю 

Сутність та складові страхового маркетингу. 

Зміст та завдання управління якістю страхового продукту. Класифікація 

страхових послуг за ознаками: ринкової активності, економічними, 

юридичними, за обсягом страхового захисту тощо.  

Управління рекламною діяльністю. Підтримування зв’язків зі 

споживачами страхових послуг. Реалізація форм і методів public relations. 

Управління наданням окремих видів страхових послуг: управління їх 

розробкою, обсягом, структурою, якістю і реалізацією. Договір страхування як 

основний інструмент реалізації страхового продукту добровільного та 

обов’язкового страхування. Схеми процесу розробки страхового продукту.  

Продуктові стратегії: розробка нового страхового продукту (товарна 

складова), продаж страхового продукту на нових ринках (ринкова складова). 

Досягнення конкурентних переваг: економія витрат компанії та використання 

різних типів диверсифікації. Інноваційна діяльність страхової компанії та 

залучення ресурсів для цього.  

Управління портфелем конкурентоспроможних страхових послуг.  

Концепція М. Портера при визначенні середовища страхового продукту і 

його конкурентні можливості. Аналіз страхового портфеля з використанням 

матриць Бостонської консультаційної групи, фірми МакКінзі та інших.  

Управління системою продажів страхових продуктів. Особливості 

страхової послуги як товару. Новітні технології просування страхових 

продуктів у страховому маркетингу. Бенчмаркетинг, як технологія вивчення і 

застосування комплексних страхових рішень. Мерчендайзинг, як ефективний 

напрямок просування страхових продуктів. Продаж страхових послуг 

мережевим методом. Маркетинг-мікс. Інтернет-маркетинг в страховому 

підприємництві. 

Поняття, типи й основні принципи функціонування системи продажу 



 

 

страхових продуктів. Переваги і недоліки різних систем продажу, їхній 

порівняльний аналіз і напрямки використання за видами страхових послуг. 

Брендинг, як процес комплексного управління страховими послугами. 

Сутність, поняття і процес створення бренду страхових послуг. Управління 

брендом в страховому підприємництві. Застосування «суб-бренда» в 

страховому підприємництві. Event-маркетинг і технологія його застосування. 

Тизер-маркетинг страхових продуктів.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

СТРАХОВИКА 

Тема 2.1. Управління операційною діяльністю страховика 

Поняття страхових ризиків та їх класифікація. Організація відбору ризиків 

на страхування. Управління даним бізнес-процесом із метою формування та 

забезпечення збалансованості страхового портфеля. 

Етапи відбору ризиків. 

Тарифікація. Побудова тарифікаційної системи. Страховий тариф як ціна 

за страхову послугу. Структура тарифу. Основні  методологічні підходи при 

здійснені актуарних розрахунків. Тарифна політика, її цілі та принципи 

Андерайтинг як важливіший  бізнес-процес страховика. Складові й 

основні завдання андерайтингу. Вимоги до управління  андерайтингом. 

Ідентифікація ризиків. Виявлення можливих ризиків та визначення  

причин імовірності їх настання. Джерела й способи отримання необхідної 

інформації для проведення даного заходу: фізичний огляд, схеми послідовності 

технологічних та інших процесів, вивчення документів, співбесіда із ключовим 

персоналом, залучення при необхідності незалежних експертів. 

Оцінка ризику. Методи кількісного і якісного аналізу внутрішніх та 

зовнішніх факторів, що формують причини й величину ризиків. Визначення 

показників: ймовірності або частоти збитку, очікуваного значення збитку, 

максимального збитку та відхилень фактичних результатів від очікуваних. 

Визначення  розміру та періоду страхового покриття. Розрахунок 

страхової премії.  

Контроль за ризиком. Урахування факторів територіальної та часової 



 

 

розкладки ризиків.  

Укладення страхових договорів та контроль за їх виконанням. 

Служба врегулювання претензій: завдання та місце в страховій компанії. 

Процедура та етапи врегулювання страхових претензій. Дії сторін договору в 

разі настання страхового випадку. Залучення аварійних комісарів та інших 

експертів для з’ясування причин настання страхового випадку та розміру 

завданої шкоди. Документальне оформлення страхової претензії. Технологія 

перевірки достовірності страхового випадку й нанесення  ним шкоди 

страхувальнику. Розрахунок страхових виплат Форми страхових виплат. 

