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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 21    Управління фінансовою стабільністю банку 

1 Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2 Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

3 Освітній ступінь Другий (магістерський) 

4 Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

5 Статус дисципліни вибіркова 

6 Мета вивчення 
дисципліни 

надання знань про сутність фінансової стабільності банку, підходи до оцінки 
стабільності функціонування банків, методологію дослідження кризових явищ в 
діяльності банку, а також напрями вдосконалення процесів управління банком з точки 
зору забезпечення стабільного функціонування та розвитку 

7 Очікувані результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє знання правової основи управління фінансовою 
стабільністю банків. 

РНД 2.  Здобувач орієнтується в діючих підходах до забезпечення фінансової 
стабільності банку.  

РНД 3.  Здобувач визначає різновиди фінансової стабільності банків. 
РНД 4. Здобувач характеризує стика методів аналізу фінансової стабільності банку. 
РНД 5. Здобувач вміє оцінювати рівень фінансової стабільності банку. 
РНД 6. Здобувач вміє проводити аналіз показників, які свідчать про наявність кризових 

симптомів у діяльності банку. 
РНД 7. Здобувач вміє розробляти систему збалансованих показників діяльності банку. 
РНД 8. Здобувач демонструє вміння формулювати рекомендації щодо підвищення 

рівня фінансової стабільності банку. 

8 Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

1. Теоретичні основи фінансової стабільності банку 
2. Сучасні умови фінансової стабільності банків 
3. Моделювання системи управління фінансовою стабільністю банків 
4. Сутність та методологія дослідження кризових явищ в діяльності банку 
5. Антикризовий консалтинг в загальній системі управління банком 
6. Бюджетування в системі управління фінансовою стабільністю банку 
7. Система збалансованих показників як інструмент  
бізнес-регулювання 

9 Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – залік - 50 балів 

10 Мова навчання Українська  

11 Критерії оцінювання 
результатів навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Усне опитування до 20 балів 

Тестування до 10 балів 

Індивідуальні завдання за темами дисципліни до 20 балів 

Всього за результатами поточного контролю до 50 балів 

Підсумковий контроль: залік до 50 балів 

Всього до 100 балів 
 

12 Викладач/   викладачі Погореленко Н.П., к.е.н., доцент 

13 Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук, 2. Електронна дошка, 3. Комп’ютери 
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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 22    Банківське регулювання та нагляд 

1 Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2 Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

3 Освітній ступінь Другий (магістерський) 

4 Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

5 Статус дисципліни вибіркова 

6 Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних виконувати інспектування банків, здійснювати їх 
рейтингову оцінку та мінімізувати банківські ризики в умовах нестійкої 

макроекономічної ситуації, що передбачає застосування міжнародного та 
вітчизняного досвіду в практичному аспекті. 

7 Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Студент демонструє знання законів, методів та принципів здійснення 
банківського регулювання в сучасних умовах 

РНД 2 Студент розробляє стратегію банківського нагляду з урахуванням 
міжнародних стандартів 

РНД 3 Студент контролює порядок, умови створення та державну реєстрацію 
вітчизняних банків, банківських груп та банків з іноземним капіталом  

РНД 4 Студент обирає критерії для здійснення інспекційних перевірок 
банківських установ, визначає вимоги до формування структури підрозділу 
внутрішнього аудиту банку  

РНД 5 Студент дає комплексну рейтингову оцінку діяльності банків за 
системою CAMELS, здійснює процедуру формування рейтингу банку 

РНД 6 Здобувач застосовує сучасні концепції ризиків у процесі банківського 
нагляду, вимірює та оцінює ризики при побудові ефективної системи ризик-
менеджменту банку 

РНД 7 Студент використовує наглядову інформацію, результати письмових 
застережень, обґрунтовує доцільність відклику банківських ліцензій, 
віднесення банку до категорії «неплатоспроможного»  
РНД 8  Здобувач застосовує та адаптує рекомендації щодо банківського 
нагляду за вітчизняними банківськими установами за системою Базель ІІ, 
Базель ІІІ 

