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1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки магістра фінансів, банківської справи та 
страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітньо -професійній програмі Державного ВНЗ «Національний гір-
ничий університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів нав-
чання за видами навчальної діяльності здобувача.  

 
Загальна характеристика процесу навчання з дисципліни  

«Міжнародний банкінг»  
 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає 

Освітня квалі-
фікація 

Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Опис предметної об-
ласті дисципліни 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  устрій,  принципи  й  

механізми функціонування та розвитку банківських систем 

зарубіжніх країн .   
 Цілі навчання: здобуття знань і  умінь у сфері формуваня 

банківських систем різних країн світу з їхніми складовими 
елементами та особливостями функціонування,принциами 
і формами,, що надасть можливість самостійно здійснювати 
дослідження в сфері банківської діяльності, розв’язувати 
складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і 
прикладні проблеми при впровадженні досвіду банків зару-
біжних країн в професійну діяльність . 

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 
теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тен-
денції і закономірності функціонування й розвитку процесів  
у банківських системах зарубіжних країн. 

 Методи, методики та технології фінансової науки і практики. 
 Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні системи 

та програмні продукти. 

Базові дисципліни Дисципліни першого (бакалаврського) освітнього рівня 
 

Дисципліни, що забез-
печуються 

Гроші і кредит;Грошова-крелитна-система зарубіних країн;Ба-
нківська система Банківськи операції 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Галузь використання 
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Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання на-
вчальної дисципліни наказом ректора. 

 
Робоча програма призначена для: 

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту дис-
ципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
Робоча Програма встановлює: 

 форму підсумкового контролю; 

 базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 

 результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 

 тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 

 вимоги до структури і змісту курсової роботи; 

 завдання для самостійної роботи здобувача; 

 вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних до-
сягнень; 

 вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дис-
ципліни. 
 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни «Міжнародний банкінг » розроблена на основі таких 
нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю галузі  знань  07  Уп-
равління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страху-
вання.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ України від 
30 грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів 
освіти». 

3.  Стандарт  вищої  освіти  другого  рівня  (магістр)  галузі  знань  07  Управління  
та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.   – 
Затверджено і введено в дію наказом МОН України від               №    . 

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного ви-

щого навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

 
4. Обсяг дисципліни 

 
Загальний обсяг дисципліни – 5 кредитів ЕCTS (150 академічних годин). 
 Визначеннятенденцій розвитку 
 



5 Результати навчання з дисципліни «Міжнародний банкінг»  
та їх відповідність компетентностям 

 
5.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення 
навчальної дисципліни «Міжнародний банкінг » згідно з СВО дру-

гого рівня (магістр) галузі знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.  

Інтегральна  
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі профе-
сійної діяльності або навчання у сфері визначення тенденцій і зако-
номірностей  розвитку банківських систем різних країн світу , , що пе-
редбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та ха-
рактеризується невизначеністю умов і вимог до професійної, нав-
чальної або дослідницької діяльності. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність організовувати й проводити дослідження та генерувати 

нові ідеї щодо функціонування банківських систем зарубіжних 

країн 

2. Здатність проявляти лідерські навички у процесі пошуку шляхів 
удосконалення банківської діяльності .на базі досягнень банківсь-
ких  систем зарубіжних країн 

3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) у процесі 
обґрунтування рішень щодо удосконалення банківської діяльності 
на базі досвіду функціонування зарубіжних банківських систем. 

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо формування і 
функціонування банківських систем зарубіжних країн , а також  
визначити тенденції і закономірності їх розвитку . 

5. Здатність працювати автономно у процесі розробки та обґрунту-
вання управлінських рішень щодо формування і функціонування 
банківських систем зарубіжних країн а також для  визначення тен-
денцій  і закономірностей їх розвитку . 

6. Здатність працювати у міжнародному просторі щодо формування і 
функціонування банківських систем. 

7. Здатність розробляти проекти щодо формування і функціонування 
банківських систем зарубіжних країн. 

