1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
4 кредитів / 120 годин
2
3
4
4
120
56
8
56
залік

Мета дисципліни опанування студентами теоретичних знань щодо
функціонування фінансової системи як єдиного цілого та її окремих ланок,
складу і функцій фінансово-кредитних установ, їх ролі у функціонуванні
фінансового ринку.
Завдання навчальної дисципліни:
– сформувати у студентів розуміння сутності фінансового ринку;
– сформувати здатність самостійно мислити, ідентифікувати та
аналізувати різні види операцій фінансово-кредитних установ;
– закріпити комплекс економічних знань і засвоєння досягнень теорії і
практики економічного управління фінансово-кредитними установами.
3.Результати навчання за дисципліною.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– категоріальний апарат фінансового ринку;
– нормативно-законодавчу базу України, яка регулює діяльність
фінансово-кредитних установ;
– економічні основи функціонування фінансово-кредитних установ в
умовах дезінтермедіації;
– методи формування та оцінки ефективності функціонування фінансовокредитних установ;
– структуру фінансового ринку України та тенденції розвитку галузі;
вміти:

– застосувати отримані знання в практичній діяльності роботи
економіста;
– застосувати отримані знання для проведення аналітичних розрахунків;
– застосувати отримані знання при аналізі фінансово-кредитних
установи.
Загальні компетентності:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу: розуміння
поставленої задачі; здатність проникати в суть явища, проблеми, завдання,
виявляти характерні ознаки, суттєві риси та взаємозв’язки, проводити аналогії,
узагальнювати; володіння системним, цілісним підходом до аналізу й оцінки
ситуації та вирішення проблеми.
Фахові компетентності спеціальності:
Здатність виявляти закономірності функціонування фінансового
ринку: розуміння принципів економічних законів, їх зв’язку з бізнесом та
управлінням; розуміння зв’язку між базовими знаннями, економічними
теоріями та елементами бізнес-функцій, географічних регіонів, розміру
підприємств, галузей бізнесу.
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання
діяльності фінансово-кредитних установ: здатність продемонструвати
спеціальні знання і навички з організаційного проектування, функціонального
управління підрозділами фінансово-кредитних установ.
Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку фінансовокредитних інститутів: володіння сучасними методами збору, обробки та
аналізу економічних і соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та
аналізу соціально-економічних показників, що характеризують економічні
процеси та явища на мікрорівні.
Програмні результати навчання.
Знання та розуміння. Знати та використовувати економічну
термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
Застосування знань та розумінь.
Визначати попит та пропозицію на фінансовому ринку, аналізувати
структуру на ринку фінансово-кредитних установ.
Проводити аналіз функціонування кредитно-фінансових установ.
Вміти працювати як самостійно, так і в команді.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль 1. Основи функціонування фінансового ринку
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність,
5
2
2
2
функції та роль в економіці
Тема 2. Фінансові посередники на
6
2
2
4
фінансовому ринку
Тема 3. Структура фінансового ринку
6
2
2
4
України
Тема. 4. Процеси дезінтермедіації на
5
2
2
2
фінансовому ринку України
Модульний контроль
2
Разом 30
8
8
12
Змістовий модуль 2. Банки та інвестиційні фонди як основні учасники
фінансового ринку
Тема 5. Банки на фінансовому ринку
6
2
2
4
Тема 6. Основні операції комерційних
6
2
2
4
банків
Тема 7. Суть інвестиційних фондів
6
2
2
4
Модульний контроль
2
Разом 26
6
6
12
Змістовий модуль 3. НПФ, страхові компанії та кредитні спілки на фінансовому
ринку
Тема 8. Недержавні пенсійні фонди
6
2
2
4
Тема 9. Страхові компанії
6
2
2
4
Тема 10. Кредитні спілки
6
2
2
4
Модульний контроль
2
Разом 26
6
6
12
Змістовний модуль 4. Лізингові, факторингові, інвестиційні компанії та ломбарди
на фінансовому ринку
Тема 11. Лізингові компанії
6
2
2
5
Тема 12. Факторингові компанії
6
2
2
5
Тема 13. Інвестиційні компанії
6
2
2
5
Тема 14. Ломбарди
6
2
2
5
Модульний контроль
2
Разом 38
8
8
20
Усього 120 28
28
56

Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Основи функціонування фінансового ринку
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці.
Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються
відносини купівлі-продажу фінансових фондів. Місце фінансового ринку у
фінансовій системі. Структура фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий
ринок, ринок банківських позичок
Тема 2. Фінансові посередники на фінансовому ринку.
Фінансові інститути як посередники між суб'єктами фінансового ринку.
Значення фінансового посередництва. Роль комерційних банків як
посередників. Депозитні небанківські інститути. Кредитні спілки. Ощадні
інститути. Страхові компанії. Інвестиційні компанії та фонди. Пенсійні фонди,
перспективи їх розвитку в Україні. Брокери та дилери по цінних паперах.
Організатори торгівлі цінними паперами: фондові біржі, позабіржові фондові
торговельні системи.
Тема 3. Структура фінансового ринку України.
Учасники фінансового ринку. Структура активів учасників фінансового
ринку. Структура пасивів учасників фінансового ринку
Тема 4. Процеси дезінтермедіації на фінансовому ринку України.
Сутність процесів дезінтермедіації. Англо-саксонська модель фінансового
ринку. Континентальна (німецька) модель фінансового ринку.
Змістовний модуль 2. Банки та інвестиційні фонди як основні

учасники фінансового ринку
Тема 5. Банки на фінансовому ринку.
Діяльність комерційних банків на фінансовому ринку. Роль банків в
континентальній моделі фінансового ринку. .
Тема 6. Основні операції комерційних банків.
Активні і пасивні операції комерційних банків. Класифікація операцій
комерційних банків. Загальна характеристика операцій комерційних банків.
Тема 7. Суть інвестиційних фондів.
Інвестиційні фонди на фінансовому ринку. ПІФи та КІФи. Відкриті,
закриті, інвервальні інвестиційні фонди. Вартість чистих активів інвестиційних
фондів.

Змістовний модуль 3. НПФ, страхові компанії та кредитні спілки на

фінансовому ринку
Тема 8. Недержавні пенсійні фонди.
Недержавне пенсійне забезпечення. Компанії з управління активами.
Адміністратори недержавних пенсійних фондів. Активи недержавних
пенсійних фондів.
Тема 9. Страхові компанії.
Діяльність страхових компаній. Активи страхових компаній. Страхові
резерви. Операції страхових компаній. Перестрахування.
Тема 10. Кредитні спілки.
Кредитні спілки в Україні. Операції кредитних спілок. Активи кредитних
спілок.
Змістовний модуль 4. Лізингові, факторингові, інвестиційні компанії та
ломбарди на фінансовому ринку

Тема 11. Лізингові компанії.
Операційний і фінансовий лізинг. Використання лізингових операцій в
Україні. Активи лізингових компаній.
Тема 12. Факторингові компанії.
Діяльність факторингових операцій. Активи факторингових компаній.
Тема 13. Інвестиційні компанії
Діяльність інвестиційних компаній. Кредитні операції інвестиційних
компаній. Активи інвестиційних компаній.
Тема 14. Ломбарди
Діяльність ломбардів. Кредитні операції ломбардів. Активи ломбардів.
Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Максимальна кількість

Модуль 4
Кількість одиниць

Максимальна кількість

Модуль 3
Кількість одиниць

Максимальна кількість

Модуль 2
Кількість одиниць

Максимальна кількість

Вид діяльності студента

Кількість одиниць

№
з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

Модуль 1

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Виконання завдань для самостійної роботи
Робота на практичних (семінарських)
4
заняттях
5
Виконання модульної контрольної роботи
Разом
Екзамен
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:
1
2
3

1
1
5
10

4
4
4
4

4
4
20
40

3
3
3
3

3
3
15
30

3
3
3
3

3
3
15
30

4
4
4
4

4
4
20
40

25

1

25
93

1

25
76

1

25
76

1

25
93

40
338
338 / 100 = 3,38

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
з/п
1
2
3
4

Назва теми

Кількість
годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи функціонування фінансового ринку
2
Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
4
Фінансові посередники на фінансовому ринку.
4
Структура фінансового ринку України
2
Процеси дезінтермедіації на фінансовому ринку України

