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Початковою фазою обслуговування клієнтів банку є консультування. 

Саме в процесі консультування стають необхідними не тільки високий рівень 

фахової обізнаності співробітника щодо банківських продуктів, тенденцій у 

галузі, а також й здатність розпізнати індивідуальні потреби потенційного 

споживача з метою перетворення його на постійного клієнта банку. 

Опанування іншою компетентністною складовою в межах навчальних 

дисциплін освітньої програми – банківського інжинірингу – дозволить 

випускникам програми «Банківський інжиніринг і консалтинг» надавати 

якісні банківські послуги, втілюючи у життя індивідуальний підхід до 

клієнтів, комбінувати сучасні банківські технології та інструменти, з різними 

рівнями ризику для реалізації визначених цілей та стратегій індивідуальних 

та корпоративних клієнтів банку.  

Освітня програма «Банківський інжиніринг і консалтинг» дозволяє 

студенту в процесі навчання сформувати професійні компетентності через 

оволодіння вже існуючими банківськими технологіями, а й також набути 

вміння продукувати інновації за рахунок створеного середовища до 

стимулювання ініціативи, саморозвитку та самовдосконалення, проактивного 

спілкування з майбутніми клієнтами банку на високому професійному та 

культурному рівні. 

 

КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 «Банківський інжиніринг і консалтинг» є: 

 

орієнтація в процесі навчання на 

прогресивні інноваційні банківські продукти та 

технології (Blockchain), а також вміння 

передбачити потребу клієнтів у новітніх сервісах (FinTech); 

врахування світових тенденцій та стандартів банківського 

обслуговування: Digital Banking, Private Banking, Homebanking; 

врахування особливого статусу представників IT-сектору економіки у 

якості VIP-клієнтів банку, створення окремих статусних банківських 

продуктів для міжнародного бізнес-середовища IT-сектору; 

застосування новітніх форм навчання на базі реальних банківських 

технологій (навчально-методичний комплекс «ВІРТУАЛЬНИЙ БАНК» та 

інші найсучасніші програмні продукти), тренінгів та ігор (Cash Flow) ; 



можливість сертифікації рівня володіння англійською мовою (Business 

English Cambridge) на базі Університету й отримання професійних 

сертифікатів провідних фінансово-кредитних установ та організацій. 

 

ГАРАНТОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Банківський інжиніринг і консалтинг»: 

 

отримання практичних навичок роботи в 

найпрестижніших банках країни (стажування, 

сертифікація); 

отримання актуальних сучасних знань в 

сфері надання фінансових послуг; 

знайомство з корпоративною культурою стратегічних банків-партнерів; 

отримання досвіду командної роботи під час тренінгів, кейсів, ділових 

ігор, конкурсів; 

гарантоване працевлаштування у фінансових установах з пропозицією 

першого робочого місця. 

Наші випускники мають можливість отримати посади у банківських 

установах, недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових 

компаніях, хедж-фондах, компаніях, які здійснюють операції з цінними 

паперами за допомогою електронних засобів. 

 

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖЕ ОБІЙМАТИ ФАХІВЕЦЬ З БАНКІВСЬКОГО 

ІНЖИНІРИНГУ і КОНСАЛТИНГУ: 

консультант з корпоративного та банківського фінансування; 

ризик-едвайзер на внутрішньому та міжнародному ринках; 

регулятор, що здійснює регулювання та контроль фінансовими 

ринками; 

маркет-мейкер опціонного ринку і розрахункової палати; 

економіст із фондових операцій; 

дилер із валютних операцій; 

провідний спеціаліст фінансових і економічних підрозділів фінансових 

установ; 

керуючий структурними підрозділами банків та менеджер у відділах; 

фахівець з планування фінансової діяльності банку, з контролю та 

аналізу банківської діяльності, спеціаліст з кредитування. 
 

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим практикам 

і міжнародним стандартам, із застосуванням новітніх методик і 

структурована так, щоб забезпечити студентам необхідні знання з теоретико-

методичних аспектів та достатні практичні навички та вміння в галузі 

фінансів, банківської справи та страхування. 
 

 



Навчальні дисципліни ОПП «Банківський інжиніринг і консалтинг» 

(«Banking Engineering and Consulting») 

 

Дисципліни освітньої програми  Варіативна частина (мейджор) 

• Основи фінансової грамотності 

• Банківські операції 

• Ринок фінансових послуг та оцінка їх 

ризиків 

• Фінансовий інжиніринг 

• Банківський консалтинг 

• Операції з валютними цінностями та 

криптовалютами 

• Інформаційні системи та технології в 

банківській сфері 

• Безпека банківського бізнесу 

 

• Фінансовий облік у банках 

• Центральний банк і грошово-

кредитна система 

• Статистика банківських процесів 

• Аналіз банківської діяльності 

• Інвестиційне кредитування  

• Операції банків з цінними паперами 

 

 

МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 

 

Бакалавр за освітньою програмою «Банківський інжиніринг і 

консалтинг» («Banking Engineering and Consulting») має можливість 

продовжити навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістрів (магістерські програми: «Банківська справа» («Банківський 

менеджмент»), «Фінансовий консалтинг та глобальний банківський бізнес», 

«Financial Consulting and Global Banking» . 

 


