
Анотація

Фінансова система держави забезпечує нормальне існування, функціонування і розвиток її
економіки.  Основою  цієї  системи  є  фінансовий  ринок,  що  виступає  у  якості  механізму  за
допомогою якого відбувається перерозподіл капіталів і спрямування коштів у сфери найбільш
ефективного їх використання. Фінансовий ринок є складною системою економічних і правових
відносин, пов’язаних з випуском, обігом, купівлею-продажем різноманітних фінансових активів
з метою акумулювання фінансових ресурсів та спрямування їх у сфери найбільш ефективного
використання.  Переміщення  і  перерозподіл  коштів  на  фінансовому  ринку  найчастіше
відбувається  за  допомогою  спеціальних  інститутів  -  фінансових  посередників  (банків,
інвестиційних  фондів,  страхових  компаній  та  ін.)  та  фінансової  інфраструктури  (біржі,
торгівельно-інформаційні  системи,  депозитарії  та реєстратори).  Фінансова інфраструктура як
навчальна  дисципліна  вивчає  особливості  функціонування  фінансового  ринку,  управління
емісійними  та  інвестиційними  процесами  на  підприємствах  різних  форм власності  з  метою
забезпечення їх ефективного розвитку.

Ключові слова: фінансовий ринок, цінні папери, похідні цінні папери, валютний ринок,
грошовий ринок, ринок капіталів, ризик.

Annotation
The financial system of the state ensures the normal existence, functioning and development of

its economy. The basis of this system is the financial market, which acts as a mechanism through
which the redistribution of capital and the direction of funds in the field of their most efficient use. The
financial  market  is  a  complex  system  of  economic  and  legal  relations  related  to  the  issuance,
circulation, purchase and sale of various financial assets in order to accumulate financial resources and
direct them to the most efficient use.  The movement and redistribution of funds in the financial market
most often takes place through special institutions - financial intermediaries (banks, investment funds,
insurance  companies,  etc.)  and  financial  infrastructure  (exchanges,  trade  information  systems,
depositories and registrars). Financial infrastructure as a discipline studies the features of the financial
market,  management  of  emission  and  investment  processes  in  enterprises  of  various  forms  of
ownership in order to ensure their effective development. 

Key words: financial market, securities, derivative securities, currency market, money market,
capital market, risk.



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування Нормативна

Спеціальність         
      072 Фінанси, банківська

справа та страхування

Індивідуальне науко-во-
дослідне завдання: Оцінка 
результативності 
фінансових інструментів на
фінансових ринках

Рік підготовки:
 2СК, 4-й

Семестр

Загальна кількість годин 
– 150

3, 7-й

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних –3
 самостійної роботи 
студента - 6

Ступінь
бакалавра

Лекції - 20 год.

Практичні - 30 год.

Самостійна робота - 100 год.

Вид контролю: іспит

Мова навчання – українська

Примітка
Співвідношення кількості  годин аудиторних занять  до самостійної  та індивідуальної  роботи
становить:  для  денної  форми  навчання  –  150  год.:  50  год.  –  аудиторні  заняття;  100  год.  –
самостійна робота (33% /67%)



Заочна форма навчання

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування Нормативна

Спеціальність         
      072 Фінанси, банківська

справа та страхування

Індивідуальне науко-во-
дослідне завдання: Оцінка 
результативності 
фінансових інструментів на
фінансових ринках

Рік підготовки:
 4-й, 5-й

Семестр

Загальна кількість годин 
– 150

7-й, 9-й

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних –
 самостійної роботи 
студента - 9

Ступінь
бакалавра

Лекції - 8 год.

Практичні – 8 год.

Самостійна робота – 134 год.

