
MASTER’S EDUCATIONAL AND 

PROFESSIONAL PROGRAM 

«FINANCIAL CONSULTING AND 

GLOBAL BANKING» 

RELEVANCE OF THE MASTER’S 

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAM  

Current state of modern society, that is based on economy 

of knowledge, is characterized by global world financial space, 

which is the most dynamic element of the general process of 

financial relations integration. The closes attention is attracted to 

banking development (FinTech), that allows to move to the 

absolutely new stage of financial market functioning. Potential of 

these changes has the strong dependence on parameters of resource 

security in the country, level of its integration into the system of 

international relationships and management quality, that is based on 

accelerating of getting, using and delivering knowledge. In such 

conditions banking and financial consulting services pretend to be 

the most important factor of providing of effective functioning and 

development of all economic agents. 

 The development of financial 

technologies is connected mostly to 

modernization of traditional 

financial services and products in 

the field: on-line payment services, 

on-line transactions services, P2P 

currency exchange (natural 

persons), B2B payment and transfer 

services (between legal persons), cloud cashiers and smart-

terminals, mass payouts services; financing: P2P consumer-lending 

product, P2P business-lending product, crowdfunding; capital 

management: robo-advising, programs and applications with extra 

financial planning, social trading, algorithmic stock exchange 

trading, deposits services. 

Aim of the Educational and Professional Program 

«FINANCIAL CONSULTING AND GLOBAL BANKING» 

(«Financial Consulting and Global Banking») is preparation 

specialists, who have professional skills of top-management in the 

field of financial service management and are able to provide 

modern services in financial consulting in the frame of both 

Ukrainian, and international legislative field in banking.  

Financial consulting is 

modern trend and in demand among 

employees on the financial services 

market in the developed countries. 

Specifically Educational Program 

«FINANCIAL CONSULTING AND 

GLOBAL BANKING» allows 

graduates to get knowledge in the field 

of global finance, banking and 

insurance, to improve qualification, and 

also to get new specialization as the second higher education.  

 

COMPETETIVE ANDVANTAGES AND OPPORTUNITIES FOR 

PROGRAM MEMBERS: 

forming of system understanding about modern characteristics 

of international banking:;  

forming of understanding about perspectives of international 

cooperation with leading financial and credit organizations in the 

terms of global development;  

acquiring skills in banking resource management;  

acquiring skills in management of financial assets of natural and 

legal persons, and providing financial consulting services; 

learning methods of strategic thinking pattern and specific 

methods of preparing and making strategic decisions; 

learning theoretical and methodical regulations, practical aspects 

and technical background of international payouts and currency 

transactions;  

forming holistic understanding about cyclic economic 

development, inevitability of crises, necessity of prompt elaboration 

and realization of anti-crisis activities; 

trainee programs with the orientation of progressive innovative 

banking products and using banking service technologies including 

new trends and standards.   

Special feature of Master’s Educational and Professional 

Program «FINANCIAL CONSULTING AND GLOBAL 

BANKING» is orientation on learning and acquiring skills, that are 

needed to provide and support stable functioning of international 

banking, its global institutional and regulatory provision and 

creating conditions of increasing global investment attractiveness of 

banks.  

Independent Financial Adviser is the top-5 the most 

prestigious and well-paid profession in the world. Specialists in 

business-planning, development of credit and investment 

companies’ strategies, developing plan of financial services use are 

in great demand nowadays.  

Subjects of Educational Program  

«FINANCIAL CONSULTING AND GLOBAL BANKING» 
 

BASIC SUBJECTS FACULTIES 
- FINANCIAL SERVICES MARKET 

MONITORING 

- CREDIT MANAGEMENT 

- PROJECT FINANCING 

- FINANCIAL MANAGEMENT AND 

CONSULTING 

- INTERNATIONAL PAYMENTS AND 

CURRENCY TRANSACTIONS 

- (BUDGETING IN TRANSNATIONAL 

BANKS 

- ANTI-CRISIS CONSULTING AT THE 

BANKS 

- MARKETING AT THE BANK 

 

Graduates of Educational Program «FINANCIAL 

CONSULTING AND GLOBAL BANKING» is able to work with 

the help of electronic means both in Ukrainian, and international 

companies, non-governmental Pension Funds, trust and insurance 

companies, audit companies, hedge funds, stock exchange 

companies.  
  

The list of positions that can be occupied by the graduates of 
the Program: 

consultant of corporate and banking insurance; 
risk-advisor on internal and international markets; 
financial advisor in the field of savings, investments and 

corporate finance;  
consultant on the financial world market; 
consultant and analytic in investment and project financing; 
consultant in foreign economic activity; 
head of banking departments and leading specialist in the 

banking offices; 
leading specialist in planning banking finance, financial 

monitoring and control.  
 

OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES  
OF EDUCATIONAL PROGRAM  

«FINANCIAL CONSULTING AND GLOBAL BANKING»: 

 acquiring modern, demanded and well-paid profession; 

perspectives of 
successful finishing 
studying and Ukrainian 
courses with receiving 

certificates: auditor 
certificate, “OVB 
Allfinance Ukraine”Ltd., 
Chartered Financial 
Analyst (CFA) Certificate, 
BEC, IELTS, TOEFL 

Certificate.  
opportunity to get certificates of international organizations 

according to the professional fields (Investment Adviser Sertificate 
(Great Britain), Financial Advisers’ International Qualification 
(USA), Certified Financial Planner (CFP), Chartered Investment 
Counselor (CIC), Chartered Financial Consultant (ChFC), 
Personal Financial Specialist (PFS) (USA), International 
Association of Accounting Professionals (IAAP) Certificate (Great 
Britain); 

setting partner relations with financial entities, where successful 
graduates of the Educational Program work in the frame of “Club of 
Future Financial Elite”;  

successful career development on the leading positions of 
banking departments and other financial instituions of EU, Canada 
and USA.  

Studying program («Financial Consulting and Global 
Banking») responds to modern international programs of preparing 
financial workers, the best world standards of organization studying 
process with the help of new teaching methods and is aimed to 
acquire necessary professional skills, getting knowledge in 
theoretical and practical bases in finance, banking and insurance, 
that are to meet objective requirement of employees.  

(Specialty 072 "Finance, Banking and Insurance") 

Department of BANKING  

Site of the department: 
http://www.banking.hneu.edu.ua     

https://www.investopedia.com/terms/c/cfa.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cfa.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cfp.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cic.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cic.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/chartered-financial-consultant-chfc.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/personal-financial-specialist-pfs.asp


МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА 

ПРОГРАМА 

 «ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ І 

ГЛОБАЛЬНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

(«Financial Consulting and Global Banking») 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРІВ 

Сьогодення нового типу суспільства, що базується на 
економіці знань, характеризується глобалізацією світового фінансового 

простору, яка є найбільш динамічною складовою загального процесу 

інтеграції фінансових відносин. Особлива увага приділяється розвитку 
банківського бізнесу (FinTech), що дозволяє перейти до якісно нового 

етапу функціонування фінансового ринку. Потенціал таких змін має 

тісну залежність від параметрів ресурсного забезпечення країни, 
ступеня її інтеграції до системи міжнародних зв’язків та якості 

менеджменту, що базується на активізації одержання, використання та 

передачі знань. В таких умовах банківські та фінансові консалтингові 
послуги являють собою важливий фактор забезпечення ефективного 

функціонування та розвитку усіх 

суб'єктів економіки.  
Найбільше розвиток фінансових 

технологій (FinTech) стосується 

модернізації традиційних фінансових 
послуг і продуктів у галузі: сервіси on-

line платежів, сервіси on-line переказів, 

Р2Р обмін валют (фізичні особи), 

сервіси B2B платежі і перекази (між 

юридичними особами), хмарні каси і смарт-термінали, сервіси масових 
виплат; фінансування: Р2Р споживче кредитування, Р2Р бізнес-

кредитування, краудфандінг; управління капіталом: робо-едвайзінг, 

програми і додатки з фінансового планування, соціальний трейдинг, 
алгоритмічна біржова торгівля, послуги цільових накопичень. 

Метою освітньо-професійної програми «ФІНАНСОВИЙ 

КОНСАЛТИНГ І ГЛОБАЛЬНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

(«Financial Consulting and Global Banking») є підготовка фахівців, які 

володіють професійними компетентностями менеджера вищої ланки 

управління фінансовими активами та здатні надавати сучасні послуги з 
фінансового консультування у межах як вітчизняного, так й 

міжнародного правового поля у 

сфері банківської діяльності. 

Фінансове консультування є 

сучасним трендом та 

користується великим попитом 
серед роботодавців на ринку 

фінансових послуг у розвинених 

країнах світу. Саме освітня 
програма «ФІНАНСОВИЙ 

КОНСАЛТИНГ І 

ГЛОБАЛЬНИЙ 

БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

дозволить її випускникам 

збагатити відповідні знання у 
сфері глобальних фінансів, 

банківської справи та страхування, підвищити свій кваліфікаційний 

рівень, а також отримати нову спеціалізацію у якості другої вищої 
освіти.  