8 Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1.Теоретичні засади регулювання діяльності банків на міжнародному та 
національному рівнях.  
Тема 2. Організаційна побудова системи банківського регулювання та нагляду. 
Тема 3. Створення і реєстрація банків в Україні. 
Тема 4. Ліцензування банківської діяльності. 
Тема 5. Пруденційний безвиїзний нагляд за діяльністю банків  
Тема 6. Інспектування банків.  
Тема 7 Комплексна рейтингова оцінка діяльності банків за системою CAMELS. 
Тема 8 Банківський нагляд на основі оцінки ризиків. 
Тема 9 Застосування до банків заходів впливу за порушення ними банківського 
законодавства та нормативних актів НБУ 
Тема 10 Розвиток банківського регулювання та нагляду в контексті 
євроінтеграції та глобалізації. 
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9 Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

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

10 Мова навчання Українська 

11 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 

12 Викладач/   
викладачі 

Кочорба В.Ю., к.е.н., доцент  

13 Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Харківський навчально-науковий інститут 
 Факультет управління та фінансових технологій 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ФВД23 Ризик-менеджмент у банку 
 

1 Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2 спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

3 Освітній ступінь Другий (магістерський) 

4 Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

5 Статус дисципліни вибіркова 

6 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. 

7 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. 

 

8 Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні засади економічних ризиків в системі управління 
ризиками банківської діяльності. 
Тема 2. Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в 
банку. 
Тема 3. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків 
Тема 4. Управління фінансовими неціновими ризиками банку 
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Тема 5.  Управління інвестиційними ризиками в банку. 
Тема 6. Хеджування ризиків у банку. 
Тема 7. Управління функціональними ризиками банку. 
Тема 8. Контроль за банківськими ризиками. 

9 Форми поточного та 
підсумкового контролю 

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

10 Мова навчання українська  

11 Критерії оцінювання 
результатів навчання 
 Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

усна перевірка (опитування, розв'язання 
проблемних та ситуаційних вправ тощо) на 
семінарах, практиках, 

8х 2 бали = 
16балів 

Тести 8х 2 балів = 16 бали 

практична перевірка - розв'язання задач, 
вправ 

4х4=16балів 

виконання та захист ІНДЗ 22балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

12 Викладач/   викладачі Кочорба В.Ю., к.е.н., доцент 
Вядрова Н.Г., старший викладач 

13 Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 
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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 

ФВД24  Інноваційні технології: 
 Модуль 1.Технології наукових досліджень 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

3. Освітній ступінь Другий (магістерський)  

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

3 кредити 

5. Статус дисципліни вибіркова 

6.  Мета вивчення 
дисципліни 

ознайомлення слухачів з методологічними засадами дослідження, 
формування навичок з організації ними наукового пошуку та оформлення 
відповідних звітів за результатами дослідження у встановленій формі 
(тези, стаття, монографія, реферат, дисертація тощо). Важливий навик, 
який формує дисципліна – представлення своїх результати на наукових 
конференціях і семінарах. 

7. Очікувані  
результати  
навчання 

РНД 1. Демонстрація вмінь щодо підходів до проведення наукового 
дослідження 
РНД 2. Визначення змісту етапів наукового дослідження 
РНД 3. Демонстрація знання з особливостей типів та видів наукових звітів 
РНД 4. Орієнтація в діючих методиках дослідження та обґрунтування 
доцільності зробленого вибору   
РНД 5. Узагальнення та обґрунтування основних фінансових термінів і 
понять, аналіз та оцінка фінансових явищ і процесів 
РНД 6. Демонстрація вмінь проводити обробку емпіричних даних та 
інтерпретацію отриманих результатів проведеного дослідження 
РНД 7. Демонстрація вміння з визначення об'єкту, предмету, мети, завдань 
та гіпотез наукового дослідження 
РНД 8. Демонстрація вміння оформлювати наукові звіти та представляти 
результати дослідження на наукових конференціях та семінарах 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за  
темами 

Тема 1. Методологія в науковому дослідженні:  
загальні засади та принципи 
Тема 2. Вибір та формулювання проблеми дослідження 
Тема 3. Пошук наукової інформації та її представлення в рефераті. Наукова 
дискусія 
Тема 4. Об'єкт і предмет наукового дослідження.  
Підбір групи досліджуваних. Вибірка 
Тема 5. Формування комплексу методик для дослідження та збір 
емпіричних даних 
Тема 6. Написання наукового звіту: тези, стаття, реферат, дисертація, 
монографія 
 

