
Варіативна компонента  (сертифікаційний модуль) «Банківський менеджмент» 
 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна ФВД11 Глобальна фінансова та банківська система 

Офіційна назва освітньої 
програми 

 «Фінансові технології та банківський менеджмент» (дистанційна форма) 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітній ступінь Другий (магістерський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ЕСТ8 

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у студентів системи знань для розуміння умов і факторів становлення 
глобальної економіки, механізмів та інструментів функціонування глобальної 
економічної системи, усвідомлення своєї інтелектуальної  місії для реалізації 
креативних ідей суспільного прогресу в контексті європейських цінностей та 
цивілізаційних вимірів глобалізації 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Здобувач демонструє знання закономірностей та сучасних тенденцій глобалізації, 
розуміння цивілізаційної парадигми глобального економічного розвитку; 
РНД 2 Здобувач володіє вмінням розробляти стратегічні пріоритети розвитку економіки 
на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях на основі вивчення кон’юнктури 
глобальних ринків товарів, послуг, фінансів, інвестицій, праці; 
РНД 3 Здобувач демонструє розуміння природи глобального економічного циклу, 
теоретичних підходів представників сучасних економічних шкіл до пояснення причин 
циклічності та регулювання глобальних економічних дисбалансів;  
РНД 4 Здобувач визначає та аналізує імперативи економічної глобалізації, узагальнює 
шляхи й моделі інтеграції України в глобальний економічний простір, переваги 
євроінтеграційного вектору зовнішньоекономічної стратегії України в умовах 
глобалізації. 

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1. Фінансова глобалізація світового фінансового середовища 
Тема 2. Міжнародні фінансово – кредитні організації 
Тема 3. Міжнародні валютно – фінансові системи 
Тема 4. Глобальний ринок цінних паперів 
Тема 5. Глобальна банківська система 
Тема 6. Глобальні фінансово – кредитні кризи 
Тема 7. Проблеми та перспективи інтеграції України в глобальний фінансовий ринок 

Форми поточного та 
підсумкового 

контролю 

Поточний контроль – 100 балів. 
Підсумковий контроль - залік 

Мова навчання українська  

Критерії оцінювання 
результатів навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль:  

Виконання завдань, кейсів, тематичне тестування. 10 х 7 = 70 балів 

Підсумкове тестування 30 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 100 

Всього 100 
 

Викладач/викладачі К.е.н., доцент Іващенко М.В. 

Забезпечення Дистанційний курс з методичним забезпеченням на платформі E-learning для банкірів 



Варіативна компонента  (сертифікаційний модуль) «Банківський менеджмент» 
 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД32  Психологія управління та конфліктологія в банках 
Освітній ступінь ступінь другий (магістерський) 
Назва освітньої програми «Фінансові технології та банківський менеджмент»  

(дистанційна форма) 
Кількість кредитів за ECTS 6 
 

Навчальна дисципліна ФВД32  Психологія управління та конфліктологія в банках 

Офіційна назва освітньої 
програми 

 «Фінансові технології та банківський менеджмент» (дистанційна форма) 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітній ступінь Другий (магістерський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ЕСТ8 

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у студентів компетентностей щодо практичного використання 
психологічних знань для професійного розвитку, визначення впливу індивідуальних 
якостей особистості на формування професіоналізму, використання одержаних знань 
для забезпечення успішного особистісного саморозвитку.  

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Здобувач демонструє знання теоретичних положень психології управління та 
конфліктології в банках: понятійно-категоріальний апарат професійної психології; 
основні і додаткові сучасні методи дослідження професійної психології; основні 
характеристики еталонної моделі успішного спеціаліста; сутність основних мотиваційних 
теорій; характеристику психічних властивостей людини. 
РНД 2 Здобувач володіє вмінням застосовувати знання з дисципліни  в конкретних 
ситуаціях професійної управлінської діяльності в банківській сфері. 
РНД 3 Здобувач аналізує психологічні характеристики професійної діяльності фахівців 
банківської сфери, пропонує оптимальні способи їх використання в процесі 
управлінської діяльності в банківських установах.  
РНД 4  Здобувач оцінює вплив різних психологічних факторів на досягнення 
професійного розвитку банківських службовців та професійного саморозвитку.  
 РНД 5 Здобувач демонструє гуманістичні цінності в процесі розв’язання конфліктів в 
трудовому колективі та мотивацію до особистісного психологічного самовдосконалення 
в процесі трудової діяльності.  
РНД 6 Здобувач демонструє здатність самостійно розробляти стратегії розв’язання 
конфліктів у трудовому колективі банківських службовців, враховуючи інтереси усіх 
фігурантів,  використовувати ці стратегії в процесі управління  та ситуаціях 
міжособистісного спілкування.   