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ: 

формування системного уявлення про сучасні властивості 

міжнародного банківського простору;  

формування уявлення про перспективи міжнародного 

співробітництва з провідними фінансово-кредитними організаціями в 
умовах розвитку глобального середовища; 

набуття компетентностей з управління ресурсами банку;  

набуття навичок управління фінансовими активами фізичних та 
юридичних осіб, а також надання послуг фінансового консультування; 

засвоєння методів стратегічного мислення та специфічних 

прийомів оволодіння методиками з підготовки і ухвалення стратегічних 
рішень; 

засвоєння теоретичних і методичних положень, практичних 

аспектів та технологічних основ здійснення міжнародних платежів та 

валютних трансакцій; 

формування цілісного уявлення про циклічність розвитку 

економіки, неминучість криз, необхідність своєчасного розроблення та 
реалізації антикризових заходів і програм дій; 

тренінгові навчання з орієнтацією на прогресивні інноваційні 

банківські продукти та застосування технологій банківського 
обслуговування та новітніх сервісів з врахуванням нових тенденцій і 

стандартів. 

 Особливістю навчання магістрів за програмою 

«Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» є 

орієнтація навчання на формування компетентностей, необхідних для 
забезпечення і підтримки стабільного функціонування міжнародного 

банківського бізнесу, його глобального інституційно-регуляторного 

забезпечення та створення умов підвищення глобальної інвестиційної 
привабливості банків.  

 Незалежний фінансовий консультант (Financial Adviser) – 

це професія, яка входить у п’ятірку найбільш престижних та 
високооплачуваних професій у світі. Фахівці з бізнес-планування, 

розробки кредитно-інвестиційної стратегії розвитку компанії, розробки 

плану використання фінансових продуктів користується сьогодні 
великим попитом. 

Навчальні дисципліни освітньої програми підготовки 

«ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ І ГЛОБАЛЬНИЙ 

БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ 

ДИСЦИПЛІНИ 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ 

ДИСЦИПЛІНИ 
- ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ РИНКУ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (FINANCIAL 

SERVICES MARKET MONITORING) 

- КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (CREDIT 

MANAGEMENT) 

- ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (PROJECT 

FINANCING) 

- ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І 

КОНСАЛТИНГ (FINANCIAL 

MANAGEMENT AND CONSULTING) 

- МІЖНАРОДНІ ПЛАТЕЖІ ТА ВАЛЮТНІ 

ТРАНСАКЦІЇ (INTERNATIONAL 

PAYMENTS AND CURRENCY 

TRANSACTIONS) 

- БЮДЖЕТУВАННЯ В 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКАХ 

(BUDGETING IN TRANSNATIONAL 

BANKS) 

- АНТИКРИЗОВИЙ КОНСАЛТИНГ У 

БАНКАХ (ANTI-CRISIS CONSULTING AT 

THE BANKS) 

- МАРКЕТИНГ У БАНКУ (MARKETING AT 

THE BANK) 

 

Випускник освітньої програми «Фінансовий консалтинг і 

глобальний банківський бізнес» може працювати як у вітчизняних, 

так й іноземних банківських установах, міжнародних компаніях,  

недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, 
аудиторських компаніях, хедж-фондах, компаніях, які здійснюють 

операції з цінними паперами за допомогою електронних засобів.  

В переліку посад, які може обіймати випускник програми: 

консультант з корпоративного та банківського фінансування; 

ризик-едвайзер на внутрішньому та міжнародному ринках; 

фінансовий едвайзер у сфері особистих заощаджень та інвестицій, і 

сфері корпоративних фінансів; 

консультант на світовому ринку фінансових послуг; 
консультант-аналітик з інвестування та проектного фінансування;  

консультант із зовнішньоекономічних питань; 

керуючий структурними підрозділами банків та провідний 
спеціаліст у відділах; 

провідний спеціаліст з планування фінансової діяльності банку, з 

фінансового моніторингу та контролю. 

 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» 

(«Financial Consulting and Global Banking»): 

отримання учасниками програми сучасної і затребуваної на 

світових ринках праці високооплачуваної професії; 
перспективи успішного 

завершення навчання і 

проходження вітчизняних 
курсів з отриманням 

професійних сертифікатів: 

сертифікат аудитора, 

ТОВ «OVB Алфінанц 
Україна», сертифікат 

Chartered Financial Analyst 

(CFA), Сертифікати BEC, 
IELTS, TOEFL;  

можливість у подальшому отримати  сертифікати міжнародних 

фінансових організацій за професійними напрямами діяльності 
(Investment Adviser Sertificate (Великобританія), Financial Advisers’ 

International Qualification (США)), Certified Financial Planner (CFP), 

Chartered Investment Counselor (CIC), Chartered Financial 
Consultant (ChFC), Personal Financial Specialist (PFS) (США), 

сертифікат від International Association of Accounting Professionals 
(IAAP) (Великобританія); 

встановлення партнерських відносин з фінансовими установами, де 

працюють випускники освітньої програми в межах формування «Клубу 
майбутньої фінансової еліти»; 

успішне кар'єрне зростання на провідних посадах структурних 

підрозділів банків та інших фінансових установ ЄС, Канади та США. 
 