Вид контролю: іспит

Мова навчання – українська

Примітка
Співвідношення кількості  годин аудиторних занять  до самостійної  та індивідуальної  роботи
становить:  для  денної  форми  навчання  –  150  год.:  16  год.  –  аудиторні  заняття;  134  год.  –
самостійна робота (10% /90%)



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати

Мета курсу  є  формування в студентів системи теоретичних і практичних знань з основ
функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання  курсу є  вивчення  суті  та  значення  фінансового  ринку  у  сфері  економічних
відносин; визначення взаємозв'язків між джерелами формування фінансових інструментів та їх
використанням; вивчення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин;
визначення  взаємозв'язків  між  джерелами  формування  фінансових  інструментів  та  їх
використанням.

Передумови для вивчення дисципліни: фінанси, гроші та кредит, фінанси підприємств,
страхування.

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.
Програмні результати навчання: 

ПРН  3.  Здійснювати  наукове  дослідження  та  оприлюднювати  його  результати  з  вмінням
виокремлювати особистий внесок.
ПРН  4. Демонструвати  навички  самостійного  прийняття  рішень,  бути  лідером,  нести
відповідальність за стратегічний розвиток команди.
ПРН 5. Позитивно  сприймати  необхідність  діяти  на  основі  професійних  етичних  міркувань
(мотивів). 
ПРН 6. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів в професійній
діяльності та при проведенні досліджень.
ПРН 7. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для
досягнення спільної мети.
ПРН  8. Оцінювати  сучасний  стан  фінансів,  банківської  справи  та  страхування  і  приймати
обґрунтовані рішення.
ПРН 14. Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової і монетарної політики.
ПРН  16. Демонструвати  управлінські  навички  у  сфері  фінансів,  банківської  справи  та
страхування.
ПРН 20. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових
завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ПРН 21. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фінансів, банківської справи
та страхування і обирати методи для їх розв’язання.

1.  3.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими
компетентностями: 

І. Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї.
ЗК4. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти. 
ЗК5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.
ЗК7. Здатність працювати у міжнародному просторі.

ІІ. Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності (ФК):
ФК2. Здатність  аналізувати фінансову і  монетарну політику та обґрунтовувати напрями їх

удосконалення.
ФК4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та

страхування.
ФК5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для

обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 



ФК7. Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук для розв’язання
професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК8.  Здатність  до  пошуку,  використання  та  інтерпретації  інформації  для  вирішення
професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Фінансовий ринок та його роль в економіці.
Тема 2. Регулювання фінансового ринку.
Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку.
Тема 4. Ризик та ціна капіталу.
Тема 5. Фондовий ринок.
Тема 6. Фондова біржа та біржові операції.
Тема 7. Грошовий ринок.
Тема 8. Валютний ринок.
Тема 9. Ринок капіталів. 
Тема 10. Ринок похідних фінансових інструментів.

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Механізм функціонування фінансового ринку.
Тема 1. Фінансовий ринок та його роль в економіці. 
Фінансовий ринок. Функції фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок капіталу. Ринок

цінних паперів (фондовий ринок). Ринок похідних фінансових інструментів. Фінансова система
та  фінансовий  ринок.  Фінансові  інститути  та  ринки.  Типи фінансових  систем (засновані  на
банках та засновані на ринках цінних паперів). Співвідношення ринку цінних паперів та банків
в перерозподілі фінансових ресурсів. Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух
фінансових  потоків.  Інтернаціоналізація  та  глобалізація  фінансових  ринків.  Суб’єкти
фінансового  ринку:  споживачі,  постачальники,  фінансові  посередники,  суб’єкти,  що
обслуговують ринок та органи, що регулюють ринок. Роль фінансового ринку в економіці.

Тема 2. Регулювання фінансового ринку.
Основні цілі регулювання: створення умов для стабільного розвитку ринків, захист прав

інвестора,  запобігання  системних  криз,  інші  цілі  регулювання.  Англо-американське,
континентальне та інші групи права і їх вплив на формування системи регулювання фінансових
ринків. Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку.