Порядок урегулювання збитків у різних видах страхування Особливості виплат 

страхових сум за договорами зі страхування життя.  

Способи врегулювання страхових претензій з перестраховиками. 

Врегулювання страхових претензій за договорами, що передбачають асистанс-

допомогу. Оформлення регресних позовів до осіб винних у скоєнні страхових 

випадків. Контрибуція в сфері страхування. 

 

Тема 2.2. Управління фінансовою діяльністю страховика 

Сутність, принципи та завдання фінансового менеджменту страхової 

компанії.  

Управління капіталом страхової компанії. Вартість і структура капіталу. 

Принципи формування капіталу страховика. Управління власним  капіталом 

страховика. Управління залученим капіталом. Особливості резервування 

капіталу страховиків. Управління дивідендною політикою в страховому бізнесі. 

Регулювання достатності капіталу для страхових компаній. Методи оцінки 

вартості капіталу. 

Управління страховими резервами. Поняття і класифікація страхових 

резервів. Особливості формування страхових резервів по страхуванню життя. 

Особливості формування резервів по видам страхування інших, ніж страхування 

життя. Правила розміщення страхових резервів. 

Управління грошовими потоками страхової компанії. Суть і 

характеристика грошових потоків як об’єкта управління в страховому бізнесі. 

Класифікація грошових потоків страхової компанії. Фактори, що впливають на 

грошові потоки в страхуванні. 

Система управління грошовими потоками страховика. Модель 



 

 

генерування грошових потоків в страховому бізнесі. Методи вимірювання 

грошових потоків. Аналіз грошових потоків. 

Управління грошовими потоками від страхової діяльності.  

Управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності. 

Інвестиційна політика: аналіз підходів і ключові поняття. Регулювання 

інвестиційної діяльності страховика. Система вимог та обмежень. Алгоритм 

оптимізації інвестиційного портфеля страховика. Управління інвестиційним 

потенціалом страховика. 

Управління грошовими потоками від фінансової діяльності страховика. 

Оптимізація грошових потоків страхової компанії.  

 

Тема 2.3. Управління ризиками страхової компанії 

Сутність ризику та його вплив на діяльність страхової компанії. 

Класифікація ризиків страхової діяльності. 

Визначення поняття «менеджмент ризиків страхової діяльності», його 

мета і зміст. Процедури менеджменту ризиків у страховій діяльності. 

Особливості ідентифікації та оцінювання ризиків страхової діяльності. 

Організаційно-технічні та фінансово-договірні способи управління 

ризиками. Особливість страхування і перестрахування ризиків діяльності 

страхової організації. 

Повний цикл управління ризиками і особливості основних етапів його 

застосування. 

Управління технічними ризиками страховика. Склад інвестиційних ризиків 

страховика та управління ними. Управління нетехнічними ризиками страхової 

компанії. Місце і роль системи ризик-менеджменту в управлінні страховиком. 

 

Тема 2.4. Забезпечення фінансової стійкості і антикризове управління 

в страхових компаніях 

Поняття платоспроможності і фінансової стійкості страховиків: основні і 

додаткові умови забезпечення. Роль власного капіталу в забезпеченні 

платоспроможності. Оцінка фінансової стійкості страховика. Методика оцінки 



 

 

платоспроможності уповноваженого органу. Нормативна і фактична маржа 

платоспроможності. Оцінка платоспроможності страховика рейтинговими 

агенціями. 

Співстрахування та перестрахування як стратегія забезпечення фінансової 

стійкості страхової компанії.  

Сутність, причини і наслідки фінансової кризи в страховій компанії. 

Процедура банкрутства і фінансове оздоровлення страхової компанії. 

Процедура передачі страхового портфеля. 

Організація антикризового управління в страхових компаніях. 

 

Тема 2.5. Управління безпекою страхової компанії 

Поняття комерційної і страхової таємниці. Організаційно-технічні заходи 

із захисту інформації. Служба безпеки страхової компанії.  

Проблема безпеки при відборі кадрів. 

Шахрайство в страхуванні та шляхи запобігання. 