Програма навчання «ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ І 

ГЛОБАЛЬНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» («Financial Consulting and 
Global Banking») відповідає сучасним міжнародним програмам 

підготовки фахівців фінансового профілю, кращим світовим стандартам 

організації навчального процесу з використанням новітніх методик 
викладання і спрямована на формування необхідних професійних 

компетентностей, набуття студентами всебічних знань з теоретико-

методичних основ та практичних навичок та вмінь в галузі фінансів, 
банківської справи та страхування, здатними задовольнити об’єктивні 

вимоги роботодавців. 
(Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») 

 
Кафедра «БАНКІВСЬКА СПРАВА» 
Сайт кафедри:  
http://www.banking.hneu.edu.ua     

https://www.investopedia.com/terms/c/cfa.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cfp.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cic.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/chartered-financial-consultant-chfc.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/chartered-financial-consultant-chfc.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/personal-financial-specialist-pfs.asp


БАКАЛАВРСЬКІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 
 

072 - «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»,  
(спеціалізація «БАНКІВСЬКА СПРАВА») 

 
 Фінанси складають ту точку опори, 

яка, згідно Архімеда, 
дозволяє перевернути весь світ. 

Кардинал Рішельє 

 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління та адміністрування» 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «Банківська справа» 

 
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: Бакалавр з фінансів, банківської справи 

та страхування 

ФОРМА НАВЧАННЯ: Денна 

 
СТРОК НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців 

 

 
МОВА НАВЧАННЯ: Українська, російська. 

ПЕРЕЛІК 

КОНКУРСНИХ 

ПРЕДМЕТІВ 

у 2019 році: 

1. Українська мова та література; 
2. Математика (при подачі заяви на вступ 
тільки за контрактом – історія України); 
3. Іноземна мова (англійська, французька, 
німецька, іспанська) або географія  

 
 
 
 



 

КОЛОДІЗЄВ Олег Миколайович 
завідувач кафедри банківської справи, 
доктор економічних наук, професор, академік АЕН України 

 
Нагороджений нагрудним знаком МОН України 
«Відмінник освіти України» (2009 р.), 
Почесною грамотою Міністерства Фінансів України (2010 р.), 
Подякою Голови Харківської обласної Державної адміністрації (2011 р.), 
Дипломом переможця ІХ обласного конкуру «Вища школа Харківщини – кращі 
імена» у 2017 році в номінації «Завідувач кафедри» Голови ХОДА (2017 р.). 
Нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (№25 від 
22.05.2018 р.). 
 
Є автором більше 120 наукових праць, серед яких  
18 монографій, 2 підручників з грифом МОН України (у т.ч. 1 електронного 
підручника), 9 навчальних посібників, з них 4 – з грифом МОН України. 
Під керівництвом О.М. Колодізєва захищено 3 кандидатські дисертації 
 
Гарант освітньо-наукової програми  підготовки докторів філософії (PhD) за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», з 2016 р. – по 
теперішній час). 

 
Кафедра «БАНКІВСЬКА СПРАВА» готує компетентних фахівців, здатних на посадах провідних фахівців не тільки 
здійснювати банківські операції, а й організовувати процеси щодо їх здійснення, проводити аналіз 
кредитоспроможності позичальників банку за національними та  міжнародними методиками, розробляти та 
адаптувати їх до корпоративної специфіки діяльності конкретної фінансової установи на фінансовому ринку.   
 

Познайомся з сайтом кафедри «Банківська справа»:  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC17R80lQ2AFPm
x9W0yiYF7g/videos 

ВідеоКанал Кафедри  

Kafbanking_khneu 

— Instagram  
 

Telegram — 

https://t.me/banking_hneu   

                                        

 

 
 

http://www.banking.hneu.edu.ua 
 

https://www.youtube.com/channel/UC17R80lQ2AFPmx9W0yiYF7g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC17R80lQ2AFPmx9W0yiYF7g/videos
http://www.banking.hneu.edu.ua/


АКТУАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 
 
 

В банківській сфері України спостерігається дефіцит висококваліфікованих фахівців, здатних до продукування 
інновацій, прояву ініціативи, творчості, постійного навчання та перенавчання, активного спілкування з клієнтами на 
високому професійному та культурному рівні:  

 

БАКАЛАВР – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим 
навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, 
обсяг якої становить 240 кредитів.  
 