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Змістовий модуль 1: «Психологія управління» 
Тема 1. Психологія професійної діяльності в системі фінансово-економічної безпеки 
Тема 2. Особистість у сфері професійної діяльності 
Тема 3. Мотивація професійної діяльності 
Тема 4. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання 
Тема 5. Психологічні особливості реалізації управлінських функцій 
Тема 6. Психофізіологічні основи ефективного  управління 
Тема 7. Особистість як суб'єкт і об'єкт управлінської діяльності 
Тема 8. Керівництво і лідерство в управлінні 
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 Тема  9. Психологічна специфіка розробки і прийняття управлінських рішень 
Тема 10. Міжособистісне спілкування і взаємодія в управлінському процесі 
Тема 11. Соціально-психологічний клімат як результат управлінської діяльності.  
Психологічні критерії ефективності управління 
Змістовий модуль 2: «Конфліктологія в банках» 
Тема 12. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні та банківській 
діяльності. Поняття та типологія конфліктогенів 
Тема 13. Види конфліктів. Типологія конфліктних особистостей. 
Тема 14. Формула конфлікту. Дії в конфліктній ситуації. 
Тема 15. Стратегія управління конфліктом. 
Тема 16. Основні правила переконання 
Тема 17. Профілактика  конфліктів у трудовому колективі банківських службовців 
Тема 18. Поняття психотерапії, її різновиди та застосування у сфері професійної 
банківської діяльності.  

Форми поточного та 
підсумкового 

контролю 

Для заочної (дистанційної) 
форми навчання:                                поточний контроль – 100 балів. 
                                                                  підсумковий контроль – залік. 

Мова навчання українська  

Критерії оцінювання 
результатів навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Поточний контроль:  

Виконання запланованих практичних та 
теоретичних завдань в дистанційному режимі 
в оболонці Moodle2 

50  

Виконання підсумкової контрольної роботи в 
оболонці Moodle2 

50 

Всього за результатами поточного контролю: 100 

Підсумковий контроль: залік  

Всього: 100 
 

Викладач/викладачі Чхеайло А.А. 

Забезпечення Дистанційний курс з методичним забезпеченням на платформі E-learning для банкірів 
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ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна ФВД 33 Міжнародні розрахунки і валютні операції 

Офіційна назва освітньої 
програми 

 «Фінансові технології та банківський менеджмент» (дистанційна форма) 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

Освітній ступінь Другий (магістерський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ЕСТ8 

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних виконувати  валютні операції  та міжнародні 
розрахунки завдяки сформованим теоретичним основам та практичним навичкам 
роботи валютних ринків, аналізувати стан та прогнозувати динаміку валютного 
курсу, мінімізувати ризики валютної позиції банку 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Студент демонструє знання законів, методів та принципів здійснення 
валютного регулювання та механізму здійснення валютних операцій в сучасних 
умовах  

РНД 2 Студент аналізує найбільш реальні шляхи вибору валютного курсу 
гривні, спираючись на інформацію про стан валютного ринку в Україні  

РНД 3 Студент здійснює платежі за допомогою основних засобів — 
векселів, чеків та платіжних карток міжнародного зразку,  відкриває та виконує  
акредитивні та інкасові операції інкасо, досліджуючи основні міжнародні 
розрахунки та спираючись на наявну технічну базу 

РНД 4 Студент оцінює основні напрями використання іноземного капіталу, 
вивчаючи досвід міжнародних фінансово-кредитних організацій  

РНД 5 Студент вміє відкривати та закривати поточні та депозитні рахунки в 
іноземній валюті з урахування змін у поточному законодавстві  

РНД 6 Здобувач застосовує сучасний інструментарій валютної політики з 
метою впливу на девальвацію та ревальвацію курсу гривні, в національних 
державних рамках та умовах виходу на міжнародний ринок  