Державне  регулювання  та  саморегулювання  ринків.  Структура  державних  органів  та
інститутів, які здійснюють регулюванню фінансових ринків в різних країнах.

Особливості державного регулювання фінансового ринку в Україні. Основні нормативно-
правові акти, що регулюють взаємовідносини учасників на фінансовому ринку, випуск та обіг
фінансових активів.  Органи контролю та  нагляду на фінансовому ринку.  Роль Національної
комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку.  Саморегулівні  організації.  Розвиток
саморегулівних  організацій  у  країнах  з  розвинутою  ринковою  економікою,  їх  функції  та
значення для розвитку фінансового ринку. Саморегулівні організації в Україні. 

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку.
Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку.
Поняття  інфраструктури  фінансового  ринку,  її  склад.  Значення  інфраструктури  для

розвитку фінансового ринку. Система інфраструктури фінансового ринку в Україні. Значення
фінансового посередництва: деномінація заощаджень, приймання ризику неповернення виданої
позички  та  виплати  процентів,  інформаційне  забезпечення,  консолідація  ризиків  та  ефект
зростання масштабів угод. Роль комерційних банків як посередників. Депозитні небанківські
інститути.  Кредитні  спілки.  Ощадні  інститути.  Страхові  компанії.  Інвестиційні  компанії  та
фонди.  Пенсійні  фонди.  Брокери  та  дилери  по  цінних  паперах.  Фонди  грошового  ринку.
Фінансові  компанії.  Національна  депозитарна  система  в  Україні,  сфера  її  діяльності  та



учасники.  Кліринг.  Організатори  торгівлі  цінними  паперами:  фондові  біржі,  позабіржові
фондові  торговельні  системи.  Інформаційно-аналітичні  інститути,  їх  значення  для
функціонування фінансового ринку.

Тема 4. Ризик та ціна капіталу.
Поняття і  класифікація фінансових ризиків.  Розвиток теорій ризику.  Причини появи та

розвитку  теорій  ризику.  Теорія  ефективності  фінансового  ринку  Є.  Фами.  Методи  оцінки
ризику  на  фінансовому ринку.  Методи управління  фінансовими ризиками.  Поділ  ризику  на
систематичний  та  несистематичний.  Модель  оцінки  капітальних  активів  (МОКА)  та  її
фінансове  значення.  Можливості  застосування  МОКА  в  Україні.  Ціноутворення  на
фінансовому ринку. Модель арбітражного ціноутворення. 

Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку.
Тема 5. Фондовий ринок.
Фондовий ринок:  значення розвитку,  особливості  функціонування.  Суб’єкти фондового

ринку.  Функції  фондового  ринку.  Особливості  розвитку  фондового  ринку  в  Україні.
Інструменти фондового ринку. Розвиток похідних цінних паперів. Ринок облігацій. Облігація –
борговий цінний  папір.  Класифікація  облігацій.  Емісія,  реєстрація  та  розміщення  облігацій.
Дохідність облігації. Рейтинг облігацій. Ринок акцій. Класифікація акцій. Емісія, реєстрація та
розміщення акцій. Виплата дивідендів. Курс (ціна) акції. Оцінка дивідендного доходу.

Тема 6. Фондова біржа та біржові операції.
Фондова біржа.  Історія  створення  бірж у  західних  країнах.  Розвиток  фондових бірж в

Україні.  Основи  організації  та  роботи  біржі.  Лістинг,  основні  вимоги  та  умови  на  біржі.
Брокери, дилери, спеціалісти на фондовій біржі. Позабіржова торгівля. Національна асоціація
дилерів з цінних паперів у США. Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. 

Кредит 4. Елементи фінансового ринку
Тема 7. Грошовий ринок.
Сутність та особливості функціонування грошового ринку.  Суб`єкти грошового ринку.

