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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 
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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

 

Даний курс орієнтований на засвоєння знань з 
теоретичних та практичних аспектів управління 
фінансами за допомогою фінансових посередників та 
аналізу фінансових послуг.  

Метою вивчення дисципліни є формування у 
студентів теоретичних знань та практичних 
навичок  

Використовуються такі методи викладання та 
технології: проблемна лекція, тренінги, аналіз 
конкретних ситуацій (case study); навчальна дискусія, 
обговорення, презентації,  та інші. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3316 

Компетентност
і 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 
професійній діяльності або у процесі навчання у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов 
і вимог. 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу.  
ЗК3. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети. 
СК1. Здатність використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансів, банківської справи 
та страхування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності. 
СК2. Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для діагностики і 
моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
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СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 
аналітичного і методичного інструментарію для 
обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні 
підходи при розв’язанні складних задач і проблем у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК7. Здатність до пошуку, використання та 
інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 
СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 
проектування інформаційних систем у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 
СК10. Здатність виявляти та забезпечувати 
нейтралізацію зовнішніх та внутрішніх фінансових 
загроз діяльності підприємств, установ, організацій. 
СК11. Здатність використовувати фінансові 
технології та новітні інструменти при обґрунтуванні 
стратегії розвитку фінансових систем. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР01. Використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансів, банківської справи 
та страхування у поєднанні з дослідницькими 
і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності. 
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати 
та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 
професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 
ПР06. Доступно і аргументовано представляти 
результати досліджень усно і письмово, брати 
участь у фахових дискусіях. 
ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських 
рішень у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування та оцінювати їх ефективність з 
урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 
та етичних аспектів. 
ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології 
та новітні інструменти у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування з метою використання 
резервів та пошуку можливостей розвитку 
фінансових систем. 
ПР16. Застосовувати поглиблені знання в у сфері 
оцінки зовнішніх та внутрішніх загроз, ризиків, 
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небезпек та підвищення стійкості фінансових 
систем. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 

   Аналітичні навички, формування власної думки, 
здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до комплексного вирішення проблеми, 
здатність оцінювати ризики та приймати рішення, 
Економічна компетентність та інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

      Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно та якісно виконати завдання для 
самостійної роботи, вчасно здати модульні контролі 
знань. 
      Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом практичної перевірки та 
опитування. Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
   
 За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обовя’зкові бали: 

- 20 балів за теоретичні дослідження; 
- 20 балів за виконання розрахункових завдань; 
- 20 балів за письмове опитування; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 

виконання рефератів,есе дослідницького характеру за 
темою курсу. Тему дослідницької роботи можна 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 

Крім того, додаткові 20 балів можна отримати за 
проходження курcів Cousera: 

Finansial Market Financial Markets 
(https://www.coursera.org/programs/national-university-of-water-
and-environmental-eng-on-coursera-
ioegs?productId=SgcGB0YOEeemlQrrzf9X-
A&productType=course&showMiniModal=true&utm_campaign=l5nQ
cPHrEeqBo8m8_7foAg&utm_medium=email&utm_source=marketin
g) 
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Global Financial Markets and Instruments 
(https://www.coursera.org/programs/national-university-of-water-
and-environmental-eng-on-coursera-
ioegs?productId=kRFdpru_EeW6QBIGzzljVw&productType=course
&showMiniModal=true&utm_campaign=l5nQcPHrEeqBo8m8_7foAg
&utm_medium=email&utm_source=marketing) 

  
Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 25 запитань по 0,4 бали (10 балів), рівень 2 – 
5 запитань по 1 балу (5 балів), рівень 3 – 1 завдання по 
5 балів (5 бали). Усього – 20 балів.  
 
    Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти  

Вивченню даної дисципліни передують наступні 
дисципліни: „Фінансовий ринок”, „Методологія наукових 
досліджень”, „Фінансовий менеджмент”; 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у наукових 
працях 
(http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D
1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D
1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0).  

Інформаційні 
ресурси 

1. Офіційний сайт Національного банку України. URL: 
https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 26.06.2019). 

2. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. URL: http://www.ssmsc.gov.ua (дата звернення: 26.06.2019). 

3. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://www.dfp.gov.ua 
(дата звернення: 26.06.2019). 

4. Офіційний сайт фондової біржі „ПФТС”. URL: http://www.pfts.ua (дата 
звернення: 26.06.2019). 

5. Офіційний сайт фондової біржі „Українська біржа”. URL: 
http://www.ux.ua/ (дата звернення: 26.06.2019). 

6. Офіційний сайт фондової біржі „Перспектива”. URL: 
http://://fbp.com.ua/ (дата звернення: 26.06.2019). 
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7. Офіційний сайт Національного депозитарію України. URL: http:// 
http://csd.ua/ (дата звернення: 26.06.2019). 

8. Офіційний сайт офіційний сайт Української асоціації інвестиційного 
бізнесу. URL: http://www.uaib.com.ua (дата звернення: 26.06.2019). 

9. Офіційний сайт International Monetary Fund. URL:  https://www.imf.org 
(дата звернення: 26.06.2019). 

