
 
 (Ф 21.01 - 03) 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ФІНАНСОВА МЕДІАЦІЯ» 

 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні засади та практичні навички регулювання спричинених 

об'єктивними чи суб'єктивним обставинами конфліктів, які виникли 

між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на отримання сучасних знань та необхідних 

практичних навичок для оволодіння сучасною інноваційною 

технологією організації та ведення перемовин за допомогою 

посередника з метою узгодження фінансових та інших економічних чи 

позаекономічних інтересів учасників конфлікту. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
-Вміння організовувати перемовини та приймати рішення відносно 

узгодження інтересів їх учасників на рівні фінансів держави, суб’єктів 

господарювання та домашніх господарств; 

- Оволодіти технологіями медіації, що дозволяють ефективно вести 

перемовини та досягати оптимальних результатів учасниками 

конфлікту з урахуванням новітніх підходів в сфері фінансів, 

юридичних та психологічних практик. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання принципів та особливостей впровадження технологій 

фінансової медіації дозволяє : 

- розуміти принципи, методи та інструменти фінансової медіації з 

урахуванням розвитку сучасних практик;  

- організовувати перемовини відповідно до процедури медіації з 

урахуванням вимог законодавства, фінансових регуляторів та 

інтересів сторін та учасників конфлікту; 

- використовувати статистичну, фінансову, та пов’язану з нею 

облікову та управлінську інформацію з метою організації та 

проведення фінансової медіації; 

- застосовувати спеціальні інформаційні технології з метою 

збільшення швидкості, якості, ефективності фінансової медіації на 

рівні держави, суб’єктів господарювання та домашніх господарств. 

   



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність, мета та завдання медіації в сучасних 

умовах господарювання. Суб’єкти та об’єкти фінансової медіації. 

Нормативно правові засади реалізації фінансової медіації. Загальні 

методи та техніки фінансової медіації. Основи організації процедури 

фінансової медіації. Фінансовий аспект, як основний інструмент 

медіатора. Сімейна фінансова медіація та особливості її реалізації. 

Фінансова медіації на рівні держави та суб’єктів господарювання. 

Види занять: лекції, практичні, семінарські заняття, самостійна 

робота, індивідуальні та групові заняття. 

Методи навчання: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької 

діяльності, професійно-ділові ігрові технології, тренінгові та 

діалогово-комунікаційні методи. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання з фінансової медіації можуть бути використані під час 

написання бакалаврської роботи та в процесі реалізації подальшого 

професійного розвитку та кар’єри. 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Ващенко І. В, Кляп М. І. Конфліктологія та теорія переговорів: 

навчальний посібник/ МОН МС України.  – Київ: Знання, 2013. – 408 

с.  

2. Дараганова Н. В. Медіація як один із альтернативних способів 

вирішення спорів/ Н. В. Дараганова.   Головний документ: Зовнішня 

торгівля: економіка, фінанси, право – Київ, 2010. – : № 1. – С. 106-

109. – Бібліогр. в кінці ст. 

3.  Лук'янченко Н. Д., Бунтовська Л. Л., Балтачеєва Н. А., 

Бунтовський С. Ю., Стрельченко Д. І. Управління конфліктами: 

підручник/ МОН МС України, Донецький національний університет. 

 – Донецк: ДонНУ, 2012. – 300 с.. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, 

платформа Google Сlassroom. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

РИБАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-76-90 

E-mail: olena.rybak@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, 2-й корпус, к.116 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=276601&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=276601&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=276601&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223529&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223529&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223529&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=223529&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=342925&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=342925&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=342925&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=410461&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=410461&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


 

Розробник          Рибак О.М. 
 



  