Попит  на  гроші.  Пропозиція  на  гроші,  ціна  грошей.  Види  процентних  ставок.  Структура
грошового ринку.  Класифікація  грошового ринку.  Інструменти  грошового ринку.  Обліковий
ринок та його особливості. Міжбанківський ринок.

Тема 8. Валютний ринок.
Валютна  система.  Становлення  валютний  систем.  Валютний  курс.  Валютні  ринки.

Функції валютного ринку. Суб`єкти валютного ринку. Валюта, типи валют. Валютний кліринг.
Конвертованість  валют.  Міжнародні  розрахунки.  Валютні  операції.  Види  курсів.  Валютне
регулювання.

Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів.
Тема 9. Ринок капіталів.
Ринок  капіталів,  його  економічна  роль.  Учасники  ринку  капіталів.  Кредитний  ринок.

Форми  кредитних  відносин.  Державний  кредит.  Способи  управління  боргом.  Банківський
кредит. Кредитні рейтинги.

Тема 10. Ринок похідних фінансових інструментів.
Особливості  розвитку  ринку  похідних  фінансових  інструментів.  Функції  деривативів.

Критерії віднесення до похідних фінансових інструментів. Історія виникнення строкових угод.
Основні  похідні  фінансові  інструменти.  Ф`ючерс.  Форвард.  Опціон.  Варант.  Своп.  Ринок
«синтетичних» цінних паперів.



3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем Кількість годин 
усього у тому числі

л п с.р.
Кредит 1. Механізм функціонування фінансового ринку

Тема 1. Фінансовий ринок та його роль в 
економіці 15 2 2 11
Тема 2. Регулювання фінансового ринку 15 2 2 11

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку
Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку 15 2 2 11
Тема 4. Ризик та ціна капіталу 15 2 4 9

Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку
Тема 5. Фондовий ринок 15 2 4 9
Тема 6. Фондова біржа та біржові операції 15 2 2 11

Кредит 4. Елементи фінансового ринку
Тема 7.  Грошовий ринок 15 2 4 9
Тема 8. Валютний ринок 15 2 4 9

Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів
Тема 9. Ринок капіталів 15 2 4 9
Тема 10. Ринок похідних фінансових 
інструментів 15 2 2 11

Усього годин 150 20 30 100

Заочна форма навчання
Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі
л п с.р.

Кредит 1. Механізм функціонування фінансового ринку
Тема 1. Фінансовий ринок та його роль в 
економіці 15 2 13
Тема 2. Регулювання фінансового ринку 15 15

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку
Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку 15 2 2 11
Тема 4. Ризик та ціна капіталу 15 15

Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку
Тема 5. Фондовий ринок 15 2 2 11
Тема 6. Фондова біржа та біржові операції 15 15

Кредит 4. Елементи фінансового ринку
Тема 7.  Грошовий ринок 15 2 13
Тема 8. Валютний ринок 15 15

Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів
Тема 9. Ринок капіталів 15 2 2 11
Тема 10. Ринок похідних фінансових 
інструментів 15 15

Усього годин 150 8 8 134

4. Теми лекційних занять 
Денна форма навчання

                                         



№
з/п

Назва теми
Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Механізм функціонування фінансового ринку
1 Тема 1.  Фінансовий ринок та його роль в економіці. 2
2 Тема 2.  Регулювання фінансового ринку. 2

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку.

3 Тема 3.  Інфраструктура фінансового ринку. 2
4 Тема 4.  Ризик та ціна капіталу. 2

Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку

5 Тема 5.  Фондовий ринок. 2

6 Тема 6.  Фондова біржа та біржові операції. 2
Кредит 4. Елементи фінансового ринку

7 Тема 7.  Грошовий ринок. 2
8 Тема 8.  Валютний ринок.

Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів.

9 Тема 9.  Ринок капіталів. 2

10 Тема 10. Ринок похідних фінансових інструментів. 2

Разом 20

Заочна форма навчання
                                         

№
з/п

Назва теми
Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Механізм функціонування фінансового ринку
1 Тема 1.  Фінансовий ринок та його роль в економіці. 2

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку.