10. Офіційний сайт International Organization of Securities Commissions 
URL: https://www.iosco.org (дата звернення: 26.06.2019). 

11. Офіційний сайт The European Securities and Markets Authority. URL: 
https://www.esma.europa.eu (дата звернення: 26.06.2019). 

12. Офіційний сайт Committee of European Securities Regulators. URL: 
http://www.cesr-eu.org (дата звернення: 26.06.2019). 

13. Офіційний сайт The Group of Thirty. URL: https://group30.org (дата 
звернення: 26.06.2019). 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*  

Дедлайни та 
перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядоку ліквідації академічних заборгованостей 
у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
         При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
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   Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки.   

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
     Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
повинні мати зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми. 

 
ДОДАТКОВО 

 
Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення  
     За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  
законодавства України у банківській сфері та появи 
сучасних фінансових технологій та новітніх 
інструментів задля використання резервів та пошуку 
можливостей розвитку фінансових систем. 
   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у сфері банківської діяльності. 
За таку ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
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      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами.  

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

     До викладання курсу долучена Natalia Mackessy 
спеціаліст зі страхування страхової компанії Canada 
Life Europe 

Інтернаціоналіза
ція 

Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-
v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 20 год Прак. 16 год Самостійна робота 69 год 

Лекційні та практичні заняття 
 

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці 
 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. - 1 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 
письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

Опис теми 
Фінансовий ринок як сфера надання фінансових послуг. Нова парадигма на 

ринках капіталу. Загальне поняття фінансового посередництва. Учасники ринку 
фінансових послуг Література [1, 2, 3, 6, 9, 18, 21, 22] 

Тема 2. Види аналізу на ринках капіталу 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 1 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 
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ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Опис теми 
Фундаментальний аналіз ринків капіталу. Технічний аналіз ринків капіталу. 

Кількісні методи торгівлі 
Література [1, 2, 3, 6, 7, 9, 18, 21, 22] 

Тема 3.  Теоретико-методологічні основи управління ризиком 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2 

ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Опис теми 
Методи оцінки ризику на фінансовому ринку. Прогнозування фінансового ризику. 

Хеджування як метод управління фінансовими ризиками. 
Література [1, 2, 3, 6, 7, 9, 18, 21, 22] 

Тема 4. Фінансові послуги кредитних спілок 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології та новітні інструменти у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування з метою використання резервів та пошуку 
можливостей розвитку фінансових систем. 

Опис теми 
Фінансові послуги кредитних спілок. Порядок створення та функціонування 

кредитних спілок. Формування та розподіл капіталу кредитної спілки.  
Література [1, 2, 3, 6, 9, 18, 21, 22] 

Тема 5.  Фінансові послуги на валютному ринку 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології та новітні інструменти у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування з метою використання резервів та пошуку 
можливостей розвитку фінансових систем. 

ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Опис теми 
Сутність та еволюція ринку Форекс. Здійснення валютної торгівлі. Торгові 

платформи.. 
Література [1, 2, 3, 6, 7, 9, 18, 21, 22] 

Тема 6. Фінансові послуги інститутів спільного інвестування 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології та новітні інструменти у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування з метою використання резервів та пошуку 
можливостей розвитку фінансових систем. 

Опис теми 
Сутність інститутів спільного інвестування. Види інституційних фондів. Управління 

активами інститутів спільного інвестування. 
Література [1, 2, 3, 13, 18, 21, 22] 

Тема 7. Фінансові послуги на ринку цінних паперів 
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Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології та новітні інструменти у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування з метою використання резервів та пошуку 
можливостей розвитку фінансових систем. 

Опис теми 

Загальна характеристика та класифікація послуг на ринку паперів. Депозитарно-
клірингові послуги. Організація торгівлі на ринку фінансових послуг. Діяльність з 
торгівлі цінними паперами  

Література [1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 21] 

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. - 2 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ПР12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології та новітні інструменти у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування з метою використання резервів та пошуку 
можливостей розвитку фінансових систем. 

Опис теми 
Лізингові послуги. Факторингові послуги. Діяльність ломбардів на ринку фінансових 

послуг. 
Література [1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 20 ] 

Тема 9. Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. - 2 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології та новітні інструменти у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування з метою використання резервів та пошуку 
можливостей розвитку фінансових систем. 

Опис теми 

Сутність та принципи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Діяльність 
недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг. Участь страхових 
компаній та банків в системі недержавного пенсійного забезпечення. 

Література [1, 2, 3, 9, 17, 18, 20, 21, 22] 

Тема 10. 10. Регулювання ринку фінансових послуг 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. - 2 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

ПР16. Застосовувати поглиблені знання в у сфері оцінки зовнішніх та внутрішніх 
загроз, ризиків, небезпек та підвищення стійкості фінансових систем. 

Опис теми 

Світовий досвід регулювання ринку фінансових послуг. Міжнародні організації, що 
здійснюють регулювання ринків фінансових послуг. Формування та розвиток 
вітчизняної системи регуляторних інституцій 

Література [1, 2, 3, 11, 15, 16, 18] 
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