
 

Силабус освітньої компоненти 

Елементи дуальної освіти 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма – «Банківська справа» 

Рік навчання: ІІ,     Семестр: ІІІ, IV 

Рік навчання: ІIІ,    Семестр: V, VI 

Рік навчання: ІV,    Семестр: VII 

Кількість кредитів: 6          Мова викладання: українська  

 

Контактна інформація Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу 

д.е.н., проф. Луців Богдан Любомирович 

bluciv@gmail.com 

 

Опис освітньої компоненти 

Освітній компонент «Елементи дуальної освіти» призначений для адаптації здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» галузі 07 «Управління та адміністрування» до першого робочого місця, що відповідає 

їхній освітньо-професійній програмі та кваліфікації, підвищення їх мотивації до отримання 

кваліфікації, удосконалення практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього 

рівня теоретичної підготовки, що забезпечує дотримання стандартів вищої освіти та підвищення 

якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців. При проходженні 

навчання за дуальною формою освіти студенти повинні ознайомитись із особливостями практичної 

діяльності банківських установ в частині здійснення діагностики і моделювання процесів створення 

й впровадження банківських продуктів і технологій. 

 

Структура освітньої компоненти 

 

Другий курс спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа» 

 

Години Тема Результати навчання Завдання 

3 семестр 

10 Брендобудування 

в банківській 

сфері  

Вміти застосувати в практичній 

діяльності елементи 

корпоративної культури та 

фірмового стилю банківської 

установи  

Ознайомитись із змістовним 

формулюванням цілей і 

завдань діяльності банку у 

глобальній перспективі 

10 Концепція 

розвитку 

банківського 

бізнесу в межах 

системи 

маркетингових 

відносин 

Вміти використовувати на 

окремих етапах розвитку 

банківського бізнесу сегментацію 

банківських клієнтів із 

застосуванням до них певних 

видів концепцій 

Ознайомитись з 

різновидами концепцій 

розвитку банківського 

бізнесу 

10 Особливості 

складання плану 

маркетингу в 

банку 

Вміти складати розгорнутий план 

маркетингу в конкретному банку з 

проведенням аналізу фінансових 

розрахунків щодо обсягів продаж 

Ознайомитись з логікою 

розробки плану маркетингу 

окремого банку 



4 семестр 

15  Система 

страхування 

депозитів 

Вміти систематизувати та 

розподіляти систему страхування 

депозитів залежно від 

класифікаційних ознак, 

обґрунтувати важливість 

підвищення довіри до банків, 

шляхом використання системи 

гарантування вкладів фізичних 

осіб 

З’ясувати особливості та 

роль системи страхування 

депозитів – клієнтів банку; 

знати правові, фінансові та 

організаційні засади 

функціонування системи 

гарантування вкладів 

фізичних осіб 

15 Документообіг в 

банківській 

установі 

Вміти укладати депозитні та 

кредитні договори; оформляти 

документи із здійснення 

банківських операцій 

Ознайомитися із 

інструктивними 

матеріалами щодо 

документообігу в 

банківській установі, знати 

порядок та умови укладення 

депозитних та кредитних 

договорів 

проміжний контроль 

Третій курс спеціальності 072  «Фінанси, банківська справа та страхування» 

5 семестр 

10 Фінансові 

посередники 

грошового ринку 

Вміти визначати основні 

призначення фінансових 

посередників і відрізняти банк від 

інших фінансових посередників 

Ознайомитись з функціями 

грошей і формувати и 

основні принципи побудови 

банківських систем 

10 Суть і функції 

грошей 

Вміти розібратися в багатогранній 

сутності грошей та їхніх функціях 

Ознайомитися з 

концепціями походження 

грошей та зрозуміти логіку 

еволюції грошей від 

товарних до сучасних 

електронних грошей 

10 Сутність та 

функції кредиту 

Вміти пізнати сутність кредиту, 

його функції та види 

Ознайомитися з 

принципами кредитування 

при здійсненні кредитних 

операцій 

6 семестр 

15 Теоретичні 

засади організації 

банківського 

кредитування 

малого і 

середнього 

бізнесу 

Вміти зробити аналіз та оцінку 

фінансового стану позичальника 

на основі отриманих даних 

фінансової звітності 

підприємства. Засвоїти процес 

банківського кредитування, 

економічну та правову роботу 

банків з позичальниками 

Ознайомитися з процесом 

кредитування малих і 

середніх підприємств, 

здійсненням оцінки 

кредитоспроможності 

позичальників 

15 Державна 

підтримка 

підприємств 

малого і 

середнього 

бізнесу. 