2 Тема 3.  Інфраструктура фінансового ринку. 2
Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку

3 Тема 5.  Фондовий ринок. 2
Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів.

4 Тема 9.  Ринок капіталів. 2

Разом 8

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Механізм функціонування фінансового ринку
1 Тема 1.  Фінансовий ринок та його роль в економіці. 2

2 Тема 2.  Регулювання фінансового ринку. 2

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку.



Тема 3.  Інфраструктура фінансового ринку. 2

3 Тема 4.  Ризик та ціна капіталу. 4

Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку

4 Тема 5.  Фондовий ринок. 4

5 Тема 6.  Фондова біржа та біржові операції. 2
Кредит 4. Елементи фінансового ринку

6 Тема 7.  Грошовий ринок. 4
Тема 8.  Валютний ринок. 4

Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів.

8 Тема 9.  Ринок капіталів. 4

9 Тема 10. Ринок похідних фінансових інструментів. 2

Разом 30
                                                                                                          

Заочна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кіль-
кість
годин

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку.

1 Тема 3.  Інфраструктура фінансового ринку. 2
Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку

2 Тема 5.  Фондовий ринок. 2
Кредит 4. Елементи фінансового ринку

3 Тема 7.  Грошовий ринок. 2
Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів.

4 Тема 9.  Ринок капіталів. 2

Разом 8

6. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом

7. Самостійна робота
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Механізм функціонування фінансового ринку
1 Тема 1.  Фінансовий ринок та його роль в економіці. 11

2 Тема 2.  Регулювання фінансового ринку. 11

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку.

Тема 3.  Інфраструктура фінансового ринку. 11

3 Тема 4.  Ризик та ціна капіталу. 9

Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку



4 Тема 5.  Фондовий ринок. 9

5 Тема 6.  Фондова біржа та біржові операції. 11
Кредит 4. Елементи фінансового ринку

6 Тема 7.  Грошовий ринок. 9
Тема 8.  Валютний ринок. 9

Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів.

8 Тема 9.  Ринок капіталів. 9

9 Тема 10. Ринок похідних фінансових інструментів. 11

Разом 100

Заочна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Механізм функціонування фінансового ринку
1 Тема 1.  Фінансовий ринок та його роль в економіці. 13

2 Тема 2.  Регулювання фінансового ринку. 15

Кредит 2. Інфраструктура фінансового ринку.

Тема 3.  Інфраструктура фінансового ринку. 11

3 Тема 4.  Ризик та ціна капіталу. 15

Кредит 3. Структурні елементи фінансового ринку

4 Тема 5.  Фондовий ринок. 11

5 Тема 6.  Фондова біржа та біржові операції. 15
Кредит 4. Елементи фінансового ринку

6 Тема 7.  Грошовий ринок. 13
Тема 8.  Валютний ринок. 15

Кредит 5. Ринок капіталів та похідних фінансових інструментів.

8 Тема 9.  Ринок капіталів. 11

9 Тема 10. Ринок похідних фінансових інструментів. 15

Разом 134

8. Індивідуальне навчально -дослідне завдання
Індивідуальне навчально -дослідне завдання складається з двох напрямів : 
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);
ІІ  –  підготовка  доповіді  з  проведенням  з  банківської  діяльності  за  індивідуальною

звітністю комерційного банку (для студентів ДФН).
Підготовка та захист контрольної роботи:
Основне  завдання  цього  виду  діяльності  –  навчити  студентів  самостійно  вирішувати

задачі  практичного спрямування за тематикою дисципліни.  Перевірити і  закріпити отримані
студентами  теоретичні  знання,  навчити  їх  систематизувати  ці  знання  і  застосувати  при
дослідженні конкретної теми.

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) робота виконується за заданою тематикою;
2) є самостійною роботою студента;
3)  при  розрахунках  використовується  звітність  реально  функціонуючих  комерційних

банків.