Фінансовий моніторинг і його завдання у справі запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

фінансування тероризму. Дії, які відносяться до легалізації (відмивання) 

доходів.  

Система фінансового моніторингу: первинний (внутрішній) та державний 

(зовнішній) рівень. 

Страхові компанії, як суб’єкти  первинного фінансового моніторингу. 

Завдання та обов’язки суб’єкту первинного фінансового моніторингу. Суб’єкти 

державного фінансового моніторингу: завдання, функції та права.  

Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції. Порядок надання 

такої інформації. Фінансові операції страхової організації, які підлягають 

внутрішньому та обов’язковому фінансовому моніторингу. Призначення 

працівника, відповідального за проведення первинного фінансового 

моніторингу. Вимоги до його кваліфікації та забезпечення відповідного 

навчання. Програма та правила проведення фінансового моніторингу. 

Типологія легалізації брудних коштів.  



 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 

Розуміти особливості організації і провадження страхової діяльності та 

здатність розробляти місію, формулювати цілі та стратегічні завдання 

страховика, формувати його раціональну організаційну структуру 

управління  

РНД 2 

Демонструвати підходи до побудови ефективних внутрішніх та 

зовнішніх комунікацій страховика з метою формування інформаційного 

забезпечення його менеджменту шляхом виконання вимог законодавства 

щодо порядку складання та подання звітності 

РНД 3 

Описати принципи функціонування системи відбору кадрів страховика, 

особливості застосування методів управління персоналом та оцінки 

ефективності його роботи 

РНД 4 

Демонструвати вміння розроблення стратегічного плану діяльності 

страховика, використання моделей і методів фінансового планування у 

страховому бізнесі 

РНД 5 

− Показати розуміння специфіки страхового маркетингу, організації 

процесу дослідження стану страхового ринку з метою виявлення попиту 

на страхові послуги та побудови ефективної системи їх просування до 

споживачів 

РНД 6 

Розуміти зміст основних бізнес-процесів страховика, організації відбору 

ризиків на страхування, їх ідентифікації й тарифікації, використання 

підходів щодо визначення розміру та періоду страхового покриття і 

розрахунку розміру страхової премії. Характеризувати етапи та 

процедури ведення страхової угоди, організації врегулювання вимог 

страхувальників щодо відшкодування збитків. 

РНД 7 

Показати уміння щодо формування і використання власного та 

залученого капіталу страховика, організації управління вхідними та 

вихідними грошовими потоками від операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності з метою їх оптимізації 

РНД 8 

Проявляти уміння управляти ризиками страхової діяльності та 

використовувати організаційно-технічні та фінансово-договірні способи 

управління ризиками операційної діяльності страховика. 



 

 

РНД 9 

− Уміти ідентифікувати ознаки фінансової кризи в страховій компанії, 

організовувати процедури банкрутства та фінансового оздоровлення 

страхової компанії, обирати інструменти та організовувати заходи із 

антикризового управління страховиком 

РНД 

10 

− Демонструвати знання щодо організації системи управління безпекою 

страховика, виявлення та запобігання проявам страхового шахрайства, 

проведення фінансового моніторингу у страховій організації з метою 

унеможливлення використання страхування для реалізації схем 

легалізації брудних грошей. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 4 
Вміти проводити ідентифікацію та оцінку рівня ризиків суб’єкта 

господарювання та обґрунтування заходів щодо їх мінімізації 

РН 12 
Вміти обґрунтувати необхідність прийняття тактичних і 

стратегічних управлінських рішень в межах своєї компетенції 

РН 13 

Вміти на засадах сучасної методології аналізу оцінювати якість 

основних продуктів та послуг у ринкових умовах з урахуванням 

чинної законодавчої бази, створювати нові або вдосконалювати 

послуги з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг 

РН 14 

Уміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний 

інструментарій і стандарти праці фінансиста, вивчення і 

впровадження передового досвіду, проведення наукових 

досліджень з фінансів та банківської справи 

РН 18 

Вміти проводити колективні наради та переговори, узгоджувати 

інтереси всіх учасників з цілями та завданнями щодо управління 

розвитком фінансово-кредитних установ 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту страховика 

Тема 1.1. Сутність і значення страхового менеджменту Л.1, П.1. 