Спеціальні (фа-

хові, 
предметні) 
компетент-
ності 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розви-

тку міжнародного банкінгу у поєднанні з дослідницькими і управ-

лінськими інструментами для здійснення професійної та науко-

вої діяльності. 

2. Здатність аналізувати б а н к і в с ь к у  д і я л ь н і с т ь  з а -
р у б і ж н и х  б а н к і в  та обґрунтовувати напрями її удоскона-
лення. 

3. Здатність використовувати теоретичний та  методичний інстру-
ментарій для діагностики і моделювання функціонування 
банківських систем зарубіжних країн. 

4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

функціонування банківських систем зарубіжних країн. 

5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методич-
ного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у 
сфері банківської діяльності  зарубіжних країнах . 

6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері 
функціонування зарубіжних банківськіх систем . 
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7. Здатність використовувати положення і методи дослідження ін-
ших наук для розв’язання професійних та наукових задач у 
сфері  формування і функціонування зарубіжних банківських си-
стем.. 

8. Здатність формулювати наукові завдання у сфері міжнародного 
банкінгу, обирати напрями і методи досліджень . 

9. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації 
для вирішення професійних і наукових завдань в сфері міжнарод-
ного банкінгу. 

10. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних 

систем міжнародного банкінгу. 

 
5.2  Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти в процесі вивчення 
дисципліни «Міжнародний банкінг », сформульований у термінах результатів 

навчання 
 

1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень щодо функціону-
вання зарубіжних банківських систем . 

2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї щодо удосконалення функціону-
вання зарубіжних банківських систем , здійснювати  інноваційну діяльність. 

3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди. 

4. Позитивно сприймати необхідність діяти на  основі  професійних етичних мірку-
вань (мотивів). 

5. Оцінювати сучасний стан банківських систем зарубіжних країн , розробляти і  
приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність 
за особистий професійний розвиток. 

7. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних  стандартів  та 
нормативів в професійній діяльності у сфері міжнародного банкінгу. 

8. Розробляти проекти щодо функціонування банківських систем зарубіжних країн  
та управляти ними. 

9. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку міжнародного банкі-
нгу  у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійс-
нення професійної та наукової діяльності. 

10. Вміти аналізувати фінансову політику суб’єктів банківських систем зарубіжніх 
країн та обґрунтовувати напрями її удосконалення. 

11. Здійснювати діагностику і моделювання банківської діяльності зарубіжних бан-
ків. 

12. Демонструвати управлінські навички у сфері міжнародного банкінгу. 
13. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері міжнародного банкінгу та оцінювати 

їх ефективність. 
14. Застосовувати поглиблені знання у сфері  міжнародного банкінгу для прийняття 

рішень. 



15. Адаптовувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 
професійних та наукових задач у сфері міжнародного банкінгу. 

16. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері міжнародного банкінгу 
і обирати методи для їх розв’язання. 

17. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та на-
укових завдань в сфері міжнародного банкінгу. 

18. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати з  вмін-
ням виокремлювати особистий внесок. 

19. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у сфері міжнаро-
дного банкінгу. 

 
6. Форма підсумкового контролю 

 
Екзамен за результатами поточного контролю у формі виконання комплексної ко-

нтрольної робо. 
 

7. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання 

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ПРАКТИЧНІ 
1. Банківські системи в економіці держави. 

 

1. Теоретичні основи функціонування банківських сис-

тем. 

2. Історія виникнення банків. 

3. Різновиди банків. 

4. Класифікація банків. 

5. Поняття банківської системи та її функціонування в 

умовах ринку. 

6. Взаємозв’язок банківської системи з іншими фінансо-

вими та економічними підсистемами. 
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Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання 

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 
2. Еволюція банківських систем. 

 

1. Історичний аспект виникнення банківських систем. 

2. Особливості розвитку банківських систем. 

3. Еволюція банківських систем. 

4. Трансформація банківських систем на різних етапах 

розвитку суспільства. 

5. Вплив банківських систем на темпи та пропорції еко-

номічного розвитку. 

