
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Назва: Діяльність фінансово-кредитних установ 

2. Тип: обов’язковий. 

3. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

4. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

5. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 

6. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

7. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Котик Ольга Василівна, 

ст..викладач кафедри фінансів та економічної безпеки. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- суть діяльності фінансово-кредитних установ;  

- теоретичні засад формування та функціонування окремих сфер і ланок фінансово – кредитних установ 

відносин; 

- законодавчі та інші нормативно-правові акти, що визначають правові основи діяльності фінансово-

кредитних установ; 

- організаційні засади діяльності фінансово-кредитних установ; 

- взаємозв’язки між банками, небанківськими фінансовими установами та їх клієнтами, що виникають 

при наданні фінансових послуг; 

- порядок дій працівників фінансово-кредитних установ при здійсненні банківських операцій та наданні 

фінансових послуг; 

- практичну оцінку визнання достовірності, результативності, ефективності, господарських 

операцій та прийнятих управлінських рішень у фінансово-кредитних установах. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

11. Зміст курсу: Фінансово – кредитних установ: суть та види. Банківська система України: 

формування, функціонування і розвиток. Порядок створення банків і ліцензування банківської 

діяльності в Україні. Формування банківських ресурсів установ банківської системи. 

Діяльність банків по розміщенню ресурсів. Діяльність банків на ринку цінних паперів. 

Діяльність пенсійних фордів України із здійсненням пенсійного забезпечення.  Діяльність 

небанківських кредитно-фінансових установ. 

12. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн / В.М. Іванов [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://ecolib.com.ua/article.php?book=2&article=96.  

2. 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.  

3. Юркевич О.В. Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізм функціонування / О.В. 

Юркевич // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12 (102). – С. 175–181.  

4. Development Ystorycheskoe pawnshops [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.avanslombard.ru/articles/091009.  

5. History pawnshops [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lombard-

kiev.com.ua/raznoe/istoriyalombardov-chast-2.html. 

 6. 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.  

13. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: лекції у формі діалогу, використання мультимедійних засобів, індивідуальні науково-

дослідні творчі завдання; тестування. 

14. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (100 балів): тестування; розв’язування задач; оцінювання активності під 

час обговорення проблемних ситуацій за темами практичних занять; письмові індивідуальні 

творчі завдання за темами окремих практичних занять; оцінювання самостійної роботи. 

15. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                         Л.В. Мельник, д.е.н., професор                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Title: Activities of financial and credit institutions 

2. Type: compulsory. 

3. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

4. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

5. Semester when the discipline is studied: 7. 

6. Number of established ECTS credits: 3. 

7. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kotyk Olga, Senior 

Lecturer. 

8. Results of studies: After studying the discipline the student should be able: 

- the essence of the activities of financial institutions; 

- theoretical principles of formation and functioning of certain spheres and links of financial and 

credit institutions of relations; 

- legislative and other normative legal acts that determine the legal basis for the activities of 

financial institutions; 

- organizational principles of financial and credit institutions; 

- relationships between banks, non-bank financial institutions and their clients that arise in the 

provision of financial services; 

- the procedure for actions of employees of financial and credit institutions in carrying out banking 

operations and providing financial services; 

- practical assessment of the recognition of reliability, effectiveness, efficiency, business operations 

and management decisions in financial institutions. 

9. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures. 

10. Course contents: Labor as a leading factor in economic activity. Labor productivity. Labor rate 

setting. Working hours. Payment of labor. The employment of the population.  

11. Recommended educational editions:  
1. Ivanov V.M. Hroshovo-kredytni systemy zarubizhnykh krayin / V.M. Ivanov [Elektronnyy resurs]. 

– Rezhym dostupu : http://ecolib.com.ua/article.php?book=2&article=96.  

2. Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehulyuvannya rynkiv finansovykh posluh : Zakon Ukrayiny 

vid 12 lypnya 2001 roku № 2664-III [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : zakon1.rada.gov.ua.  

3. Yurkevych O.V. Kredytni kompaniyi: sutnistʹ, pravovi zasady i mekhanizm funktsionuvannya / O.V. 

Yurkevych // Aktualʹni problemy ekonomiky. – 2009. – № 12 (102). – S. 175–181. 

4. Development Ystorycheskoe pawnshops [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.avanslombard.ru/articles/091009.  

5. History pawnshops [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lombard-

kiev.com.ua/raznoe/istoriyalombardov-chast-2.html. 

6. Informatsiya pro stan i rozvytok finansovykh kompaniy, lizynhodavtsiv ta lombardiv Ukrayiny 

[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-finansovih.html 

12. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: lectures in the form of dialogue, use of multimedia, individual tasks of scientific 

research, testing. 

13. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 7 semester. 

Current control (100 points): testing; solving tasks; assessment of activity during discussion of 

problem situations on the themes of practical classes; written individual creative tasks on the themes 

of individual practical classes; evaluation of independent work. 

14. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of the department                                                L.V. Melnyk, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