 

 

Тема 1.2. Комунікації та інформаційне забезпечення менеджменту страховика 

Л.2, П. 2.  

Тема 1.3. Управління персоналом страховика Л. 3, П.3. 

Тема 1.4. Планування у страховій діяльності Л. 4, П.4. 

Тема 1.5. Управління маркетинговою діяльністю Л. 5, П.5. 

 

Змістовий модуль 2. Фінансовий менеджмент страховика 

 

Тема 2.1. Управління операційною діяльністю страховика Л. 6, 7, П.6,7. 

Тема 2.2. Управління фінансовою діяльністю страховика Л. 8, 9, 10, П.8, 9, 10. 

Тема 2.3. Управління ризиками страхової компанії Л. 11, П.11. 

Тема 2.4. Забезпечення фінансової стійкості і антикризове управління в 

страхових компаніях Л. 12, 13, П.12, 13. 

Тема 2.5. Управління безпекою страхової компанії Л. 14, 15, П.14, 15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

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

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

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

ситуаційних вправ (кейсів));  

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



 

 

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань 

управління бізнес-процесами страховика, що є основою для самостійного 

навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до 

узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти 

можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. 

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти 

кейсів на основі можливих реальних ситуацій та виконання необхідних 

розрахунків для побудови стратегії управління діяльністю страхової компанії 

та її ресурсами. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних 

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

презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі 

в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 

ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 
64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 



 

 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Страховий 

менеджмент» – екзамен. 

6. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт 

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

7. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Страховий менеджмент», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Страховий менеджмент» 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Дистанційна форма навчання 

Поточний контроль: 

Усна доповідь. доповнення 

(робота в аудиторії) 
5*3 бали = 15 балів 5*3 бали = 15 балів 

Перевірка виконання практичних 

завдань 
5*3 бали = 15 балів 5*3 бали = 15 балів 

Контрольна робота (тестування) 2*5 бали = 10 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт 

1*10 балів = 10 балів 1*20 балів = 20 балів 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50 50 

Підсумковий контроль: 50 50 

Всього 100 100 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.5 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 



 

 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

3. Сокиринська І. Г. Журавльова Т.О., 

Аберніхіна І.Г. Страховий менеджмент. 

Навчальний посібник./. І.Г.Сокиринська, 

Т.О.Журавльова, І.Г. Аберніхіна – 

Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 301 с. 

4. Страховий менеджмент: підручник / 

[Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., 

Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., 

Нечипоренко В.І.]; за ред. д-ра економ. наук, 

проф. С. С. Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 333 с. 

5. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий 

менеджмент. Навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. 

Супрун. – Львів: Магнолія, 2010. – 300 c. 

6. Фінанси страхових компаній: навч. 

посібник / Н. Г. Нагайчук, О. О. Гончаренко. 

– К.: УБС НБУ, 2010. – 527 с. 
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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Банківський менеджмент 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Жежерун Юлія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 

рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 20 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 97 

годин становить самостійна робота, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування теоретико-економічного підходу до 

проблем, завдань і методів банківського менеджменту, а також безпосереднє 

вивчення конкретних заходів щодо аналізу й управління банківською діяльністю. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Система банківського менеджменту 

Предмет, мета і завдання дисципліни «Банківський менеджмент», її зв’язок з 

іншими дисциплінами. 

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

завдання банківського менеджменту. «Магічний трикутник цілей банку». 

Напрями банківського менеджменту – стратегічний менеджмент у банку, 

фінансовий менеджмент, банківський маркетинг, управління персоналом, 

управління банківськими ризиками. Основні функції банківського менеджменту: 

взаємодія функцій планування, організації, керівництва, обліку, аналізу та 

контролю. 

Інструментарій банківського менеджменту. Розвиток системи банківського 

менеджменту в Україні та світі. Антикризове управління в банку. 

 

Тема 2. Організація банківської діяльності та стратегічне управління 

банком 

Сутність і зміст організації банківської діяльності. Організаційна структура 

банку та її місце у системі управління. Органи управління банком. Принципи 

організаційного процесу у банку. Основні типи організаційних форм банків. 

Порядок створення банків. Особливості реорганізацій у структурі банку.   

