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Опис дисципліни 

Дисципліна «Приватний банкінг» спрямована на формування системи теоретичних знань і 
отримання практичних умінь і навичок в сфері банківської справи із знаннями сучасних технологій, що 
дає можливість креативно мислити та генерувати інноваційні рішення для управління банківським 
бізнесом. Приватний банкінг вважається однією з основних послуг, впровадженої останнім часом 
банківським сектором з метою підвищення рівня задоволеності клієнтів, що надають більш ефективні 
та зручні послуги.  

В результаті опрацювання матеріалів дисципліни студенти набувають таких компетентностей: 
здатність аналізувати ефективність та надійність цифрових технологій, розробляти банківські інновації, 
діагностувати діяльність приватного банкінгу; здатність планувати та організовувати процес розробки і 
тестування програмної системи для реалізації завдань приватного банкінгу; спроможність аналізувати 
тенденції розвитку технологій блокчейн і криптовалют, виявляти потенційні сфери їх застосування у 
приватному банкінгу. 

Структура курсу 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Інформаційні 
системи та їх роль в 
управлінні 
економікою 

Знати особливості використання інформаційних 
технологій та інформаційних систем; 
аналізувати стан автоматизації банківської 
діяльності на рівні НБУ і на рівні комерційних 
банків 

Тести, 
питання, 
завдання 

2  Системи 
дистанційного 
надання банківських 
послуг клієнтам 

Вироблення навиків використання технології 
дистанційного банківського обслуговування; 
знати призначення, функціональність; технічну 
та програмну реалізація системи «Клієнт-банк»  

Тести, 
питання, 
завдання 

3  Сучасні технології 
приватного банкінгу 

Знати переваги та недоліки використання 
приватного банкінгу; аналізувати тенденції 
надання послуг банківськими установами із 
використанням приватного банкінгу 

Тести, 
питання, 
кейси, 
завдання 
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4 Система управління 
взаємовідносинами з 
клієнтами банку 

Знати процеси залучення, обслуговування, 
утримання клієнтів та доставки їм банківських 
послуг; здійснювати аналіз клієнт-орієнтованої 
стратегії банку з управління взаємовідносинами 
з клієнтами – стратегія CRM 

Тести, 
питання, 
кейси, 
завдання 

5 Безпека приватного 
банкінгу 

Знати основні інструменти з питань безпеки 
використання системи дистанційного 
банківського обслуговування; вміти вчасно 
розпізнавати види шахрайства у сфері 
приватного банкінгу  

Тести, 
питання, 
кейси, 
завдання 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час занять 
(теми 1 – 3) – 10 балів за 

тему – макс. 30 балів. 
 

Модульна робота – макс. 
70 балів 

Опитування під час занять 
(теми 4 – 5) – 10 балів за 

тему – макс. 20 балів. 
 

Модульна робота – макс. 
80 балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 
балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 

балів 
 

Розв’язування завдань під 
час тренінгу – макс. 20 

балів 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

За шкалою ЗУНУ За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 
 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 
 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 
 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

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

 