РНД 7 Здобувач розраховує премію або дисконт за строковими валютними 
операціями, враховуючи аналітичні та прогнозні дані щодо руху курсів валют та 
відсоткових ставок 

РНД 8 Студент використовує наглядову інформацію, розкриває питання 
відповідальності за порушення валютного законодавства  

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1.Основи організації міжнародних розрахунків. 
Тема 2. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках. 
Тема 3. Документи в зовнішньоторговельних операціях та умови постачань.  
Тема 4. Способи платежів у міжнародній торгівлі. 
Тема 5. Документарні форми розрахунків.  
Тема 6. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках.  
Тема 7. Банківське фінансування  зовнішньоторговельних угод. 
Тема 8 Валютний ринок та валютні операції. 
Тема 9 Депозитні валютні операції. 
Тема 10 Управління валютним ризиком. 

Форми поточного та 
підсумкового 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – іспит– 50 балів 
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контролю 

Мова навчання Українська 

Критерії оцінювання 
результатів навчання 

За результатами опанування кожної теми: Усне та письмове опитування, участь у 
дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття, вирішення 
практичних завдань, тестування, підготовка доповідей з дисципліни. Контрольна 
робота, екзамен 
Разом: 100 балів 

Викладач/викладачі Холодна Ю.Є., к.е.н., доцент  
 

Забезпечення Дистанційний курс з методичним забезпеченням на платформі E-learning для 
банкірів 
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 ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна ФВД 34  Управління  ризиком у банку 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» (дистанційна форма) 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

Освітній ступінь Другий (магістерський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ЕСТ8 

6 кредитів 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними 
знаннями і практичними навичками з фінансів, банківської справи та 
страхування, а також уміють їх застосовувати з метою ефективного управління 
взаємовідносинами на фінансовому ринку, діяльністю фінансових посередників 
та основними з них-банками 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Студент демонструє належний рівень знань у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем, фінансової термінології.  
РНД 2 Студент визначає елементи організації та функціонування системи ризик 
менеджменту, оцінює фактори ризику банківських процесів, здійснює 
обґрунтований вибір методів управління банківськими ризиками, визначає 
вплив ризиків на фінансові результати діяльності.  
РНД 3 Студент обирає та застосовує економіко-математичні та статистичні 
методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових 
сферах.  
РНД 4 Здобувач розробляє комплексний стратегічний план діяльності банку, 
формує систему управління банківськими процесами, здійснює оцінку та 
управління банківськими процесами. 
РНД 5 Здатність студента до прогнозування, розробки стратегій управління 
конкурентоспроможністю банків та процесів формувань конкурентних переваг 
на ринку.  
РНД 6 Оволодіння знаннями щодо аналізу ефективності впровадження 
міжнародних стандартів управління банківської діяльності та організації 
взаємовідносин національних банків з міжнародними фінансовими 
установами. 
РНД 7 Формування навичок управління банківськими ризиками з метою 
мінімізації витрат РНД 8 Здатність студента діагностувати причини і визначати 
фактори розвитку кризових явищ та мінімізувати негативні наслідки їх прояву на 
макро та мікро рівні. 

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні засади економічних ризиків в системі управління ризиками 
банківської діяльності.  
Тема 2. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи теорії портфеля.  
Тема 3. Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку. 
Тема 3. Діагностика ризиків банку.  
Тема 4. Оцінювання банківських ризиків  
Тема 5. Загальні методи виміру ризику 
Тема 6. Експертні методи оцінки ризику 
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Тема 7. Управління фінансовими неціновими ризиками банку 
Тема 8. Управління інвестиційними ризиками в банку.  
Тема 9. Хеджування ризиків у банку. 
Тема 10. Управління функціональними ризиками банку. 
Тема 11. Контроль за банківськими ризиками. 
Тема 12. Моделювання банківськими ризиками 

Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

Мова навчання українська  

Критерії оцінювання 
результатів навчання 
 Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 
Комплексні контрольні роботи 

до 40 балів 

 Тези та виступ на конференції з науковою доповіддю 
або Презентація та захист індивідуальної (дослідницько-
аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

Викладач/   викладачі Піскунов Р.О., к.е.н., доцент 

Забезпечення Дистанційний курс з методичним забезпеченням на платформі E-learning для 
банкірів 

 


