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Всім відомий вислів «Гроші мають значення». Гроші емітують тільки банки, гроші 

рухаються по банківським рахункам, гроші зберігаються та накопичуються на депозитних 

рахунках в банках, банки кредитують населення та підприємства, банки купують і продають 

валюту та цінні папери. Центральний банк через процентну політику регулює рух грошей в 

економіці. Банки управляють ризиками. Банки знають своїх клієнтів. Необанки – це сучасні 

інноваційні фінансові посередники. Банківський сектор – найпрогресивніший сегмент 

фінансового ринку. Розуміння цих та багатьох інших процесів, технологій та інноваційних 

інструментів Ви опануєте на програмі «Банківський бізнес». 

Банки працюють за будь яких умов, навіть кризових. Банківські фахівці завжди мають 

стабільну, високооплачувану роботу, гарантоване працевлаштування. 

 

Особливості освітньо-професійної програми 
 

Освітньо-професійна програма орієнтується на формування та розвиток 

компетентностей, спрямованих на забезпечення ефективного управління банківським 

бізнесом та його регулювання. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та 

інтерактивне оволодіння сучасними методами необхідними для: прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень; забезпечення конкурентоспроможності банків; планування і розробки 

його стратегії, проектування систем управління банківським бізнесом; виявлення та 

управління банківськими ризиками; аналізу та оцінювання діяльності банків на базі ІТ - 

технологій; моніторингу та діагностики зовнішнього середовища; забезпечення фінансової 

стійкості банків та стабільного розвитку банківської системи.  

Випускники програми «Банківський бізнес» оволодівають широким спектром знань та 

умінь не тільки у сфері фінансів, банківського менеджменту, а й безпеки бізнесу, оціночної та 

біржової діяльності, фінансової аналітики, управління фінансовими ризиками, регулювання 

банківської системи. 

Програма передбачає формування додаткових компетентностей щодо організації 

діяльності клієнтів банку, що можуть бути застосовані у будь-яких інших сферах бізнесу 

(окрім банківського); одержання права на складання екзамену в Фонді державного майна 

https://kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskoi_spravy/vykladachi_bs/Krasnova.I.V/


України та отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача в разі вивчення відповідних 

вибіркових дисциплін; поглиблення рівня володіння іноземною мовою через можливість 

вивчення фахових дисциплін англійською мовою. 

У процесі навчання студенти мають можливість проходити включене навчання в 

університетах–партнерах поза межами України. Бізнес-партнерами програми є провідні 

вітчизняні та іноземні компанії, серед яких: KPMG, Ernst&Young, Національний банк 

України, Фонд Держмайна України; Українська міжбанківська валютна біржа, Всеукраїнське 

об’єднання «Українське товариство оцінювачів»; Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки, 

Українське товариство фінансових аналітиків, Асоціація українських банків, Ощадбанк, 

Укргазбанк, банки з іноземним капіталом та низка банків з приватним українським капіталом. 

Практична орієнтованість програми «Банківський бізнес» забезпечується через 

поглиблення професійних компетенцій під час проходження практики в банках, аудиторських 

компаніях, аналітичних агенціях, які оцінюють банківську діяльність, що дозволяє 

отримувати досвід і конкурентні переваги, сприяє майбутньому працевлаштуванню 

випускників. 

Конкурсні предмети для вступу на програму за результатами НМТ: 

Предмет Ваговий коефіцієнт 

Українська мова 0,35 

Математика  0,4 

Історія України  0,25 

Атестат  Не береться до уваги 

 

Абітурієнт має можливість позмагатися за бюджетне місце. Максимальна кількість 

бюджетних місць складає 10. Якщо ж набраних балів НМТ (ЗНО) не вистачає для вступу за 

кошти держбюджету, абітурієнт автоматично бере участь у конкурсі на контрактні місця. 

Окрім цього, у межах заповнення вакантних бюджетних місць щороку на спеціалізацію 

зараховуються різні категорії пільговиків (див. детально умови вступу або ж задавайте 

запитання через канали комунікації). 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за програмою «Банківський бізнес» постійно оновлюється, 

удосконалюється відповідно до потреб ринку та стейкхолдерів. Отримання студентами знань і 

професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної 

програми та програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською та 

англійською мовами. Навчальний план є гнучким, щорічно актуалізується як набір дисциплін, 

що пропонуються для вивчення студентами, так і змістовне наповнення самих дисциплін. 

 

Компоненти навчального плану ОПП «БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» станом на 

01.07.2022 року 

Обов’язкові дисципліни  Вибіркові дисципліни  

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 

Навчальна дисципліна Кількість 

кредитів 

Іноземна мова 10 Іноземна мова з поглибленим вивченням 8 
Українознавство  5 Друга іноземна мова 8 
Вища математика  10 Фахова іноземна мова  4 

Прикладна інформатика  4 Ринок банківських послуг 4 
Прикладне моделювання 
(економетрика) 

5 
Інтернет-технології в бізнесі 

4 

Психологія 4 Основи безпеки бізнесу 4 
Мікроекономіка  5 Бізнес-інформатика 4 
Макроекономіка  5 Цифрова економіка 4 
Філософія  4 Управління фінансовими активами 4 

Право 4 Математична аналітика SPSS  
Вступ до спеціальності 5 Банківська система 4 
Фізичне виховання 0 Віртуальні активи 4 



Підприємництво 
5 Інформаційні системи і технології в 

банківській сфері 
4 

Менеджмент 5 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 4 
Менеджмент персоналу  5 Банківська аналітика 4 
Фінансова статистика 5 Соціальне страхування  