Студенти спеціалізації «Банківська справа» презентують:  

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0pJU1Qcx3a8 
 

 
Мета освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів: фахівців, які мають сформовані професійні 
компетентності щодо виконання практичних завдань у сфері банківської діяльності.   
 
Познайомся з освітніми бакалаврськими програмами спеціалізації «Банківська справа»: 
 

 

 
 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/bakalavriv.pdf 

 
Результатом навчання можна вважати безпосередню спроможність випускників щодо демонстрації відповідного 
рівня оволодіння теоретичними основами діяльності банків і наявність у них сформованих професійних 
компетентностей, які апробуються студентами на етапі ознайомлення з реально функціонуючими в навчальному 
процесі банківськими програмними продуктами в структурі навчально-методичного комплексу 
(https://www.youtube.com/watch?v=pa96T7F6sRI) «ВІРТУАЛЬНИЙ БАНК», а також на етапі роботи стажистами філії 
кафедри на базі ПАТ «БАНК «ГРАНТ». 

https://www.youtube.com/watch?v=0pJU1Qcx3a8
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/bakalavriv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pa96T7F6sRI


Основними завданнями освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів є: 
 

• формування у фахівців цілісного уявлення про структуру 
банківської системи, зміст операцій банків в сучасному 
економічному середовищі, автоматизації процедур на певних 
етапах виконання банківських операцій з урахуванням вимог 
Міжнародної системи банківського обліку й фінансової 
звітності; 

• поширення теоретичних знань та удосконалення 
практичних навичок фахівців з аналізу банківського 
законодавства, здійснення пошуку та систематизації норм 
банківського права, виявлення ознак порушення банківського 
законодавства; 

• ознайомлення студентів із сутністю, завданнями та 
методичними основами кредитування інвестиційних проектів, 
управління ризиками в процесі інвестиційного кредитування 
через розуміння механізму функціонування банківського 
інвестиційного кредитування; 

  

 

• поширення теоретичних знань та удосконалення практичних навичок фахівців з аналізу діяльності банку у 
розрізі кредитних, інвестиційних, валютних, розрахунково-касових, депозитних операцій, а також аналізу 
фінансових результатів банку; 

 

• засвоєння майбутніми фахівцями загальних вимог до підготовки й 
використання облікової інформації для аналітичної діяльності та 
обґрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі; 

• формування у студентів компетентностей щодо використання 
методичного інструментарію на етапі здійснення економічного 
обґрунтування вибору певного сценарію розвитку в рамках управління 
діяльністю фінансово-кредитних установ; 

• поширення теоретичних знань та удосконалення практичних навичок 
фахівців щодо забезпечення безпеки банківських операцій.   



КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ 
ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ: 

     ЗНАННЯ: 
 базові знання економічних категорій та законів, які описують 
розвиток процесів і явищ та конкретизують специфіку їх 
фінансової складової; 

 знання про структуру банківської системи, функції та 
особливості здійснення операцій банків, видів ризиків 
банківської діяльності та особливостей банківського 
регулювання; 

 знання принципів функціонування автоматизованих банківських 
систем, технологій і процедур здійснення банківських операцій;  

 знання основних методів досліджень, закономірностей розвитку 
банківської системи, змісту і форм наукових результатів; 

 знання прийомів та методів статистики банківських процесів, 
статистичного спостереження та аналізу фінансових 
результатів;  

 

 знання видів, методів та методик аналізу банківської 
діяльності, структурної побудови процедур аналізу та 
відповідності його цілей вимогам менеджменту та 
маркетингу банку; 

 знання складових механізму функціонування 
центрального банку, його функцій і операцій, видів та 
інструментів грошово-кредитної політики;  

 знання принципів організації системи обліку в банках 
та опрацювання інформації в обліковій системі, 
особливостей фінансового обліку операцій банків та 
відображення фінансових результатів банку;  

 знання функцій та  завдань безпеки банківського 
бізнесу, сутності та шляхів реалізації безпеки банку, 
механізму забезпечення безпеки банківських операцій. 



       УМІННЯ:  
 здатність визначати причинно-наслідкові зв’язки, які існують 

між економічними процесами та явищами, оцінювати 
ефективність процесів функціонування суб’єкта 
господарювання; 

 уміння аналізувати, оцінювати ефективність функціонування 
та взаємодії НБУ та банків другого рівня, контролювати 
роботу банків контексті питань фінансового моніторингу; 

 здатність до застосування сучасних інформаційних 
технологій у процесі здійснення фінансової-економічної 
діяльності в банках; 

 володіння методами наукового пошуку в професійній сфері; 
 вміння використовувати статистичні методи аналізу 

банківської інформації, надавати статистичну оцінку 
динаміки показників, які аналізуються, під впливом 
визначених факторів; 

