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Мета освітньо-професійної програми «Банківський бізнес» полягає у 

підготовці висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування, які володіють сучасними теоретичними 

знаннями, методами, інструментами і практичними навичками ефективного 

управління банківським бізнесом та його регулювання. 

 

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; моніторингу 

та діагностики зовнішнього середовища; забезпечення фінансової стійкості 

банків та стабільного розвитку банківських систем.  

Поряд із загальними компетенціями випускники програми «Банківський 

бізнес» оволодівають широким спектром знань та умінь у сфері фінансів, 
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банківського менеджменту, безпеки бізнесу, оціночної та біржової діяльності, 

фінансової аналітики. 

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 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 цілий ряд банків з 

приватним українським капіталом. 

Студенти поглиблюють свої професійні компетенції під час проходження 

практики в банках, що дозволяє отримувати досвід і конкурентні переваги, 

сприяє майбутньому працевлаштуванню. 

 

Компоненти програми: 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

1 2 3 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1. Іноземна мова 10 

ОК 2. Фізичне виховання 0 

ОК 3. Українознавство 5 

ОК 4. Психологія 4 

ОК 5. Вища математика 10 

ОК 6. Прикладна інформатика 4 

ОК 7. Макроекономіка 5 

ОК 8. Філософія 4 

ОК 9. Вступ до спеціальності 5 

ОК 10. Мікроекономіка 5 

ОК 11. Прикладне моделювання (економетрика) 5 

ОК 12 Право 4 

Цикл професійної підготовки 

ОК 13. Підприємництво 5 

ОК 14. Статистика 5 

ОК 15. Фінанси (виклад.укр.мова)/(виклад.англ.мова) 5 

ОК 16. Бухгалтерський облік 5 

ОК 17. Маркетинг 5 



ОК 18. Менеджмент персоналу 5 

ОК 19. Менеджмент 5 

ОК 20. Міжнародна економіка 5 

ОК 21. Податкова система(виклад.укр.мова)/(виклад.англ.мова)/ 5 

ОК 22. Корпоративні фінанси 5 

ОК 23. Гроші та кредит (виклад.укр.мова)/(виклад.англ.мова) 7 

ОК 24. Страхування (виклад.укр.мова)/(виклад.англ.мова) 5 

ОК 25. Інвестування 5 

ОК 26. Безпека фінансово-кредитних установ 5 

ОК 27. Операції банків і небанківських кредитних установ 7 

ОК 28. Фінансовий облік у банку 4 

ОК 29. Аналіз банківської діяльності 5 

ОК 30. Маркетинг у банку 4 

ОК 31. Центральний банк і грошово-кредитна політика 4 

ОК 32. Ризик –менеджмент у банку 4 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 160 

Вибіркові компоненти: студент вибирає для вивчення 3 дисципліни у 3-7 семестрах 

ВБ 1. Іноземна мова з поглибленим вивченням* 8 

ВБ 2. Основи безпеки бізнесу 4 

ВБ 3. Бізнес-інформатика 4 

ВБ 4. Вирішення фінансових спорів 4 

ВБ 5. Інтернет-технології у бізнесі 4 

ВБ 6. Фінансовий моніторинг у фінансово-кредитних установах 4 

ВБ 7. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги (DSGE - моделі) 4 

ВБ 8. Фінансовий ринок 4 

ВБ 9. Ринок банківських послуг 4 

ВБ 10. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 4 

ВБ 11. Цифрова економіка 4 

ВБ 12. Аналітика банківського ринку 4 

ВБ 13. Основи фундаментального аналізу економічних процесів 4 

ВБ 14. Інформаційні системи і технології в банківській сфері 4 

ВБ 15. Блок-чейн технології у фінансуванні бізнесу (укр./англ. мова) 4 

ВБ 16. Бюджетування інвестиційних проектів 4 

ВБ 17. Математична аналітика SPSS 4 

ВБ 18. Банківська система 4 

ВБ 19. Бюджетна система 4 

ВБ 20. Фінанси підприємств 4 

ВБ 21 Фахова іноземна мова 4 

ВБ 22. Фінансова інфраструктура 4 

ВБ 23. Експертна оцінка майна*** 4 

ВБ 24. Міжнародні розрахунки та валютні операції 4 

ВБ 25. Ринок страхових послуг 4 

ВБ 26. Фінансово-біржова діяльність 4 

ВБ 27. Фінансово-інвестиційний аналіз 4 

ВБ 28. Друга іноземна мова (німецька, французька, польська, англійська)** 8 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

Переддипломна практика 10 

Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи 10 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 



 

Працевлаштування та конкурентні переваги 

Випускники за спеціалізацією «Банківський бізнес» можуть працювати в 

установах Національного банку України, в банках і 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. 

Також випускники мають можливість продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

 

Програмні результати навчання 

 

Програма спрямована на формування 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 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; демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи 

та управляти особистісним і професійним розвитком. 

 