 

4 10 14 

3. Банківська система України. 

 

1. Історія розвитку банківської системи України. 

2. Банківська система України у період Російської імпе-

рії. 

2. Діяльність банківської системи СРСР. 

3. Становлення банківської системи України. 

4. Етапи розвитку банківської системи України. 

5. Елементи банківської системи України. 

6. Правове регулювання діяльності банківської системи 

України. 

7. Вплив банківської системи України та рівень суспіль-

ного добробуту. 

 

2 4 6 

4. Банківська система США. 

 

1. Історичні етапи становлення банківської системи 

США. 

2. Розвиток банківської системи США. 

3. Елементи діючої банківської системи країни. 

4. Діяльність комерційних банків банківської системи 

США. 

5. Функції емісійного банку банківської системи США. 

6. Особливості побудови банківської системи США. 

7. Правова основа діяльності банківської системи США. 

8. Вплив банківської системи США на економічний та 

соціальний розвиток країни. 

 

2 8 10 



Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання 

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 
5. Банківська система Великобританії. 

 

1. Історія розвитку банківської системи Великобританії. 

2. Реформування банківської системи Великобританії пі-

сля І світової війни. 

3. Реформування банківської системи Великобританії пі-

сля ІІ світової війни. 

4. Особливості функції Центрального банку Великобри-

танії (Банку Англії). 

5. Специфічності діяльності елементів банківської сис-

теми країни. 

6. Інші структурні елементи банківської системи Велико-

британії. 

7. Пріоритетність розвитку банківської системи країни. 

 

 
 

2 8 10 

 
6. Сучасна банківська система Франції. 

 

1. Еволюція банківської системи Франції. 

2. Структура банківської системи країни. 

3. Законодавча основа діяльності банківської системи 

Франції. 

4. Етапи становлення Центрального банку Франції. 

5. Комерційні банки як складовий елемент банківської 

системи Франції. 

6. Функції інших складових елементів банківської сис-

теми Франції. 

7. Вплив банківської системи Франції на темпи та пропо-

рції економічного розвитку. 

 

2 8 10 

7. Банківська система 

Федеративної Республіки Німеччини (ФРН). 

 

1. Історичний розвиток банківської системи Німеччини. 

2. Структура банківської системи Німеччини. 

3. Функції Центрального банку як складового елементу 

банківської системи Німеччини. 

4. Особливості побудови та виконуваних послуг комер-

ційних банків в банківській системі Німеччини. 

5. Правова база діяльності банківської системи країни. 

6. Вплив банківської системи на загальний добробут Ні-

меччини. 

 

2 8 10 
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Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання 

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 
8. Банківські системи країн Бенілюксу. 

 

1. Характерні риси розвитку банківської системи Нідер-

ландів. 

2. Розвиток банківської системи Нідерландів. 

3. Структура банківської системи Нідерландів. 

4. Центральний банк як основа банківської системи Ні-

дерландів. 

5. Діяльність комерційних банків в банківській системі 

Нідерландів. 

6. Особливості банківської системи Голландії. 

7. Структура банківської системи Бельгії. 

 

2 8 10 

9. Банківська система Японії. 

 

1. Історія становлення банківської системи Японії. 

2. Законодавчі основи банківської системи Японії. 

3. Складові елементи банківської системи Японії. 

4. Основні напрямки діяльності Центрального банку 

Японії. 

5. Функції комерційних банків банківської системи Япо-

нії. 

6. Інші складові елементи банківської системи Японії. 

7. Діяльність банківської системи Японії до та після фі-

нансової кризи  90-х років. 

8. Банківська система Японії як гарант економічного та 

соціального розвитку. 

10. Банківська система Польщі. 

 

1. Історичне становлення банківської системи Польщі. 

2. Реформування банківської системи Польщі. 

3. Структура банківської системи Польщі. 

4. Центральний банк Польщі як емісійний банк країни. 

5. Особливості функціонування комерційних банків банків-

ської системи Польщі. 