Організація управління регіональною мережею банку.  

Сутність, процес та особливості  стратегічного менеджменту в банківській 

сфері. Стратегічне планування, організація діяльності, мотивація та стратегічний 

контроль – взаємопов’язані функції процесу стратегічного управління банківською 

діяльністю. Характеристика основних типів банківських стратегій. 

Компоненти стратегії банку. Формування загальної стратегії та цілей банку 

– бачення банку в цілому, місія та цінності, варіанти стратегічних цілей, реалізація 

стратегії та оцінка виконання стратегічних завдань. Досвід та проблеми розробки 

банківських стратегій. 

Зміст, роль і завдання стратегічного планування у сучасній банківській 

практиці. Основні підходи до стратегічного планування. Банківська політика, її 



 

значення у процесі стратегічного планування. Послідовність процесу стратегічного 

планування. Зовнішній та внутрішній стратегічний аналіз. SWOT-аналіз. Місія 

(завдання) банку. Стратегічні цілі та завдання банку. Вимоги до стратегічного 

плану банку. Проблеми розробки банківських стратегій. 

Оперативне, тактичне планування в банку: сутність та призначення. 

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

практика його розробки і реалізації. 

Типи управлінських рішень. Процес прийняття раціонального рішення, 

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

Контроль за виконанням прийнятих рішень. 

Фінансове та бюджетне планування. Сутність та завдання фінансового 

планування. Продукти процесу планування в банку. Особливості процесу 

бюджетування, методи розробки та узгодження бюджетів.  Бюджетний період та 

«центри відповідальності». 

Сутність і значення контролю у банківському менеджменті. Види 

банківського контролю: попередній, поточний і заключний. Особливості процесу 

здійснення контролю. Суб’єкти та об’єкти контролю в банку, їх характеристика. 

Фактори, що впливають на ефективність системи контролю. Використання 

банківських рейтингів в процесі банківського контролю.  

Тема 3. Банківський маркетинг 

Особливості маркетингової діяльності у банку. Маркетингові дослідження 

банківського ринку. Маркетинговий менеджмент у банку: сутність, зміст, мета, 

функції та завдання маркетингового менеджменту. Принципи та методи управління 

маркетингом.  Основні етапи процесу маркетингового управління банком. Аналіз 

маркетингового середовища. Формування маркетингової інформаційної системи. 

Сегментація та вибір цільових сегментів ринку. Формування клієнтської бази 

банку. 

Сутність, мета, завдання, значення та особливості маркетингового 

стратегічного планування.  Етапи маркетингового стратегічного планування.  

Стратегічний аналіз як передумова ефективного маркетингового планування.   Збір 

інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище, інтерпретація інформації, аналіз 

та оцінка маркетингової ситуації. Методами стратегічного аналізу можуть бути: 

метод розривів між цілями й результатами, що досягаються; методи аналізу 

середовища банка (SWOT-, PEST-,  SW-, SNW-, GAP-аналіз та ін.). Прогнозування 

маркетингового середовища.  

Визначення місії та цілей банку. Маркетингові стратегії. Розроблення, вибір 

та оцінка стратегії. Складання стратегічного плану. Розроблення бюджету 

маркетингу та маркетингової програми. Виконання стратегії. Оцінка і контроль 

виконання стратегії. Використання CRM-технологій у маркетинговому 

стратегічному плануванні.  



 

Маркетингові програми: сутність, зміст та основні завдання розроблення 

маркетингових програм. Алгоритм розроблення програми комплексу банківського 

маркетингу. Управління продуктовою політикою банку. Управління політикою  

збуту та продажем  банківських продуктів. Управління комунікаційною політикою 

банку. Ділова репутація та імідж банку: сутнісна характеристика, значення, 

складові та критерії. Підходи до оцінки ділової репутації банку. Стратегії розвитку 

ділової репутації в залежності від оцінки її рівня. Вплив ділової репутації на 

діяльність банку.   

Особливості ідентифікації та управління маркетинговими ризиками у 

банківській діяльності. 

 

Тема 4. Управління персоналом банку 

Менеджмент персоналу в системі банківського менеджменту. Класифікація 

персоналу. Планування і добір персоналу. Залучення, відбір і адаптація персоналу 

банку. Оцінка банківського персоналу. Мотивація персоналу. Підвищення 

кваліфікації банківських працівників. Напрями системи підвищення кваліфікації. 

