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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

Освітня програма «Менеджмент»  

першого рівня вищої освіти 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Рік навчання,  

семестр 

4 рік 7семестр / 4 рік 7 семестр 

Кількість 

кредитів 

3 

Лекції: 16 години для денної та 4 години для заочної форми навчання 

Практичні 

заняття: 

14 годин для денної та 4 годин для заочної форми 

навчання 

Самостійна 

робота: 

60 годин для денної та 82 годин для заочної форми навчання 

Курсова робота: - 

Форма навчання денна/ заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання Українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

 

Котик Ольга Василівна, 

старший викладач кафедри фінансів та економічної 

безпеки  

 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php 

ORCID 0000-0002-2749-4472 

Як комунікувати o.v.hisiuk@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення розміщуються на сторінці дисципліни в 

системі «MOODLE» 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

mailto:o.v.hisiuk@nuwm.edu.ua
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Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Сьогодні одним з основних напрямів розвитку фінансового 

посередництва є забезпечення ефективного функціонування 

саме небанківських (парабанківських) фінансово - кредитних 

установ, зокрема ломбардів, кредитних спілок, недержавних 

пенсійних фондів, фінансових та страхових компаній, інших 

кредитних установ. Дисципліна «Діяльність фінансово-

кредитних установ» сприяє засвоєнню знань з теоретичних та 

практичних аспектів формування, розподілу і використання 

фінансових ресурсів, теоретичних основ фінансового аналізу 

фінансово кредитних установ, сфер та ланок фінансової 

системи. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення навчальної 

дисципліни полягає у наданні та засвоєнні знань основних 

аспектів діяльності фінансово-кредитних установ та практичне 

їх застосування в сучасних ринкових умовах. 

Цілі дисципліни: вивчення нормативно-правового регулювання 

діяльності фінансово-кредитних установ, діяльності 

небанківських фінансово-кредитних установ; набуття 

студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо 

предмету, змісту, завдання аналізу діяльності фінансово-

кредитних установ. 

Методи навчання: презентації матеріалу, що викладається, 

опитування, навчальна дискусія та аналіз ситуацій, тестування, 

кумулятивне оцінювання, двічі проведення модульного контролю, 

аналіз ситуацій тощо. 

Технології навчання: візуалізації, презентації міні лекцій 

здобувачами вищої освіти, аналіз конкретних ситуацій, дискусії, 

виконання індивідуальних завдань. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2619 

Компетентності ЗК 4.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН5.  Описувати зміст функціональних схем діяльності 

організації 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

16 години лекцій, 14 годин практичних занять, 60 годин 

самостійної роботи для денної форми навчання; 

 

4 години лекцій, 4 годин практичних занять, 82 годин самостійної 

роботи для заочної форми навчання. 

 

Тема 1. Фінансово - кредитні установи: суть та види. 

Тема 2. Банківська система України: формування, функціонування 

і розвиток  

Тема 3. Порядок створення банків і ліцензування банківської 

діяльності в Україні.  

Тема 4. Формування банківських ресурсів установ банківської 
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системи 

Тема 5. Діяльність банків по розміщенню ресурсів  

Тема 6. Діяльність банків на ринку цінних паперів. 

Тема 7. Діяльність пенсійних фордів України із здійсненням 

пенсійного забезпечення.   

Тема 8. Діяльність небанківських кредитно-фінансових установ.   

Методи 

оцінювання та 

структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань навчальної дисципліни здобувачам 

вищої освіти необхідно засвоїти викладений теоретичний 

матеріал, належним чином виконати індивідуальні завдання, а 

також вчасно скласти модулі з використанням навчальної 

платформи «Moodle». 

За вчасне та якісне виконання завдань здобувачі вищої освіти 

мають змогу одержати такі обов’язкові бали: 

 

Денна форма навчання: 

60 балів - засвоєння теоретичного матеріалу;  участь у 

дискусійному обговоренні під час лекційних  і практичних занять; 

виконання індивідуальних завдань, підготовку звіту, в т.ч.: 

- 35 балів - виконання практичних завдань, участь у дискусійному 

обговоренні під час практичних занять; 

- 10 балів -  участь у дискусійному обговоренні під час лекційних 

занять; 

- 15 балів - підготовка звіту за результатами власних наукових 

досліджень за заданою тематикою; 

20 балів – модульний контроль 1; 

20 балів – модульний контроль 2. 

