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Освітньо-професійна програма «Банківський менеджмент» призначена для підготовки
магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування».

Програма орієнтована на оволодіння сучасними науковими досягненнями у

фінансово-банківській сфері; враховує специфіку роботи банківських та небанківських

фінансових установ у сучасних умовах господарювання та орієнтує на актуальні спеціалізації, в

рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

Мета програми



Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації

Програма спрямована на підготовку банківських фахівців
нового покоління, які матимуть глибоку теоретичну й методологічну
базу у сфері банківської справи, здатних розв’язувати нестандартні
завдання, приймати оптимальні рішення, генерувати оригінальні й
ефективні ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати сучасний
інструментарій досліджень у конкретних умовах

Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей
забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми та
програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською
та англійською мовами

Освітньо-професійна програма є 
практично-орієнтованою



КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ

Основні дисципліни

№ Назва дисципліни

1 Методологія наукових досліджень в монетарній сфері

2 Фінансовий менеджмент у банку

3 Ризик-орієнтоване управління фінансовими установами

4 Інновації у банківському бізнесі

5
Ринок фінансових послуг

6 Управління фінансовими ризиками

7 Кредитний менеджмент у банку 

8 Банківське регулювання та нагляд 



Вибіркові дисципліни

№ Назва дисципліни

В першому семестрі студент обирає 2 дисципліни

1 Глобальна економіка

2 Стратегічне управління в банку

3 Кількісні методи фінансової аналітики

4 Антикризовий менеджмент у банку
5 Корпоративне управління у банку

В другому семестрі студент обирає 4 дисципліни

6 Тренінг- курс «Методи аналізу фінансових ринків»

7 Монетарна політика
8 Валютне регулювання та контроль

9 Макропруденційний аналіз

10 Оцінка застави банківських кредитів

11 Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ

12 Data Mining
13 Адміністрування податків

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ





ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ

 Інтегративне та інтерактивне навчання в поєднанні з практичним досвідом 

професіоналів;

Можливість працювати як в банку, так і в іншій фінансово-промисловій 

компанії;

Можливість працювати в регулюючих державних органах з питань фінансового 

посередництва;

 Формування знань з ризик-менеджменту;

 Підготовка висококваліфікованих антикризових менеджерів;

 Набуття вмінь з розробки інноваційних банківських продуктів;

 Формування навичок з розробки корпоративної стратегії розвитку бізнесу.



ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ

ґрунтовна практична підготовка у формі тренінгів та проходження

практики в установах банків;

до викладання залучаються практикуючі фахівці НБУ та керівники

банків, Української міжбанківської валютної біржи, фахівці

консалтингових компаній;

базою практики для студентів є провідні банківські установи України, в

тому числі Національний банк України, ПАТ «КБ Приватбанк»,

ПАТ «Альфа-Банк», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

студенти можуть проходить практику і в інших фінансових установах;



ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ

на постійній основі проводяться круглі столи та конференції за участю
банкірів-практиків, фінансових аналітиків, фахівців ФІНТЕХ;

магістри програми мають можливість відвідувати освітньо-
просвітницькі заходи та семінари, організовані Національним
банком України;

магістри приймають участь у конкурсах студентських наукових робіт
та займають призові місця на конференціях і конкурсах;

за результатами вивчення окремих дисциплін є можливість отримати
сертифікати ЄБРР та сертифікат про право складання іспиту для 
отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.  



Працевлаштування випускників програми

Працевлаштування в центральному банку, банках другого рівня,
небанківських фінансових установах будь-якої організаційно-
правової форми (комерційні, державні, приватні, муніципальні)

Випускники можуть працювати на посадах:
керівників фінансової установи
керівників структурних підрозділів
виконавців в різних підрозділах апарату управління
в науково-дослідних установах, в установах системи вищої
освіти



СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА (10 питань)
4-ри теоретичних питання 
4 блока тестових завдань по 3 закритих тести
2 практичних завдання (2 задачі).

Вступні іспити:
І. Англійська мова
ІІ. Іспит зі спеціальності:

1.Операції банків і небанківських кредитних установ
2.Аналіз банківської діяльності
3.Маркетинг у банку
4.Центральний банк і грошово-кредитна політика

Вступні випробування



Бізнес-партнери магістерської програми



ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ

Всі обіцяють, а ми гарантуємо практично-орієнтоване навчання, 
високий рівень знань та успішне працевлаштування в фінансовій сфері! 



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса:

м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 4-й поверх 3-го корпусу КНЕУ, ауд. 045.

e-mail: kbskneu@ukr.net

www.facebook.com/kbskneu

t.me/kbskneu

instagram.com\kneu.kbss

https://vm.tiktok.com/ZMe8edaTT/

http://www.facebook.com/kbskneu


Дякую за увагу!

Якісна освіта – шлях до професійного успіху 
та кар’єрного зростання!