 

Тема 5. Управління власним капіталом та зобов’язаннями банку 

Завдання процесу управління банківським капіталом. Сутність та функції 

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

характеристика методів лівереджу, аналізу показників, експертних оцінок та 

адекватності капіталу. Базельська угода про конвергенцію капіталу. Міжнародні 

стандарти адекватності капіталу. 

Методи та проблеми управління банківським капіталом в Україні. 

Управління мобілізацією капіталу. Джерела зростання капіталу, їх переваги і 

недоліки. Збільшення капіталу за рахунок змін у структурі балансу. Поповнення 

власних коштів за допомогою методу «непрямого ефекту фінансування». 

Залучення капіталу із внутрішніх джерел. Дивідендна політика банку. Суть 

оптимальної дивідендної політики. Зовнішні джерела нарощення капіталу. Емісія 

простих і привілейованих акцій, випуск субординованих боргових зобов’язань, 

продаж і здавання в оренду активів. Методика визначення потреби в капіталі через 

розподіл банківського капіталу. 

Сутність управління зобов’язаннями банку. Розробка політики банку щодо 

мобілізації коштів. 

Методи управління залученими коштами банку. Цінові та нецінові методи 

управління залученими коштами банку. 

Методи визначення витрат на банківські ресурси. Визначення рівня 

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

Економічна сутність депозитної ставки. Формула майбутньої вартості грошей. 

Система страхування депозитів як фактор стабілізації банківської системи. 

Особливості управління позиченими коштами банку. Основні джерела 

запозичення коштів для банківських установ. Позики в центральному банку. 

Міжбанківський ринок. Операції РЕПО. Міжнародні фінансові ринки. Ринок 

депозитних сертифікатів та комерційних паперів, позики в небанківському секторі. 

 

Тема 6. Управління кредитно-інвестиційним портфелем банку 



 

Сутність етапів кредитного процесу. Схема механізму кредитування. 

Програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку. Способи надання банківського 

кредиту та методи кредитного ціноутворення. Схеми нарахування відсотків. 

Чинники диференціації процентної ставки за кредитами. Порядок нарахування, 

сплати та стягнення процентів за кредитами. Джерела інформації для оцінки 

кредитоспроможності позичальника. Оцінювання кредитоспроможності 

позичальника-юридичної особи. Чинники оцінки кредитоспроможності 

позичальника. Підходи до оцінки кредитоспроможності позичальника. Комплексні 

моделі оцінки кредитоспроможності позичальників, що використовуються у 

світовій практиці. Моделі розрахунку інтегрального показника боржника. 

Структурування кредиту, прийняття кредитних рішень. Оцінка 

кредитоспроможності позичальника-фізичної особи. Критерії кредитного 

скорингу. 

Процес управління кредитним ризиком. Вимоги до управління кредитним 

ризиком. Управління окремими видами кредитного ризику. Стратегія кредитного 

ризик-менеджменту. Структура кредитного ризику. Фактори індивідуального 

кредитного ризику. Складові портфельного кредитного ризику. Менеджмент 

кредитного ризику на рівні кредитного портфеля. Менеджмент кредитного ризику 

на рівні кредитної угоди. Управління проблемними кредитами банку. 

Загальні вимоги до формування резерву для відшкодування можливих втрат 

за кредитними операціями. Критерії та умови прийняття забезпечення за 

кредитними операціями. Порядок розрахунку резерву за кредитами. Використання 

резерву для покриття втрат за кредитними операціями.  

Банківський портфель цінних паперів: види фінансових інструментів. 

Фінансові та реальні інвестиції. Класифікація та функції банківських портфелів 

цінних паперів. Вибір мети управління портфелем цінних паперів. 

Стратегії формування портфеля цінних паперів. Показники активної та 

пасивної інвестиційної політики. Типи банківських портфелів цінних паперів: 

росту, доходу, ризикового капіталу, збалансований та спеціалізований. 

Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів. Методи 

розрахунку очікуваної норми дохідності цінних паперів. Фактори, що впливають 

на рівень дохідності цінних паперів. Рівень ліквідності цінних паперів та ризик їх 

дострокового погашення. Інфляційний, відсотковий, кредитний та діловий ризики 

цінних паперів. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського 

портфеля цінних паперів. Стратегії управління інвестиційним горизонтом: 

стратегія рівномірного розподілу, короткострокового та довгострокового акцентів, 

стратегія «штанги» та відсоткових очікувань. Переваги та недоліки стратегій 

управління інвестиційним горизонтом. Аналіз кривої дохідності. Методи 

розрахунку середньозваженого строку погашення цінного папера (дюрації). 



 

Дюрація як інструмент передбачення зміни ринкової ціни цінного папера. 

Управління відсотковим ризиком за допомогою дюрації. 

 

Тема 7. Управління активами і пасивами банку 

Еволюція підходів до управління активами і пасивами банку. Сучасні 

підходи до управління активами та пасивами: переваги та недоліки. 

Застосування стратегії управління активами і пасивами для управління 

хеджування процентного ризику. Чиста процентна маржа. Контроль за чистою 

процентною маржею. Спред прибутку. 

Стратегії управління активами та пасивами. Збалансована та незбалансована 

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

Вимірювання та моніторинг гепів. Циклічне управління гепом. 

Організаційна структура управління активами та пасивами. Основні 

напрямки впливу регулятивної функції НБУ на методи управління активами та 

пасивами банку. 

 

Тема 8. Управління ліквідністю та прибутковістю банку 

Еволюція підходів до визначення банківської ліквідності. Суть та теорії 

управління банківською ліквідністю. Управління банківською ліквідністю та його 

етапи.  

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

ліквідності та його види. Причини кризи ліквідності. 

Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах.  

Стратегії управління ліквідністю банку. Стратегії трансформації активів, 

запозичення ліквідних засобів, збалансованого управління ліквідністю. Оцінка 

потреби в ліквідності за методом джерел використання коштів, а також структури 

коштів. Використання коефіцієнтів для оцінки ліквідності банку. 

Управління банківською ліквідністю на макрорівні. Дотримання нормативів 

ліквідності. Вплив регулятивної функції НБУ на методи управління ліквідністю. 

Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку. 

Підходи до оцінювання діяльності банку. 

Характеристика основних показників, що використовуються в процесі 

оцінки прибутковості та ефективності діяльності банку. Функціональна залежність 

між показниками прибутку на капітал (ROE) та прибутку на активи (ROA). Методи 

визначення цільових рівнів прибутковості банку. 

Проблема «прибуток-ризик» та узагальнення підходів до її визначення. 

 

 

Тема 9. Управління банківськими ризиками 

Сутність та класифікація банківських ризиків. Організація управління 

банківськими ризиками Етапи управління банківськими ризиками. Механізм 

управління ризиками: основні методи аналізу та управління банківськими  

ризиками. Методи хеджування ризиків: хеджування відсоткового ризику, 

хеджування валютного ризику. Відмінність операцій хеджування від страхування 



 

банківських ризиків. Інструменти хеджування. Використання деривативних 

інструментів у процесі управління банківськими ризиками. Форвардні угоди, 

фінансові ф’юферси. Опціони та їх різновиди. Застосування своп-контрактів для 

хеджування процентного та валютного ризиків. 

Посилення регуляторного впливу на процес управління ризиками в 

банківському секторі України. Організаційна структура банку щодо управління 

ризиками. Внутрішньобанківські документи щодо управління ризиками. Оцінка 

банків за методологією SREP. Моделі та інструменти управління ризиками. 

Управління операційним ризиком. Управління комплаєнс-ризиком. 

Сутність, зміст і види антикризового управління в банку. Концепція 

побудови організаційно-економічного механізму антикризового регулювання в 

банку. Інструменти антикризового управління. Заходи антикризового управління в 

банку. 

 

Тема 10. Внутрішній контроль як інструмент банківського менеджменту 

Цілі, задачі, функції і організація внутрішнього контролю банку. Основні 

концепції внутрішнього контролю. Особливості внутрішнього контролю за 

напрямами діяльності банку.  Внутрішній контроль та аудиторські перевірки. 