 проведення аналізу структури власного капіталу, зобов’язань 
та активних операцій банку, операцій з цінними паперами, 
валютних операцій, банківських послуг, ліквідності та 
банківських ризиків, результатів фінансової діяльності банку; 

 проводити дослідження особливостей організації грошово-
кредитної системи, визначати правові основи діяльності 
центрального банку, аналізувати вплив окремих інструментів 
грошово-кредитної політики на економічні процеси та явища; 

 підготовка й використання облікової інформації для 
аналітичної роботи та обґрунтування управлінських рішень у 
банківському бізнесі, формувати аналітичні рахунки, 
бухгалтерські проведення та звітність банку; 

 уміння своєчасно виявляти й аналізувати реальні та 
потенційні, внутрішні й зовнішні загрози банку, розробляти та 
впроваджувати заходи щодо їх усунення. 

 

 
 

 



КОМУНІКАЦІЯ 
 формування вихідної інформації, її обробка та 

презентація результатів діагностики стану економічної 
системи; 

 забезпечення взаємовідносин представників служб 
банку з іншими структурними підрозділами та їх 
клієнтами; 

 формування пропозицій щодо усунення диспропорцій в 
управлінні банківською діяльністю; 

 подання достовірної інформації, ідей,  рішень та 
власного досвіду, виконання процедур аналізу 
банківської діяльності;  

 

 встановлення комунікативного контакту з різними 
типами суб'єктів грошових відносин; 

 здатність до ефективної взаємодії з 
представниками структурних підрозділів та служб 
банку; 

 формування і обговорення пропозицій щодо 
забезпечення безпеки функціонування банку, 
попередження банківського шахрайства та 
зловживання службовим становищем керівників 
структурних підрозділів банку. 

 
АВТОНОМНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 відповідальність за результати професійної діяльності; 
 здатність використовувати автоматизовані банківські системи, формувати внутрішньобанківські документи; 
 здатність до подальшого навчання та реалізації творчого потенціалу; 
 відповідальність за точність і коректність розрахунків та обґрунтованість висновків; 
 відповідальність за якість сформованих облікових документів;  
 відповідальність за сформовані пропозиції щодо забезпечення економічної та інформаційної безпеки банку. 



ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРІВ: 

БАКАЛАВРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАНКІВСЬКА СПРАВА» 

Конкурентною перевагою бакалаврської освітньої програми «БАНКІВСЬКА СПРАВА»  є те, що навчання та 
професійна підготовка бакалаврів забезпечується за рахунок: 

http://www.banking.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/oppbanking.pdf 
   залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри; 
• використання в процесі навчання новітніх інноваційних освітніх технологій 

(використання науково-методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін 

професійного циклу підготовки; електронних підручників та кейсів; лабораторних 

занять при вирішенні ситуаційних завдань). 

 

Випускники технікумів (коледжів) мають можливість скористатися процедурою фахового випробування (усна 
співбесіда) при вступі за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста (на базі технікуму) 

 за скороченим терміном навчання – 2 роки! 

Ви маєте унікальну можливість отримати диплом одного з найкращих закладів вищої освіти, який забезпечує високий 
рівень європейської освіти своїх майбутніх випускників, здатних задовольнити сучасні вимоги представників європейського 

 і світового бізнесу! 

• Вибір освітньої програми ««ББААННККІІВВССЬЬККАА  ССППРРААВВАА»»  вже безпосередньо дозволяє Вам здобути ступінь 
бакалавра з обраної спеціальності 072 - Фінанси, банківська справа та страхування і працювати на будь-яких 
посадах (державних структур, фінансових служб підприємств і фінансових компаній), які потребують наявності 
Диплома спеціаліста фінансового профілю. 

• Крім цього, в додатку до Диплому європейського зразка Ви будете мати підтвердження тому, що отримали 
додаткові професійні компетентності банкіра за рахунок вивчення дисциплін, які є обов’язково необхідними для 
ефективної роботи саме в банку. 

• Доцільно з розумінням ставитись до факту – диплом випускника за освітньою програмою ««ББААННККІІВВССЬЬККАА  

ССППРРААВВАА»»  очима роботодавців розглядається як таким, що є «більш широким» і з додатковими фаховими 
можливостями майбутнього фінансиста. 

http://www.banking.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/oppbanking.pdf


БАКАЛАВРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАНКІВСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ І КОНСАЛТИНГ» 

АКТУАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ. 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» («Banking 

Engineering and Consulting») 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.  
 