Усього: 100 балів. 

Заочна форма навчання: 

60 балів - засвоєння теоретичного матеріалу;  участь у 

дискусійному обговоренні під час лекційних  і практичних занять; 

виконання індивідуальних завдань, підготовку звіту, в т. ч.: 

- 45 балів - виконання практичних завдань, участь у дискусійному 

обговоренні під час лекційних та практичних занять; 

- 15 балів - підготовку звіту за результатами власних наукових 

досліджень за заданою тематикою; 

- 40 балів – залік. 

Усього: 100 балів. 

 

Студенти можуть отримати додаткові бали за підготовку тез 

(5 балів), презентацію матеріалів на наукових конференціях (5 

балів), написання статей за тематикою дисципліни (10 балів), 

погодженою із викладачем.  

Модульний контроль відбувається у формі тестування, що 

проводиться на навчальній платформі «MOODLE». У тесті наявні 

24 запитань різної складності:  

 рівень 1 – 20 запитань по 0,5 балів (10 балів);  

 рівень 2 – 3 запитання по 2 бали (6,0 балів); 

 рівень 3 – 1 запитання, 4 бали.  

Усього: 20 балів. 

 

Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення 
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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 

Навчальна дисципліна «Діяльність фінансово-кредитних установ» 

є складовою частиною циклу фахової підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю «Менеджмент».  

Дисципліни, що передують вивченню даної навчальної 

дисципліни: «Фінанси, гроші і кредит», «Менеджмент на ринку 

товарів та послуг», «Операційний менеджмент». 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Менеджмент»  мають можливість долучитися до виконання 

науково-дослідної роботи в розрізі досліджень, які визначаються 

освітньою програмою з передбаченими програмними 

компонентами. 

Важливою складовою наукових досліджень є участь здобувачів 

вищої освіти в міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, семінарах, конкурсах, що сприяє 

розвитку наукового мислення, розширює кругозір, формує базу для 

подальших наукових напрацювань. 

  

Інформаційні  

ресурси 

Основна література: 

1. Аналіз банківської діяльності : підруч. / А. М. Герасимович, І. 

М. Парасій-Вергуненко, В. М. Кочетков [та ін.]; за заг. ред. д-ра 

екон. наук, проф. А. М. Герасимовича. Київ : КНЕУ, 2010. 599 с.  

2. Аберніхіна І. Г., Сокиринська І. Г. Фінанси страхових 

організацій : навч. посібн. Дніпро: Пороги, 2019. с. 198.  

3. Базельський комітет з питань банківського нагляду. URL: 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm.  

4. Бобиль В. В. Антикризове управління банківськими ризиками: 

моногр. Дніпропетровськ: Вид. Свідлер А. Л., 2012. 270 с.  

5. Довгань Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи 

України: проблеми оцінки та забезпечення: моногр. Суми: ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2012. 450 с.  

6. Довгань Ж. М. Менеджмент у банку: підруч. Тернопіль: 

Економічна думка, 2017. 512 с  

7. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній, 

лізингодавців та ломбардів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-

finansovih.html.  

8. Кузнецова С.А. Банківська система: навч. посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2014. 400с.  

9. Лачкова В.М. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посіб. 

Харків: видавець Іванченко І.С., 2017. 180с.  

10. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання 

діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного 

банку України N 315 від 02.06.2009 р. URL: http://zakon.nau.ua.  

11. Методичні вказівки Національного банку України з 

інспектування банків «Система оцінки ризиків» : Постанова 

Правління НБУ N 104 від 15.03.2004. URL: 

http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/doc.  

12. Про затвердження Положення про порядок формування та 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-finansovih.html
http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-finansovih.html
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використання резерву для відшкодування можливих витрат за 

активними банківськими операціями N 23 від 25.01.2012 р. URL: 

http: www.liga.com.net. зва з екрану.  

13. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-

III від 07.12.00.  

14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг : Закон України №2664-ІІІ від 12.07.2001.  

15. Про регулювання Національним банком України ліквідності 

банків України: положення, затверджене постановою Правління 

Національного банку України від 30 квітня 2009 р. N 259. URL: 

www.rada.gov.ua.  

16 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-

III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua.  

17. Рудь І.Ю. Страховий ринок України: аналіз та перспективи 

розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. 2019. Випуск 23. Частина 2. С.87-91.  

18. Слав’юк Р. А. Кредитування і контроль : підруч. / заг. ред. 

д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. 

А. Слав’юка. Київ: УБС НБУ, 2012. 375 с.  

19. Шинкаренко О.М., Бразілій Н.М. Методичні аспекти 

аналізу фінансових результатів страхових компаній. Наукові 

праці Кіровоградського національного технічного університету. 

Економічні науки. 2015. Вип.28. С.164-173.  

20. Юркевич О.В. Кредитні компанії: сутність, правові засади 

і механізм функціонування / О.В. Юркевич // Актуальні проблеми 

економіки. – 2009. – № 12 (102). – С. 175–181.  

21. Development Ystorycheskoe pawnshops [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.avanslombard.ru/articles/091009.  

22. History pawnshops [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://lombard-kiev.com.ua/raznoe/istoriyalombardov-chast-2.html 

Інформаційні ресурси: 

23. Законодавство України: URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws  

24. Державна служба статистики України: офіційний веб-

сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu /menu_u/cg.htm  

25. Національний банк України: офіційний веб-сайт. URL: 

https://bank.gov.ua/.  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно з 

Порядком ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно з даним документом 

реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни 

чи повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів  відбувається відповідно до: 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 

оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 

доброчесності 

Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися Кодексу честі 

студентів Національного університету водного господарства 

http://www.avanslombard.ru/articles/091009
http://lombard-kiev.com.ua/raznoe/istoriyalombardov-chast-2.html
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
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та природокористування: http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

За списування під час проведення модульного контролю чи 

підсумкового контролю, здобувач вищої освіти позбавляється 

подальшого права складати зазначені види контролю, що 

спричиняє виникнення академічної заборгованості. 

За списування під час виконання окремих завдань здобувачу 

вищої освіти знижується оцінка або не зараховується завдання. 

Документи, які стосуються необхідності дотримання 

академічної доброчесності, наведено за посиланням: 

http://nuwm.edu. ua/sp /akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

Здобувачам вищої освіти не дозволяється пропускати заняття 

без поважних причин. Поважними причинами вважаються такі, 

як: хвороби, виклик до суду, правоохоронних органів чи до 

військового комісаріату; сімейні обставини тощо. Однак, вони 

обов’язково мають бути підтверджені відповідними 

документами. Порядок відпрацювання пропущених занять 

визначає викладач. Результати оцінювання всіх складових 

поточного контролю фіксуються в електронному журналі 

обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

Здобувач має право оформити індивідуальний графік навчання 

згідно з Положенням про індивідуальний графік навчання 

студентів денної форми навчання Національного університету 

водного господарства та природокористування: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/, і за таких умов дозволяється не 

відвідувати лекційні заняття. Проте, здобувачам вищої освіти 

обов’язково слід бути присутніми на практичних заняттях.    

За наявності об’єктивних причина пропуску занять, здобувачі 

вищої освіти можуть самостійно опрацювати пропущений 

матеріал з використанням навчальної платформи «MOODLE». 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно з нормами відповідного положення: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно на інших 
навчальних платформах опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються під час проходження 
певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та перевірялись в підсумковому 
оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну* 

Щосеместру здобувачі вищої освіти заохочуються до 
проходження  онлайн опитування щодо якості викладання 
даної навчальної дисципліни та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП загалом. 
За результатами анкетування студентів викладач може 
покращити якість навчання та поліпшити методику 
викладання навчальних дисциплін. 
Результати опитування студентам обов’язково 
надсилаються. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування 
здобувачів минулих років та семестрів завантажені на 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу може 

оновлюватися 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. Здобувачі вищої 

освіти також можуть долучатися до цього процесу шляхом 

надання відповідних пропозицій.  