Принципи та функції підрозділу внутрішнього аудиту банку. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних завдань, принципів, 

функцій, концепцій організації банківського менеджменту 

РНД 2 Студент демонструє розуміння сучасних тенденцій розвитку 

фінансового і банківського бізнесу, ключових напрямків 

трансформації банківської індустрії та інноваційних процесів 

РНД 3 Здобувач  розробляє рекомендації щодо оптимізації бізнес-процесів 

з метою підвищення конкурентоспроможності та ефективності 

функціонування фінансово-кредитних установ 

РНД 4 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних 

шляхів розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах 

невизначеності 



 

РНД 5 Студент застосовує уміння використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій для діагностики і моделювання 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

РНД 6 Здобувач застосовує здатність працювати в команді, діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів), розвиток потенціалу лідера 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

- - 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Система банківського менеджменту. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Організація банківської діяльності та стратегічне управління банком. Л.2, 

ПР.2. 

Тема 3. Банківський маркетинг. Л.3-Л4, ПР.3-ПР.4. 

Тема 4. Управління персоналом банку. Л.5, ПР.5. 

Тема 5. Управління власним капіталом та зобов’язаннями банку. Л.6, ПР.6. 

Тема 6. Управління кредитно-інвестиційним портфелем банку. Л.7-Л.9, ПР.7-

ПР.9. 

Тема 7. Управління активами і пасивами банку. Л.10, ПР.10. 

Тема 8. Управління ліквідністю та прибутковістю банку. Л.11, ПР.11. 

Тема 9. Управління банківськими ризиками. Л.12-Л.13, ПР.12-ПР13. 

Тема 10. Внутрішній контроль як інструмент банківського менеджменту. Л.14-

Л.15, ПР.14-ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 



 

– розв’язок ситуаційних завдань; 

– стандартизовані тести; 

– індивідуальні та групові практичні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

використанням мультимедійного обладнання); 

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

ситуаційних завдань, стандартизовані тести);  

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

рефератів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань банківського 

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

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в 

дискусіях (РНД 1, РНД 2, РНД 3). Лекції доповнюються практичними заняттями, 

що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі 

реальних даних щодо трансформацій у сфері фінансових послуг,  а також 

підготовку аналітично-оглядових завдань банківського менеджменту (результати 

навчання РНД 3 – НД 6). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

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

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

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в 

них тощо (РНД 3, РНД 4, РНД 6). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 



 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

• опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

• настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, 

рекомендації до виконання ситуаційних завдань, рефератів; 

• обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

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

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 



 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений 

навчальним планом та освітньою програмою у формі екзамену. Підсумковий 

контроль складається з письмового екзамену. 

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи на практичних 

заняттях, виконання кейсів, тестування в системі Moodle, індивідуальних робіт 

тощо). 

 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних 

занять 

  

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), реферати, розв’язання 

проблемних ситуацій 

5*2 бали =10 балів 

Презентація та захист індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) робіт 

10 балів 

Тези та виступ на науковій конференції 10 балів 

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

Підсумковий контроль: екзамен 50 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.6 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

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

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. 

О. А. Кириченка, В. І. Міщенка. − К.: Знання, 

2005. − 831 с. 

2. Банківський менеджмент: питання теорії та 

практики: монографія / [О. А. Криклій, Н.Г. 

Маслак, О. М. Пожар та  ін.]. – Суми : ДВНЗ 

“УАБС НБУ”, 2011. – 152 c.  

3. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: 

посібник. − К.: Видавничий центр «Академія», 

2001. − 320 с. 

4. Кузьмін В. В. Банківський менеджмент: навч. 

посібник для студ. вищих навч. закл. / В. В. 

Кузьмін. - Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2006. 

– 300 с. 



 

5. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: 

Підручник. − 2-ге вид., доп. і перероб. − К.: 

КНЕУ, 2004. − 468 с.  

6. Положення про визначення банками України 

розміру кредитного ризику за активними 

банківськими операціями: Постанова Правління 

НБУ від 30.06.2016 р. № 351 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Принципи корпоративного управління: Рішення 

Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 22.07.2014 р. № 955 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

8. Про банки і банківську діяльність: Закон України 

№2121–ІІІ від 07.12.2000р. / Відомості Верховної 

Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 
 

 