6. Законодавче регулювання функціонування банківської 

системи країни. 

7. Вплив банківської системи Польщі на економічний, соці-

альний розвиток та загальний добробут суспільства. 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

11. Банківська система Угорщини 

та інших постсоціалістичних країн. 

 

1. Проблеми розвитку та становлення банківських сис-

тем Східної Європи. 

2. Еволюція банківської системи Угорщини. 

3. Структура банківської системи Угорщини. 

4. Емісійний банк Угорщини. 

5. Роль комерційних банків у діяльності банківської сис-

теми Польщі. 

6. Правове регулювання банківської системи країни. 

7. Банківські системи інших постсоціалістичний країн 

(Чехія Словаччина, Болгарія, Румунія). 

 

2 8 10 



Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання 

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 
12. Банківська система Росії. 

 

1. Становлення та розвиток банківської системи Росії. 

2. Законодавча база функціонування банківської системи 

Росії. 

3. Складові банківської системи Росії. 

4. Функції Центрального банку Російської Федерації. 

5. Діяльність комерційних банків Росії. 

Вплив банківської системи Росії на економічний та соціальний 

розвиток країни 

2 6 8 

13. Банківські системи в умовах 

європейської інтеграції. 

 

1. Історія розвитку європейської банківської системи. 

2. Етапи створення європейської банківської системи. 

3. Уніфікація банківського законодавства. 

4. Основні вимоги для вступу в європейську систему 

центральних банків. 

5. Правила вступу в європейську систему центральних 

банків. 

6. Європейський центральний банк як елемент європей-

ської банківської системи. 

7. Характеристика європейської системи центральних 

банків. 

8. Складові європейської системи центральних банків. 

9. Перспективи Національного банку України увійти до 

складу Європейського центрального банку. 

 

4 10 14 

14. Міжнародні банківські системи. 

 

1. Характеристика та призначення міжнародних банків-

ських систем. 

2. Діяльність міждержавних банків. 

3. Банк держав Центральної Африки. 

4. Банк міжнародних розрахунків. 

5. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

6. Європейський інвестиційний банк як структурний 

елемент Європейського банку реконструкції та розвитку. 

7. Всесвітній банк та його складові елементи. 

8. Міжнародний інвестиційний банк. 

9. Міжнародний банк економічного співробітництва. 

10. Чорноморський банк торгівлі та розвитку. 

 

4 10 14 

15. Порівняльна характеристика банківських систем за-

рубіжних країн 

 

1. Характерні риси діяльності центральних банків розг-

лянутих країн. 

2. Відмінності функцій центральних банків розглянутих 

країн. 

3. Основні принципи функціонування комерційних бан-

ків розглянутих країн. 

4. Обґрунтування різнорівневості банківських систем 

розглянутих країн. 

 

4 10 14 
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Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання 

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 
РАЗОМ 36 114 150 

Практичні заняття 36   
Контрольні заходи    

 
8. Вимоги до індивідуальних завдань 

Підготовка і захист рефератів по темам відповідно дисципліни. 
 

9. Завдання для самостійної роботи здобувача 
 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожною темою; 
2) підготовка до написання і захисту реферату  ; 
3) виконання тематики науково-дослідної роботи; 
4) підготовка до підсумкового контролю. 

 
10. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи  

зі студентами за дисципліною 
 

1. Особливості становлення та розвитку  банківських систем у країнах Східної 
Європи. 

2. Порівняльна характеристика банківських систем України та Польщі. 
3. Оцінка діяльності Європейської системи центральних банків. 
4. Оцінка розвитку  банківських систем у країнах Східної Європи. 
5. Аналіз діяльності Світового банку та його складових в міжнародних валютно-

кредитних відносинах. 
6. Міжнародний досвід  функціонування кооперативних банків. 

 
11. Вимоги до засобів діагностики, критерії  

та процедури оцінювання навчальних досягнень 
 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою. 
 Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних до-

сягнень формуються згідно з Положенням про організацію атестації здобувачів вищої 
освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»,  
Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною транс-
ферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого навча-
льного закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 
25 с. 