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

Передбачено залучення до проведення лекційних і практичних 

занять фахівці АТ КБ «Приватбанк». 

Інтернаціоналізація 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 

Академічна 

мобільність 

В НУВГП розроблено процедури для реалізації права 

здобувачам вищої освіти на академічну мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників 

освітнього процесу Національного університету водного 

господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за 

програмами академічної мобільності в Національному 

університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЛЕКЦІЇ/ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Фінансово - кредитні установи: суть та види 

Кількість годин: 

лекції - 2, практ. - 0 

Література: 

1, 6, 8, 12, 22 

Опис 

теми 

Сутність фінансово-кредитних установ. Види та функції фінансово – 

кредитних установ. Види небанківських фінансово-кредитних установ. 

Тема 2. Банківська система України: формування, функціонування і розвиток 

Кількість годин: 

лекції - 2, практ. - 2 

Література: 

3, 4, 6, 7, 9, 12 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
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Опис 

теми 

Створення і розвиток банківської системи. Економічні основи банківської 

справи. Особливості функціонування банківської системи України на 

сучасному етапі. Нормативно – правові акти, які забезпечують 

функціонування  банківської сфери. Банківська інфраструктура України.   

Тема 3. Порядок створення банків і ліцензування банківської діяльності в Україні 

Кількість годин: 

лекції - 2 , практ. - 2 

Література: 

3, 4, 5, 8, 12 

Опис 

теми 

Економіко-правові основи створення банків в Україні.  Умови і порядок 

реєстрації банків. Основні ознаки бездоганної ділової репутації юридичних і 

фізичних осіб.  Ліцензування банківської діяльності. Вимоги і порядок 

відкриття відокремлених підрозділів українських банків. Порядок та 

економічна оцінка відкриття дочірнього банку, філії, представництва 

українського банку на території інших держав. Способи відкриття в Україні 

банків з іноземним капіталом.   

Тема 4. Формування банківських ресурсів установ банківської системи 

Кількість годин: 

лекції - 2, практ. - 2 

Література: 

3, 4, 8, 10, 12 

Опис 

теми 

Загальна характеристика банківських ресурсів. Джерела формування капіталу 

банку. Власний капітал банку. Залучений капітал банку.    

Тема 5. Діяльність банків по розміщенню ресурсів 

Кількість годин: 

лекції - 2, практ. - 4 

Література: 

3 ,6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 

Опис 

теми 

Сутність та види кредитної діяльності банків. Принципи кредитування та 

кредитна політика. Інвестиційна діяльність банків.   

Тема 6. Діяльність банків на ринку цінних паперів 

Кількість годин: 

лекції - 2, практ. - 2 

Література: 

3,  4,  5,  6,  8, 10, 11 

Опис 

теми 

Банки як професійні учасники ринку цінних паперів. Дилерська діяльність 

банків. Брокерська діяльність. Діяльність з управління цінними паперами. 

Діяльність по веденню реєстру власників іменних цінних паперів. 

Організація діяльності спеціалізованих підрозділів банку на ринку цінних 

паперів. 

Тема 7. Діяльність пенсійних фордів України із здійсненням пенсійного 

забезпечення.   
Кількість годин: 

лекції - 2, практ. - 2 

Література: 

7 ,9, 16, 17, 19, 20, 22 

Опис 

теми 

Суть та завдання діяльності пенсійного фонду. Нормативно-правові акти , які 

регулюють діяльність пенсійного фонду. Права та обов’язки пенсійного фонду 

України. 

Тема 8. Діяльність небанківських кредитно-фінансових установ.   

Кількість годин: 

лекції - 2, практ. - 0 

Література: 

2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

Опис 

теми 

Суть та поняття небанківських кредитних установ. Класифікація 

небанківських кредитних установ. Аналіз розвитку небанківського 

фінансового посередництва.  
 

 

Лектор       Котик О.В.., ст..викладач 

 


