
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу кафедри 

фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу 

№ 

з/п 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх 

площа, кв. 

метрів 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Найменування 

обладнання, 

устаткування, їх 

кількість* 

Опис 

обладнання, 

устаткування 

1 2 3 4 5 

Лабораторї 

1. 

Комп'ютерний 

клас, 

ауд. 405, 56,1 м2 

Фінансовий менеджмент 

в банку 

Кредитний менеджмент 

Проектне фінансування 

Інвестиційний 

менеджмент 

Виконання дипломної 

роботи 

Програмні засоби до 

ІВМ ПТК "ВКО ІСАОД 

БАНК" (1 шт.), 

Програмне 

забезпечення Скарб-

освіта, Монітор 

LG19М35А-В (15 од.), 

монітор 17" Samsung (1 

од.), Прінтер 810 (1 од.), 

систем.блок Majesty (1 

од.), систем.блок 

Majesty Core Duo (1 

од.), системний блок 

INTEL Pentium 

G2030/ASUS (15 од.), 

Клавіатура A 4 TECH 

KB-750 (15 од.), 

Клавіатура (1 од.), 

Маніпулятор "мишка" 

A 4 TECH, USB 

оптична (15 од.), 

Мережевий комутатор, 

Мережевий перемикач 

D-LINK DES, Сканер 

USB, Екран Sopar, 

Дошка клас ДК 2010, 

Колонки, Стіл 

комп'ютерний (22 од.), 

Стіл викладацький 

Обладнання 

нове, 

комп'ютерна 

техніка із 

строком 

експлуатації не 

більше 8 років; 

кількість 

посадкових місць 

достатня для 

академічної 

групи студентів. 

Акустична 

система 

використовується 

для озвучення 

мультимедіа 

файлів, 

навчальних 

матеріалів. На 

комп’ютерах 

встановлено 

спеціальне 

програмне 

забезпечення: 

MS Windows XP; 

Star Office; 1С 

7.7; CS Trade 

Quote 8; Internet 

Explorer; Win 

RAR; Adobe 

Reader 9 Outlook 

Express; Тест 

2003 та ін. 

Спеціалізовані кабінети 

2. 

Комп'ютерний 

клас 

(навчальний 

кабінет), 

121 – 120 м2 

Фінансовий менеджмент 

Страховий менеджмент 

Податковий менеджмент 

Ринок фінансових послуг 

Фінансово-економічна 

безпека підприємства 

Управлінський контроль 

Виконання дипломної 

роботи 

Комп'ютер (49 од.), 

акустична система (1 

од.), дошка 

інтерактивна (1 од.), 

проектор (1 од.), Веб-

камера Logitech (2од.), 

програмне 

забезпечення. 

Столи для студентів (47 

од.), стіл викладача (1 

Обладнання 

нове, 

комп'ютерна 

техніка із 

строком 

експлуатації не 

більше 8 років; 

кількість 

посадкових місць 

достатня для 



од.), стіл лаборантський 

(1 од.), стільці (49 од.) 

академічної 

групи студентів. 

Акустична 

система 

використовується 

для озвучення 

мультимедіа 

файлів, 

навчальних 

матеріалів. На 

комп’ютерах 

встановлено 

спеціальне 

програмне 

забезпечення: 

MS Windows XP; 

Star Office; 1С 

7.7; CS Trade 

Quote 8; Internet 

Explorer; Win 

RAR; Adobe 

Reader 9 Outlook 

Express; Тест 

2003 та ін. 

3. 

Комп'ютерний 

клас 

(навчальний 

кабінет), 

122 – 100 м2 

Соціальна 

відповідальність 

Конкурентоспроможність 

підприємства 

Управління розвитком 

підприємства 

Інтелектуальна власність 

Виконання дипломної 

роботи 

Комп'ютер (29 од.), 

мультимедійний 

проектор (1 од.), дошка 

інтерактивна (1 од.), 

музична система (1 од.), 

програмне 

забезпечення. 

Столи для студентів (27 

од.), стіл викладача (1 

од.), стіл лаборантський 

(1 од.), стільці (29 од.) 

Обладнання 

нове, 

комп'ютерна 

техніка із 

строком 

експлуатації не 

більше 8 років; 

кількість 

посадкових місць 

достатня для 

академічної 

групи студентів. 

Музична система 

використовується 

для озвучення 

мультимедіа 

файлів, 

навчальних 

матеріалів. На 

комп’ютерах 

встановлено 

спеціальне 

програмне 

забезпечення: 

MS Windows XP; 

Star Office; 1С 

7.7; CS Trade 

Quote 8; Internet 

Explorer; Win 

RAR; Adobe 

Reader 9 Outlook 

Express; Тест 

2003 та ін. 



4. 

Кабінет 
комп’ютерної 

графіки та 

проектування 

(навчальний 

кабінет), 

402 – 36 м2 

Дипломне проектування 

Комп'ютер (16 од.), 

дошка аудиторна (1 

од.), мережевий 

комутатор (3 од.), 

сканер (1 од.), 

друкарка лазерна HP 

LJ M102a (1 од.), 

LCD LG 42 (1 од.), 
програмне 

забезпечення. 
Столи для студентів (16 

од.), стіл для викладача 

(1 од.), стільці (17 од.) 

Обладнання 

нове, 

комп'ютерна 

техніка із 

строком 

експлуатації не 

більше 8 років; 

кількість 

посадкових місць 

достатня для 

академічної 

групи студентів. 

На комп’ютерах 

встановлено 

спеціальне 

програмне 

забезпечення: 

MS Windows XP; 

Star Office; 1С 

7.7; CS Trade 

Quote 8; Internet 

Explorer; Win 

RAR; Adobe 

Reader 9 Outlook 

Express; Тест 

2003 та ін. 

 


