
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Магістерська програма 

 «УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ БІЗНЕСОМ» 



КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ –  

РОДИНА ПРОФЕСІОНАЛІВ! 



КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ –  

РОДИНА ПРОФЕСІОНАЛІВ! 

За кафедрою в 2015-2017 році закріплено 17 навчальних наук 

(дисципліни) (з них:  – 8 бакалаврського рівня і  

9 - магістерського рівня) 

Ведеться робота щодо запровадження англомовної 

магістерської програми, викладачі кафедри працюють над 

викладанням науки «Фінансовий менеджмент у банку» 

англійською мовою. 
 



Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування” 

Магістерська програма: 
8Ф08 

“Управління банківським бізнесом” 

 
   

 

 

 

 
керівник – завідувач кафедри, д.е.н., професор  

Примостка Людмила Олександрівна 

 

 

 

 

 

 
заступник – к.е.н., професор 

 Конопатська Лариса Василівна 



«Управління банківським бізнесом» 

Мета програми:  

- підготовка висококваліфікованих фахівців  здатних 
ефективно управляти фінансово-банківськими установами 
на всіх рівнях, підвищувати надійність та ефективність їх 
діяльності через посилення функцій контролю;  

- підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері 
забезпечення безпеки та зниження банківських ризиків;  

- підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері 
банківського регулювання та нагляду, здійснення 
фінансового моніторингу та аудиту в банках;  

- висококваліфікованих фахівців – аналітиків, здатних 
здійснювати аналітичні дослідження та розробляти нові 
фінансові інструменти та банківські продукти. 



Магістерська програма передбачає вивчення таких 

дисциплін: 
 

І семестр 

Нормативні науки 

• Фінансовий менеджмент в банку  

• Глобальна економіка 

• Соціальна відповідальність 

• Кредитний менеджмент 

• Проектне фінансування  

 

 

Вибіркові дисципліни (3 з 4) 

• Антикризовий менеджмент у банку 

• Інформаційне забезпечення 
фінансових установ 

• Банківська статистична звітність 

• Бюджетування та контролінг в банку 

 

 

ІІ семестр 

Нормативні науки 

•   Банківське регулювання та нагляд  

•   Основи економічних досліджень 

 

Дисципліни магістерської програми 

(обов’язкові по вибору кафедри) 

• Валютне регулювання та контроль 

• Методи аналізу фінансових ринків 

• Інновації у банківському бізнесі 

 

Вибіркові дисципліни (2 з 4) 

• Управління банківськими ризиками    

• Фінансова безпека  

• Портфельне інвестування 

• Управління вартістю банку 

  



Магістерська програма передбачає вивчення таких дисциплін: 
(керівники курсів) 

Нормативні науки, що 

викладаються кафедрою 

• Фінансовий менеджмент в 

банку  

 (проф. Примостка Л.О.) 

• Банківське регулювання та 

нагляд  

 (проф. Конопатська Л.В.) 

Вибіркові дисципліни, що 
викладаються кафедрою 

•Управління банківськими ризиками    

 (доц. Лавренюк В.В.) 

•Антикризовий менеджмент у банку 

 (доц.Гойванюк М.П.) 

•Валютне регулювання та контроль  

 (доц. Боришкевич О.В.) 

•Банківська статистична звітність  

 (доц. Шевалдіна В.Г.) 

•Інновації у банківському бізнесі    

 (доц. Нікітін А.В.) 

•Інформаційне забезпечення фінансових 
установ (доц. Позднишев Є.В.) 

•Методи аналізу фінансових ринків  

(проф. Краснова І.В.) 

•Фінансова безпека  

 (доц. Іванова Т.Г.) 



    Міжпредметний тренінг, який проводяться за 

магістерською програмою кафедри менеджменту 
банківської діяльності: 

“ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Керівник – к.е.н., проф. Краснова І.В. 



Фінансовий менеджмент 

 у банку 
Викладачі:  

 проф. Примостка Л.О. 

проф. Конопатська Л.В. 

проф. Краснова І.В. 

доц. Шевалдіна В.Г. 



Банківське регулювання 

та нагляд 
Викладачі: 

проф. Конопатська Л.В. 

доц. Гойванюк М.П. 
 



Валютне регулювання та 

контроль  
 Викладачі: 

доц. Боришкевич О.В. 

доц. Суторміна А.М. 



Інновації у банківському бізнесі  
 Викладачі: 

доц. Нікітін А. В. 

доц. Осадчий Є.С. 



Управління банківськими 

ризиками  
 Викладачі: 

 доц. Лавренюк В.В. 



Регулювання діяльності банків в 

умовах глобальних викликів  
 

Прогнозування та хеджування 

фінансових ризиків  
 



Підвищення теоретичних знань та 

набутих навичок 

На кафедрі проводяться відкриті лекції та круглі столи.  