Бали

5
5
5
5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Банки

та інвестиційні фонди як основні
учасники фінансового ринку

5
4
5
Банки на фінансовому ринку
6
4
5
Основні операції комерційних банків
7
4
5
Суть інвестиційних фондів
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. НПФ, страхові компанії та кредитні спілки на фінансовому

ринку
8
9
10

Недержавні пенсійні фонди
Страхові компанії
Кредитні спілки

4
4
4

5
5
5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Лізингові, факторингові, інвестиційні компанії та
11
12
13
14

ломбарди на фінансовому ринку
Лізингові компанії
Факторингові компанії
Інвестиційні компанії
Ломбарди
Разом

5
5
5
5
56

5
5
5
5
70

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних)
робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок,
які студент набув після завершення вивчення навчального матеріалу змістового
модуля з дисципліни. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в
аудиторії.
Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи за кожним
модулем. Контрольні (модульні) роботи включають тестування, відповіді на

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань та ситуацій.
Сума балів, накопичених студентом за виконання модульних
контрольних робіт свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної
дисципліни на конкретному етапі її вивчення.
Критерії оцінювання модульного контролю з дисципліни наступні:
20-25 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, глибоко та
всебічно розкриває зміст теоретичних питань, тестових та практичних завдань.
15-20 балів – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, але при
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.
10-15 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом та викладає його
основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.
1-10 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) його викладає, недостатньо
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при
цьому суттєві неточності.
0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти,
не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.
Форми проведення та критерії оцінювання модульного контролю
Модулі
І
ІІ

III

IV

Теми дисципліни
Теми 1, 2, 3, 4 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 5, 6,7 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 8, 9, 10згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 11, 12, 13, 14 згідно з
тематичним планом
дисципліни

Форма контролю

Максимальна
сума балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання
студента за семестр, що здійснюється в університеті у формі екзамену.
Підсумковий семестровий контроль проводиться за результатами поточного
контролю протягом семестру, який оцінюється за шкалою ЕCTS у максимальні
60 та за результатами екзамену, який оцінюється за шкалою ЕCTS у
максимальні 40 балів, що переводиться у національну шкалу та для отримання
рейтингової оцінки знань студента.

Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Значення оцінки

90-100

Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з, можливими, незначними недоліками

82-89

Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

75-81

Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок

69-74

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності

60-68

Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)

35-59

Незадовільно з можливістю повторного складання - незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання

1-34

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу - досить
низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

Шкала відповідності оцінок
Оцінка

Кількість балів

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
0-59

Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 120 год., лекції – 28 год., практичні заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год.,
самостійна робота – 56 год., підсумковий контроль – залік.
Модулі
Назва
модуля
Лекції

Змістовий модуль І

Підприємство у системі
господарювання
1

2

3

4

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Змістовий модуль ІV

Ринки та
політика
підприємства

Виробничі та
кадрові ресурси
підприємства

Капітал підприємства

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Факторингові компанії

Інвестиційні компанії

Факторингові компанії

Інвестиційні компанії

15 балів

15 балів

20 балів

МК – 25 балів

МК – 25 балів

МК– 25 балів

МК – 25 балів

Ломбарди

Лізингові компанії
Лізингові компанії

20 балів

Ломбарди

Кредитні спілки
Кредитні спілки

Недержавні пенсійні фонди
Недержавні пенсійні фонди

Страхові компанії

Суть інвестиційних фондів
Суть інвестиційних фондів

Страхові компанії

Основні операції комерційних банків

Банки на фінансовому ринку
Банки на фінансовому ринку

Основні операції комерційних банків

Процеси дезінтермедіації на фінансовому ринку України
господарювання підприємств
Процеси дезінтермедіації на фінансовому ринку України
господарювання підприємств

Фінансові посередники на фінансовому ринку
Фінансові посередники на фінансовому ринку

Структура фінансового ринку України

Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Структура фінансового ринку України

Теми лекцій
Теми семінарських
занять
Самостій
на робота
Поточний
контроль
ПК

Екзамен

Рекомендовані джерела
Методичне забезпечення
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board,
авторські засоби мультимедіа).
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали,
які розроблені на кафедрі, а саме:
- презентації.
- навчальні посібники.
- робоча навчальна програма.
- збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання
навчальних досягнень студентів.
- засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект
друкованих завдань для підсумкового контролю).
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