9. Форми поточного 
та підсумкового 
контролю 

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

10. 
Мова навчання 

Українська  
 



Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Управління розвитком банківського бізнесу» 
 

11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 

 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 
Змістовний модуль «Технології наукових досліджень» 

Підбір та систематизація наукової літератури з обраного 
напрямку дослідження 

5 балів 

Написання анотацій зібраних наукових джерел 
(згідно встановленого зразка) 

5 балів 

Аналіз наукових джерел із визначенням невирішених раніше 
частин дослідження (згідно встановленого зразка) 

5 балів 

Формулювання власного бачення змісту наукового трактування 
досліджуваної категорії із подальшим визначенням його 
наукової новизни 

5 балів 

Написання чернетки «змісту» дипломного дослідження (згідно 
встановленого зразка) 

5 балів 

Складання чернетки структурно-логічної схеми дослідження 
(згідно встановленого зразка) 

5 балів 

Написання чернетки «вступу» як структурної складової 
дипломного дослідження 
(згідно рекомендацій до їх складання) 

10 балів 

Або/або: 
- написання тез доповіді для участі у науково-практичній 
конференції 
- написання тез доповіді для участі у науково-практичній 
конференції 

10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

12.  
Викладач / викладачі 

Самородов Б.В., д.е.н., професор 
Погореленко Н.П., к.е.н., доцент 

13. Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 

  



Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Управління розвитком банківського бізнесу» 
 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

 

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

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна  
дисципліна 

ФВД24  Інноваційні технології: 
 Модуль 2. Інноваційні технології: Тренінговий бізнес-курс 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

3. Освітній ступінь Другий (магістерський)  

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

3 кредити 

5. Статус дисципліни вибіркова 

6.  Мета вивчення 
дисципліни 

освоєння студентами інноваційних технологій залучення та обслуговування 
клієнтів банку 
 

7. Очікувані  
результати  
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє здатність проявляти лідерські навички 
РНД 2. Здобувач демонструє здатність вести переговори та розв’язувати 
конфлікти. 
РНД 3. Здобувач демонструє здатність розробляти проекти у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та управляти ними. 
РНД 4. Здобувач демонструє здатність застосовувати управлінські навички у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
РНД 5. Здобувач демонструє здатність розробляти комплексний 
стратегічний план діяльності банку, формувати систему управління 
банківськими процесами, здійснювати оцінку і управління банківськими 
ризиками.  
РНД 6. Здобувач демонструє здатність до координації і інтеграції 
оперативних планів за результатами бізнес-процесів та узгодження їх зі 
стратегічним планом розвитку організаційної системи, з використанням 
інструментарію контролінгу. 
РНД 7. Здобувач вміє працювати в команді, мотивувати та управляти 
роботою інших для досягнення спільної мети. 
РНД 8.Здобувач вміє оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи 
та страхування і приймати обґрунтовані рішення. 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за  
темами 

Тема 1. Тренінг 1. Клієнтська політика банку 
Тема 2.  Тренінг 2. Організація роботи банківських відділень Тема 3. Тренінг 
3. Сучасна система продажу банківських продуктів. 
Тема 4.  Тренінг 4 Технології системи “Web-banking”, “Ощад 24/7”, “Приват 
24” 
Тема 5. Тренінг 5. Технології системи “Mobile -banking”. 
Тема 6. Тренінг 6. Технології системи “Банк 2.0”, “Банк 3.0” 
Тема 7.  Тренінг 7. Технології роботи колл-центрів. 
Тема 8. Тренінг 8. Психологічні прийоми та технології взаємодії з клієнтами 
банку. 

9. Форми поточного 
та підсумкового 
контролю 

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

10. 
Мова навчання 

Українська  
 



Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Управління розвитком банківського бізнесу» 
 

11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 

 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Тренінговий курс «Інноваційні 
технології» 

 

Тестове опитування 8 х 3 балів = 24балів 

Практична перевірка-виконання 
завдань, ситуаційні вправи, кейси, 
доповіді, презентації 

 (8 робіт × 2 балів = 16 балів); 

Виконання та захист індивідуальної  
роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

50 

Підсумковий контроль: залік 50 

Всього 100 

12.  Викладач / викладачі Вядрова Н.Г., старший викладач 

13. Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 