 
12. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 

 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути розташо-

ваний на сайті кафедри транспортних систем і технологій та повинен містити [2]: 
1. Робочу програму дисципліни; 
2. Навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 
3. Методичне забезпечення практичних занять; 
4. Матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 

- попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним моду-
лем (темою); 



- розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою; 
- виконання індивідуального розрахункового завдання; 
- підготовки до захисту індивідуального розрахункового завдання; 
- підготовки до підсумкового контролю; 

5. Завдання комплексної контрольної роботи для підсумкового контролю рівня 
сформованості дисциплінарних компетентностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Рекомендована література 
Основна література 

1. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Гордей О.Д. Банківські системи зарубіжних країн. 
– К., 2010. 

2. Деньги, кредит, банки // Под ред. Е.Ф.Жукова. – М., 2008. 
3. Вешкин Ю.Г. Банковские системы зарубежных стран. Курс лекций. – К. 2006. – 

400с. 
4. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Навч.пос. – К.2001, 

2007. 
5. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: 

навч.посібн. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. 
 

Додаткова література 
6. Міжнародний банківський бізнес. Українська банківська енциклопедія. – К. 
2007. –312 с. 
7. Єгоричева  С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах. – К. 2007. 
8. Кравець В.М. Західноєвропейський банківський бізнес: Становлення і сучас-

ність. -  К.,2003. 
9. Банківська енциклопедія /Під ред. А. М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 328 с. 
10. Реверчук М. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. Навч. пос. – К. 

2008. – 160 с. 
11. Грачева М.В. Банковская система в развитых странах. – К., 2006. 
11. Козюк П.В. Незалежність центрального банку. – К., 2004. 
12. Науменкова С.В., Міщенко В.І.  Системи регулювання ринків фінансових 

послуг зарубіжних країн. – К., 2010. 
13. Макогон Ю.В., Булатова Е.В. Международный банковский бізнес. – К., 2003. 
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14. Вірван Л.А. Міжнародний банківський бізнес. Базові категорії, поняття. – К., 
2009. 

15. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції. – К., 2008. 
16. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.: ТД «Элит-

2000», 2001. 
17. Мишкін Ф.С., Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і 

фінансових ринків: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. 
18. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. 

– К.: МАУП, 2001. 
19. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних 

країн: навч.посібн. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. 
20. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы развитых стран. – М.: Новое 

знание, 2003. 
21. Шнирков О.І., Кузнецов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний 

союз. – К.: КДУ, 2001. 
22. Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. – М.: Экзамен, 

2002. 
 

 
 

 



Додаток А 
Таблиця А1 

 
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам 

НРК 
 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Здатність організовувати й проводити до-

слідження та генерувати нові ідеї щодо 

функціонування банківських систем за-

рубіжних країн 

 

 +   

Здатність проявляти лідерські навички у про-
цесі пошуку шляхів удосконалення банківсь-
кої діяльності .на базі досягнень банківських  
систем зарубіжних країн 

 

   + 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів) у процесі обґрунтування рішень 
щодо удосконалення банківської діяльності 
на базі досвіду функціонування зарубіжних 
банківських систем. 
 

   + 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 
щодо формування і функціонування банків-
ських систем зарубіжних країн , а також  ви-
значити тенденції і закономірності їх розви-
тку . 

 

   + 

Здатність працювати автономно у процесі 
розробки та обґрунтування управлінських 
рішень щодо формування і функціонування 
банківських систем зарубіжних країн а також 
для  визначення тенденцій  і закономірнос-
тей їх розвитку . 
 

   + 

Здатність працювати у міжнародному про-
сторі щодо формування і функціонування 
банківських систем. 

 

  +  

Здатність розробляти проекти щодо фор-
мування і функціонування банківських си-
стем зарубіжних країн  +   

Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку міжнародного бан-

кінгу у поєднанні з дослідницькими і управ-

лінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 
 

+    
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Здатність аналізувати б а н к і в с ь к у  
д і я л ь н і с т ь  з а р у б і ж н и х  б а н к і в  
та обґрунтовувати напрями її удоскона-
лення. 
 