9.Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю.  Комплексна діагностика знань, умінь і
навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне
опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична
перевірка  розуміння  та  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання  практичних,
лабораторних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання  конспекту
рекомендованої  літератури,  написання  і  захист  реферату,  здатності  публічно  чи  письмово
представляти певний матеріал.

Завданням підсумкового контролю (КР,  залік) є перевірка глибини засвоєння студентом
програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту  виставляється  відмінно якщо  він  глибоко  засвоїв  основні  поняття,  повністю

опрацював  рекомендовану  літературу  і  вільно  використовує  отриману  з  них  та  з  суміжних
навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без помилок виконує
навчальні завдання, самостійно і критично вміє аналізувати явища і процеси, що відбуваються у
банківській сфері та робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  дуже  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  суть  аналізу
банківської  діяльності,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  в  основному  опрацював
рекомендовану літературу і без значних труднощів використовує отриману з них та з суміжних
навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені  питання,  без суттєвих помилок
виконує інші навчальні завдання, самостійно вміє аналізувати явища і процеси, що відбуваються
у банківській сфері, та в основному робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту виставляється  добре якщо він засвоїв основні поняття, суть аналізу банківської
діяльності,  основні  етапи та  особливості  їх  розвитку,  в основному опрацював рекомендовану
літературу  і  без  значних  труднощів  використовує  отриману  з  них та  з  суміжних навчальних
дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без суттєвих помилок виконує інші
навчальні завдання, самостійно, але з навідними питаннями вміє аналізувати явища і процеси,
що  відбуваються  у  банківській  сфері,  та  в  основному  робить  правильні  узагальнення  та
висновки;

Студенту  виставляється  достатньо якщо  він  точно  засвоїв  основні  поняття,  суть
аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, ознайомився с рекомендованою
літературою, може іноді залучати знання та інформацію з інших навчальних дисциплін, робить
правильні узагальнення та висновки; 

Студенту виставляється задовільно якщо він не точно і не повно засвоїв основні поняття,
суть аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, недостатньо ознайомився
с  рекомендованою  літературою,  не  може  вільно  залучати  знання  та  інформацію  з  інших
навчальних дисциплін, правильні узагальнення та висновки робить, як правило, з допомогою
викладача



Оцінка  за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної
роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 500 балів (за 5 кредитів),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 кредитів:
Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота
Іспит Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
17 17 17 16 17 16 16 17 17 16 17 17 200 100 500

10. Засоби дігностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати),
презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.

11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;

пояснення − вербальний метод навчання,  за допомогою якого розкривається сутність певного
явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами,
спостереження  над  усним  мовленням,  спостереження  над  мовним  матеріалом,  порівняльний
аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів і
процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.).

12. Рекомендована література
Базова

1. Сайт  Національного  банку  України  [Електронній  ресурс].-  Режим
доступу:www.bank.gov.ua.

2. Сайт  Міністерства  фінансів  України  [Електронній  ресурс].-  Режим
доступу:www.mfa.gov.ua.

3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України[Електронній ресурс].- Режим
доступу: www.me.gov.ua.

4. Національна  комісія  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку[Електронній  ресурс].-
Режим доступу: www.nsscmc.gov.ua. 

5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг[Електронній ресурс].- Режим доступу: www.dfp.gov.ua. 

6. Асоціація українських банків[Електронній ресурс].- Режим доступу: www.aub.com.ua. 
7. Українська  національна  іпотечна  асоціація[Електронній  ресурс].-  Режим  доступу:

www.unia.com.ua.
8. Фонд  гарантування  вкладів  фізичних  осіб[Електронній  ресурс].-  Режим  доступу:

www.fg.org.ua.
9. Український  кредитно-банківський  союз  (УКБС) [Електронній  ресурс].-  Режим
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