Гроші та кредит* 7 Фінанси підприємств 4 
Маркетинг 5 Дистанційний банкінг 4 
Фінанси* 5 Фінансовий ринок 4 
Технології безпеки 
фінансового бізнесу 

4 
Міжнародні розрахунки та валютні операції 

4 

Бухгалтерський облік 
5 Комплаєнс-менеджмент у фінансовому 

бізнесі 
4 

Операції та технології 
банківського бізнесу 

7 
Блокчейн технології у фінансуванні бізнесу * 

4 

Міжнародна економіка 5 Бюджетна система 4 
Корпоративні фінанси 5 Експертна оцінка майна** 4 
Страхування* 5 Бізнес-аналітика у проєктах Fintech 4 
Маркетинг у банку  4 Продакт-менеджмент у банку 4 
Інвестування  5 Фінансово-біржова діяльність 4 
Податкова система* 5 Система фінансового моніторингу 4 

Фінансовий облік у банку 4 Фінансова інфраструктура 4 
Центральний банк та грошово-
кредитна політика 

4 
Вирішення фінансових спорів 

4 

Аналіз банківської діяльності 5 Загальний обсяг  60 

Ризик-менеджмент у банку 4   
Загальний обсяг  160   
  Практична підготовка  

  Переддипломна практика 10 

 
 Підготовка та захист кваліфікаційної 

бакалаврської роботи 
10 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

* Дисципліна може викладатися українською або англійською мовою за бажанням студента 

** студенти, що опанували дисципліну «Експертна оцінка майна» одержують прав на складання екзамену в 

Фонді державного майна України та отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги 

Випускники програми «Банківський бізнес» працюють в Національному банку 

України, Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, в іноземних банках, небанківських 

фінансово-кредитних установах, у фінансових відділах підприємств, організацій, установ, у 

навчальних закладах, науково-дослідних установах.  

Випускники можуть працювати фінансовими аналітиками, трейдерами, оцінювачами 

фінансових активів, фінансовими інженерами, експертами з питань безпеки фінансово-

кредитних установ та фінансового моніторингу в державних установах.  

Конкурентними перевагами випускників програми «Банківський бізнес» є поєднання 

глибокої фахової підготовки в сфері грошово-кредитних відносин і банківської справи із 

знаннями сучасних умов, тенденцій, ІТ-середовища та фінансового інструментарію, а також із 

вільним володінням іноземними мовами. Стрімкий розвиток небанківських фінансових 

установ, FinTech компаній, активне впровадження технологічних та фінансових інновацій 

посилюють конкуренцію на ринку банківських послуг та визначають умови для зміни 

підходів до ведення банківського бізнесу. Тому поглиблене оволодіння знаннями, вмінням 

враховувати стратегічні виклики і поточні тенденції, навичками роботи в сучасному 

динамічному середовищі, розумінням нових підходів і принципів управління сучасним 

банком є конкурентною перевагою даної програми. В процесі навчання студенти мають 

можливість проходити стажування у вітчизняних банках, навчатися в іноземних вузах в 

межах академічної мобільності. 



У процесі навчання студенти мають можливість проходити включене навчання в 

університетах–партнерах. Брати участь у літних програми обміну студентів.  

Студенти постійно приймають участь в кейсах, конкурсах НБУ, зокрема NBU 

University Challenge "Монетарна політика: виклик НБУ університетам”. 

На кафедрі діють сертифіковані програми:  

 Студенти, що опанували дисципліну «Експертна оцінка майна», одержують 

право на складання екзамену в Фонді державного майна України та 

отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. 

 Кафедра співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку. 

Студенти програми мають можливість безкоштовного навчання на 

програмі та отримання сертифікат ЕБРР “Introduction to Trade Finance”. 
Також випускники мають можливість продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

 

Програмні результати навчання 

 

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з банківського 

бізнесу з новим креативним способом мислення, які здатні здійснювати управління всіма 

функціональними сферами діяльності банку та його регулювання, ефективно застосовувати 

існуючі технології та інструментарій прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 

розробляти та впроваджувати новітні методи та інноваційні інструменти на базі ІТ- 

технологій в банківську діяльність. 

Після закінчення навчання випускники програми набудуть вміння:  

 застосовувати поглиблені знання для обґрунтування управлінських рішень у 

банківській діяльності, оцінювати ефективність та їх наслідки;  

 систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних завдань 

у сфері банківського бізнесу;  

 здійснювати ризик-орієнтоване управління банківським бізнесом;  

 демонструвати знання і навички використання сучасних технологій ведення 

банківського бізнесу;  

 обґрунтовано добирати й ефективно використовувати методи та інструменти 

моніторингу фінансового ринку та ділового середовища;  

 здійснювати діагностику й моделювання фінансової діяльності банківських та 

небанківських фінансових установ;  

 на основі використання сучасних моделей та методів ідентифікувати загрози 

для банківського бізнесу, розробляти заходи безпеки щодо їх попередження й 

подолання, забезпечувати фінансову безпеку діяльності банку;  

 проводити маркетингові дослідження, аналізувати конкурентне середовище, 

виявляти та оцінювати фактори, що впливають на діяльність банку;  

 здійснювати аналіз великих структурованих і неструктурованих даних та 

моделювати економічні процеси та явища в ІТ- середовищі; 

 демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, оцінювати результати автономної роботи та управляти 

особистісним і професійним розвитком. 