 

Особливістю навчання студентів за спеціалізацією «Банківська справа» є його практичне спрямування 
та гнучкість до змін економічного середовища та вимог ринку праці, якісна підготовка кваліфікованих фахівців з 
урахуванням компетентністного підходу у відповідності з  Концепцією стратегічного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 • Результатом навчання можна вважати безпосередню спроможність випускників щодо демонстрації 

відповідного рівня оволодіння теоретичними основами діяльності банків і наявність у них сформованих 
професійних компетентностей, які апробуються ними на етапі ознайомлення з реально функціонуючими 
банківськими програмними продуктами в структурі навчально-методичного комплексу «ВІРТУАЛЬНИЙ БАНК», 
а також на етапі роботи стажистами філії кафедри на базі ПАТ «БАНК «ГРАНТ». 

 



Конкурентною перевагою організації навчального процесу за освітніми програмами 
спеціалізації «Банківська справа» є: 

 
• використання в процесі навчання новітніх інноваційних 

освітніх технологій (використання науково-методичних 
комплексів забезпечення навчальних дисциплін професійного 
циклу підготовки; електронних Е-підручників та кейсів; 
лабораторних занять при вирішенні ситуаційних завдань); 

• використання гнучких форм навчання, індивідуального 
підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з 
дослідницькою роботою; 

• організації і проведенням переддипломної практики на 
базі провідних банківських установ; 

• проведення ділових ігор (CASH FLOW та інші)   –   
( https://www.youtube.com/watch?v=KuZa5IKS_bU ),  
індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій, 
міжпредметного тренінгу на базі навчально-методичного 
комплексу «ВІРТУАЛЬНИЙ БАНК»  –  
( https://www.youtube.com/watch?v=pa96T7F6sRI ) ; 

 • участі студентів в Олімпіадах, Конкурсах, наукових 
конференціях із актуальних проблемних питань щодо забезпечення подальшого розвитку банківської системи.  

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=KuZa5IKS_bU
https://www.youtube.com/watch?v=pa96T7F6sRI


ПОСАДИ, ЯКІ МОЖЄ ЗАЙМАТИ БАКАЛАВР З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ  
(спеціалізація «БАНКІВСЬКА СПРАВА») 

 

БАКАЛАВРИ зі спеціалізації 
«Банківська справа» можуть: 

• виконувати операційну роботу в 
банках;  

• працювати в консалтинговому 
бізнесі; 

• економістом з планування 
фінансової діяльності банку, з 
контролю та аналізу банківської 
діяльності;   

 

 
• спеціалістом з кредитування;  
• аудитором;  
• економістом із фондових 

операцій; 
• дилером із валютних операцій;  
• займати керівні посади банку;  
• посади менеджерів у відділах 

банку; 
 

 
 

 
• виконувати обов’язки провідних 

спеціалістів фінансових і 
економічних підрозділів фінансових 
установ;  
• управляти структурними 
підрозділів банків та ін. 



МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ ВИПУСКНИКІВ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДИПЛОМА  
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

    

Бакалаври за освітніми програмами 

««ББААННККІІВВССЬЬККАА  ССППРРААВВАА»»  та ««ББААННККІІВВССЬЬККИИЙЙ  

ІІННЖЖИИННІІРРИИННГГ  ІІ  ККООННССААЛЛТТИИННГГ»» («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» . 

 

МАГІСТЕРСЬКА ОСІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 «ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ І ГЛОБАЛЬНИЙ 

БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

(«Financial Consulting and Global Banking») 

Випускник освітньої програми «Фінансовий 

консалтинг і глобальний банківський бізнес» може 

працювати як у вітчизняних, так й іноземних банківських 

установах, міжнародних компаніях,  недержавних 

пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, 

аудиторських компаніях, хедж-фондах, компаніях, які 

здійснюють операції з цінними паперами за допомогою 

електронних засобів.   



НАШІ ВИПУСКНИКИ – НАША ГОРДІСТЬ! 
 

              
 

Диплом І ступеня за 

перемогу у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності 

«Банківська справа» отримала 

КОЦЮБА Олена 

Володимирівна, студентка 1 

курсу магістратури 

фінансового факультету 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (12 - 14 

квітня 2017 р.).   
 

 Диплом ІІІ ступеня за 

перемогу у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності 

«Банківська справа» отримала 

ПЛЮШКІНА Анастасія 

Леонідівна, студентка 1 

курсу магістратури 

фінансового факультету 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (18 - 20 

квітня 2018 р.). 

 
 



23 листопада 2017 року відбулося нагородження переможців  
Першого відкритого регіонального турніру з фінансової грамотності на кубок  

Голови Харківської обласної державної адміністрації  
 

Серед 18 студентських команд за підсумками трьох етапів змагань кращими стали дві 
команди Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: 
команда «Золотий запас» (І місце) та команда «Finance Soul Brothers» (ІІ місце).  