Вміти оформити видачу кредиту 

за програмою «Доступні кредити 

5,7,9» 

Ознайомитися з умовами та 

порядком видачі кредиту 

малим і середнім 

підприємствам за 

державною програмою 

«Доступні кредити 5,7,9» 

проміжний контроль 

 



 

Четвертий курс спеціальності 072  «Фінанси, банківська справа та страхування» 

7 семестр 

15 Інформаційні 

системи і 

технології у 

банківській 

справі 

Вміти використовувати основні 

підсистеми автоматизованої 

банківської системи у розрізі 

функціонального призначення 

Ознайомитись із схемами 

побудови автоматизованих 

банківських систем 

15 Автоматизація 

внутрішньобанкі

вських 

розрахунково-

касових операцій 

банку 

Вміти застосовувати 

автоматизовану банківську 

систему В2 для розрахунково-

касового обслуговування 

банківських клієнтів 

Ознайомитися з порядком 

створення в 

автоматизованій банківській 

системі В 2 запису 

контрагента фізичної особи 

та відкриття їй поточного 

рахунку 

15 Автоматизація 

управління 

кредитними 

ресурсами 

Вміти застосовувати 

автоматизовану банківську 

систему В 2 для організації 

надання банківських 

розрахунково-депозитних та 

кредитних продуктів і послуг  

Ознайомитись з порядком 

зарахування коштів на 

поточний рахунок фізичної 

особи, надання депозитних і 

кредитних продуктів і 

послуг з використанням 

автоматизованої банківської 

системи Б 2  

15 Регулювання 

банківської 

діяльності та 

нагляд 

Вміти розрахувати економічні 

нормативи, аналізувати 

інформацію про діяльність банку; 

знати законодавство України в 

сфері регулювання банківської 

діяльності та здійснення 

банківського нагляду 

Ознайомитися з 

розрахунком економічних 

нормативів, інформацією 

про діяльність банку 

Залік 
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Політика оцінювання 

 

Оцінка компетентностей здобувачів вищої освіти проводиться представниками групи 

забезпечення спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та представниками 

банківської установи бази ЕДО. За результатами виконання кожного блоку завдань освітньої 

компоненти здобувачі в усній формі звітують перед комісією, що складається із представників 

закладу вищої освіти та банківської установи бази ЕДО.  

При оцінюванні усного звіту здобувача враховуються наступні критерії: 

Для здобувача вищої освіти: 

- повнота доступу здобувачів до актуальної інформації про поточний стан розвитку 

професій; 

- підвищення рівня компетентності здобувача з позиції цільової підготовки кадрів для 

ринку праці; 

- можливості застосування отриманих теоретичних знань на практичному досвіді роботи; 

- отримання практичного досвіду під час навчання та можливості подальшого 

працевлаштування. 

Для роботодавців: 

- вплив на процес підготовки фахівців щодо набуття необхідних компетентностей та 

результатів навчання; 

- отримання кваліфікованих фахівців, готових працювати на належному рівні без 

додаткових витрат на первинне ознайомлення з робочими процесами; 

- відбір найталановитіших здобувачів освіти для запрошення на роботу після закінчення 

навчання.  

 

Остаточна оцінка за освітнім компонентом «Елементи дуальної освіти» розраховується 

наступним чином: 

 

Критерії оцінювання Межі 

Представлення результатів  0-100 

 

Шкала оцінювання: 

 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

85-89 добре B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