 

22 жовтня 2015 р. кафедрою спільно з Інститутом економіки та 
прогнозування НАНУ було проведено відкриту лекцію с.н.с., 

голови Українського товариства фінансових аналітиків Прозорова 
Ю.В. на тему: «Нацбанкфінпослуг-2016: від світанку до заходу 

держрегулювання небанківського ринку ». 

 

20 квітня 2016 р. кафедрою спільно з УТФА було проведено 
відкриту лекцію к.е.н., незалежним банківським експертом членом 

Українського товариства фінансових аналітиків Дробязко А. А.  

на тему: «Монетарна політика НБУ». 

 



Підвищення теоретичних знань та 

набутих навичок 

У 2016-2017 рр. на кафедрі організовано та проведено  

круглі столи:  

 

«Кому більш необхідна валютна лібералізація: фінансовому чи 
реальному сектору?» (24 березня 2016 р. КНЕУ спільно з УТФА). 

 

«Перезавантаження банківської системи: особливості 
менеджменту та макропруденційний мандат НБУ»   

(29 листопада 2016 р. КНЕУ спільно з УТФА та ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України»). 

 

«Підсумки одержавлення та ринкові перспективи банківської 
системи України» (24 лютого 2017 р. КНЕУ спільно з УТФА). 



Учасники круглого столу:  
«Перезавантаження банківської системи: 

особливості менеджменту та 

макропруденційний мандат НБУ»  
(29 листопада 2016 р. КНЕУ спільно з УТФА та 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»). 

  

Круглі столи та 
відкриті лекції для 

студентів  

  



Учасники Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт 

«Кредитно-банківська система: історія, 

сучасність та перспективи розвитку»  
(25 травня 2016 р. КНЕУ  

спільно з ПМФА та «ЕйСіАй Україна»); 

 

  

Міжнародні конкурси 

та конференції 

  



Практика 

Базами практики виступають  

комерційні банківські установи та  

Національний банк України.   

Банківські установи знаходяться переважно в  

м. Києві, а також в інших містах України.  

Всі установи заключили Договір з університетом 

про проходження практики студентами, згідно 

вимогам МОН України. 

 



Практика 
Тісна співпраця з банківськими установами забезпечила 

проходження практики студентами у їх філіях:  

     ПАТ «Креді агріколь банк»;  

     ПАТ АБ «Приватбанк»;  

     ПАТ «Альфа Банк»,  

     ПАТ «Укрексімбанк»;  

      

 



Співпраця з провідними фінансовими 

установами 

Підписані договори з наступними організаціями: 

«Перше міжнародне фінансове агентство»,  

 

 

Громадська організація «ЕйСіАй – Україна»,  

 

 

 

Національне рейтингове агентство  

«Експерт-Рейтинг»  



Випускники програми  

можуть працювати: 
 

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ 
• Керівниками та спеціалістами вищого і середнього рівня банківської 

установи у сфері кредитної, депозитної, валютної діяльності;  

• керівниками та спеціалістами підрозділів фінансового моніторингу 
та внутрішнього аудиту в комерційних банках; 

• керівниками та спеціалістами валютних управлінь комерційних 
банків; 

• аналітиками та спеціалістами валютних, фондових, кредитних 
управлінь банку; 

• керівниками та спеціалістами структурних підрозділів банку з 
управління та контролю за банківськими ризиками; 

• фахівцями  комісії з регулювання ринків фінансових послуг; 
 
 
 
 
 
 

 
 



Випускники програми 

 можуть працювати: 
 

АУДИТОРСЬКІ ТА СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 
 

• фахівцями у сфері регулювання діяльності валютних, 
фондових, ф’ючерсних бірж; 

• економістами та спеціалістами підрозділів безпеки банків, 
інвестиційних та страхових компаній та інших фінансових 
установ; 

• керівниками та фахівцями аудиторських компаній;  

• керівниками та спеціалістами фінансово-кредитних та 
консалтингових компаній; 

• науковими співробітниками в галузі банківської справи. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Випускники програми  

можуть працювати: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

 

 

 

 

         Керівниками та спеціалістами центрального апарату Національного банку 
України; 

Керівниками та спеціалістами регіональних відділень Національного                         
банку України; 

 Фахівцями НБУ за напрямками: 

Пруденційний нагляд; 

Монетарна стабільність; 

Ринкові операції; 

Розрахункові операції; 

Фінансово-адміністративні операції. 



Випускники програми  

можуть працювати: 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 
 
 
 
 
 

 Фахівцями системи банківського нагляду та Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб; 

  Фахівцями секторів та відділів ФГВФО: 

• відділу організації виплат 

• відділу стратегії та нормативно- 

методологічного забезпечення;  

• відділу інспектування; 

• сектору контролю та безпеки;   
 



Запрошуємо до нас на навчання! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТРИМАЙ ЦІННІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД 

ПРОФЕСІОНАЛІВ! 



Дякуємо за увагу! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Магістерська програма 

 «УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ БІЗНЕСОМ» 

Більше інформації: 

goo.gl/LtI4xx 