Організаторами Турніру були Харківський банківський союз, Харківський 
університетський консорціум, Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
під патронатом Харківської обласної державної адміністрації. 

Метою його проведення було створення основ для підвищення фінансової грамотності 
учнівської молоді та студентства, як необхідної умови підвищення рівня і якості життя. 

Всього в турнірі взяли участь близько 296 осіб, об'єднаних в 41 команду. Це 
представники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, а також у тому числі 18 
команд вищих навчальних закладів 3–4 рівня акредитації.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переможці першого відкритого 
регіонального турніру з фінансової 

грамотності на кубок Голови Харківської 
обласної державної адміністрації 



 

 

 

Перемога двох команд 

фінансового факультету 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

(спеціалізація «Банківська 

справа») підтверджує високий 

рівень підготовки і професійні 

якості майбутніх фахівців 

фінансового профілю, 

сформовані під керівництвом 

провідних професорів і доцентів 

кафедри «Банківська справа». 
 

 
Переможці Турніру також отримали індивідуальні сертифікати участі, грошову винагороду і пам'ятні призи від організаторів та 

представників банків Харківського регіону.  
Усі учасники продемонстрували високий рівень знань з фінансової грамотності, креативний підхід та розуміння складних 

економічних проблем. Тренери-куратори команд були відзначені подяками Голови Харківської обласної державної адміністрації та 

організаторів Турніру.                            • Більш детальна інформація за посиланням:    http://www.banking.hneu.edu.ua/?p=197008 
 

           
 

    Команда ХНЕУ ім. С. Кузнеця «ЗОЛОТИЙ ЗАПАС»              Команда ХНЕУ ім. С. Кузнеця «FINANCE SOUL BROTHERS» 

(тренер – к.е.н., доц.. Омельченко О.І.)                       (тренер - к.е.н., доц..Азізова К.М.) 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ КАФЕДРОЮ «БАНКІВСЬКА СПРАВА» 

 

      
 

Кафедра банківської справи була створена в структурі фінансового факультету Університету у 1998 році 
 

Ознайомся з історією виникнення кафедри «Банківська справа» (Відео , 2008 р.) :    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYnNaP2J-3g&t=28s 

 

14 травня  2018 року кафедра відзначила 20-річний ювілей  з дня заснування (Відео , 2018 р.) :    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NTfkvd2z0jw&t=4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYnNaP2J-3g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=NTfkvd2z0jw&t=4s


  
СЕРЕД НАШИХ ВИКЛАДАЧІВ ПРОВІДНІ ВЧЕНІ (доктори наук, професори): 
з ім’ям яких пов’язана історія створення і розвиток кафедри, а також науково-методичні розробки у сфері 
фінансів та банківської справи: д.е.н., проф. Васюренко О.В., д.е.н., проф. Колодізєв О.М., 
д.е.н., проф. Чмутова І.М.,  д.е.н., проф. Козьменко С.М.,  д.е.н., проф. Вовк  В.Я.,  д.е.н., проф. Губарєва І.О.,  
д.е.н., проф. Тищенко В.Ф. 
  
ПРОВІДНІ ВИКЛАДАЧІ кафедри підготували підручники (Е-підручник), навчальні посібники та наукові публікації 
в області управління кредитною діяльністю банку, антикризового управління банком, застосування сучасних 
технологій в управлінні банківською діяльністю, фінансового контролінгу у банках, управління капіталом банку, з 
проблем економічної безпеки банку:  к.е.н., доц. Азізова К.М., к.е.н., доц. Безродна О.С., к.е.н., доц. Гонтар Д.Д., 
к.е.н., доц. Григоренко В.М., к.е.н., доц. Жуков В.В., к.е.н., доц. Киркач С.М., к.е.н., доц. Лебідь О.В., 
к.е.н., доц. Ус Ю.В., к.е.н., доц. Омельченко О.І., к.е.н., доц. Рац О.М., к.е.н., доц. Тисячна Ю.С. і багато інших 
висококваліфікованих фахівців, становлення і зростання яких відбулося на кафедрі, а також відомих 
спеціалістів-практиків банківської системи (НБУ) і підрозділів Державної казначейської служби України. 

 

 
 

 

 



 
 
 

Вища економічна освіта, здобута у  

ХХааррккііввссььккооммуу  ннааццііооннааллььннооммуу  ееккооннооммііччннооммуу  ууннііввееррссииттееттіі  ііммеенніі  ССееммееннаа  ККууззннееццяя  

зі спеціалізації ««ББААННККІІВВССЬЬККАА  ССППРРААВВАА»» –  

це запорука Вашого успіху, можливостей кар’єрного зростання  

та фінансової незалежності у майбутньому ! 

 

 
 


	Безымянный