 +   

 Здатність використовувати теоретичний 
та  методичний інструментарій для діагно-
стики і моделювання функціонування 
банківських систем зарубіжних країн. 
 

+    

Здатність оцінювати дієвість наукового, 
аналітичного і методичного інструментарію 
для обґрунтування управлінських рішень у 
сфері банківської діяльності  зарубіжних 
країнах . 
 

  +  

Здатність демонструвати поглиблені знання 
у сфері функціонування зарубіжних 
банківськіх систем . 
  +   

Здатність використовувати положення і 
методи дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових за-
дач у сфері  формування і функціону-
вання зарубіжних банківських систем 

+    

Здатність використовувати положення і ме-
тоди дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових за-
дач у сфері формування, розподілу й вико-
ристання фінансових ресурсів та грошових 
потоків суб’єктів господарювання 

 +   

Здатність формулювати наукові завдання у 
сфері міжнародного банкінгу, обирати 

напрями і методи досліджень . 
 

 +   

Здатність до пошуку, використання та інтер-
претації інформації для вирішення про-
фесійних і наукових завдань в сфері 
міжнародного банкінгу. 

 

 +   

Здатність розробляти завдання для проек-
тування інформаційних систем міжнарод-
ного банкінгу.  +   

 



 
Таблиця А2 

Матриця відповідності визначених програмою дисципліни «Міжнародний банкінг »  
результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати навчання Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Планувати та управляти часом при проведенні досліджень 
щодо функціювання зарубіжних банківських систем 

+ +                 

Проводити дослідження, генерувати нові ідеї щодо удоскона-
лення функціонування зарубіжних банківських систем , здійсню-
вати  інноваційну діяльність. 
 

+ +                 

Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути 
лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток ко-
манди. 

 

+ 
 

 

 

+ 

               

Позитивно сприймати необхідність діяти на  основі  професійних 
етичних міркувань (мотивів). 
 

 

+ 
  +               

Оцінювати сучасний стан банківських систем зарубіжних країн , 
розробляти і  приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
 

 

+ 
   +              

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної ро-
боти і нести відповідальність за особистий професійний розви-
ток. 
 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

            

Обирати методи адаптації та напрями використання міжнарод-
них  стандартів  та нормативів в професійній діяльності у сфері 
міжнародного банкінгу. 
 

 

+ 
     

 

 

+ 

           

Розробляти проекти щодо функціонування банківських систем 
зарубіжних країн  та управляти ними. 
 

 

+ 
      

 

 

+ 

          

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку між-
народного банкінгу  у поєднанні з дослідницькими і управлінсь-
кими інструментами для здійснення професійної та наукової дія-
льності. 
 

 

 

 

+ 

       

 

 

+ 

 

+ 
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Вміти аналізувати фінансову політику суб’єктів банківських сис-
тем зарубіжніх країн та обґрунтовувати напрями її удоскона-
лення. 
 

+         +         

Здійснювати діагностику і моделювання банківської діяльності 
зарубіжних банків. 
 

+          +        

Демонструвати управлінські навички у сфері міжнародного бан-
кінгу. 
 

+           +       

Обґрунтувати управлінські рішення у сфері міжнародного банкі-
нгу та оцінювати їх ефективність. 
 

+            +      

Застосовувати поглиблені знання у сфері  міжнародного 
банкінгу для прийняття рішень 

+             +     

Адаптовувати положення та методи дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових задач у сфері міжнарод-

ного банкінгу. 
 

+              +    

Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері 
міжнародного банкінгу і обирати методи для їх розв’язання +               +   

Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення про-
фесійних та наукових завдань в сфері міжнародного банкінгу. 
 

+                +  

Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його ре-
зультати з  вмінням виокремлювати особистий внесок. 
 

+ +                 

Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у 
сфері міжнародного банкінгу. 
 

+                 + 
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