
 

 

 
СИЛАБУС 

 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  AF022 

Тренінг-курс «Фінансово-банківська справа» 

Training course «Finance and banking» 

Рівень фахової передвищої 

освіти 

Фахова передвища 

Семестр  І семестр  

Факультет /відділення Обліку та фінансів 

Анотація курсу  Мета вивчення дисципліни: формування 

системи знань з різних аспектів фінансово-

банківської справи. 

Завдання дисципліни: навчити студентів: 

- застосовувати знання з функціонування різних 

аспектів фінансово-банківської справи; 

- досліджувати тенденції розвитку фінансово-

банківського сектору економіки; 

- робити узагальнення стосовно оцінки прояву 

явищ, які властиві сучасним процесам у 

фінансово-банківській сфері. 

Об’єктом вивчення є фінансово-банківська 

справа як сфера діяльності, в якій формуються 

відносини купівлі-продажу фінансових активів. 

Предметом вивчення є практичні аспекти 

функціонування фінансово-банківської сфери.            

Очікувані результати навчання: за 

результатами навчання студенти повинні  

знати: 

- основні засади фінансово-банківської справи; 

- методику дослідження тенденцій розвитку 

фінансово-банківського сектору економіки; 

- підходи до узагальнення й оцінки прояву 

явищ, які властиві сучасним процесам у 

фінансово-банківському секторі; 

вміти: 

- характеризувати основи фінансово-

банківської справи; 



- досліджувати тенденції розвитку фінансово-

банківського сектору економіки; 

- здійснювати узагальнення й оцінку прояву 

явищ, які властиві сучасним процесам у 

фінансово-банківському секторі. 

Передумови для вивчення дисципліни: перед 

опануванням дисципліни повинні бути вивчені: 

політична економія, фінанси, гроші і кредит.  

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

1237  

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу   Криворучко Михайло Юрійович 

Канали комунікацій 

СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

ел.пошта: m.y.kryvoruchko@gmail.com 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

- знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності; 

- здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово; 

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

- здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій фінансової, 

економічної, математичної, статистичної, 

правової та інших наук для розв’язання 

складних завдань у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; 

- здатність здійснювати професійну діяльність 

згідно з чинним законодавством; 

- розуміння особливостей функціонування 

сучасної національної та світової фінансових 

систем та їх структури; 

- розуміння принципів організації фінансових 

відносин в різних сферах фінансової системи; 

- здатність самостійно виконувати складні 

завдання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування; 

- здатність підтримувати належний рівень знань 

та постійно підвищувати рівень професійної 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=1237
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підготовки у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування; 

- здатність досліджувати фінансово-економічні 

процеси та господарські операції. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

- знати економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами; 

- застосовувати набуті теоретичні знання у 

практичній діяльності для вирішення 

професійних завдань; 

- проводити пошук, відбір та опрацювання 

інформації з різних джерел у процесі 

професійної діяльності; 

- вміти розв’язувати складні задачі у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності 

- виявляти навички самостійної роботи та 

роботи в команді, демонструвати гнучке 

мислення, відкритість до нових знань; 

- демонструвати належний рівень знань та 

постійно підвищувати рівень особистого 

професійного розвитку; 

- обґрунтовувати управлінські рішення, 

надавати об’єктивну оцінку їх прийняття, 

визначати результати діяльності підприємств. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 

Кількість лекційних годин – 0 

Кількість практичних занять – 45 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 135 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Семінарські заняття із проведенням обговорень, 

вирішення аналітичних, розрахункових, 

аналітично-розрахункових завдань, 

самонавчання через електронне модульне 

середовище навчального процесу Moodle та  

рекомендованої літератури, джерел. 

Зміст дисципліни 



Тема 1. Основи фінансово-

банківської справи 

Сутність і значення фінансового ринку. 

Сегментація фінансового ринку. Суб’єкти 

фінансового ринку. Моделі фінансових ринків. 

Тема 2. Фінансові 

інструменти 

Поняття та класифікація фінансових активів. 

Характеристика окремих видів фінансових 

документів 

Тема 3. Регулювання 

діяльності фінансово-

банківського сектору  

Моделі та основні елементи регулювання 

фінансового ринку. Інституційне забезпечення 

міжнародного регулювання фінансового 

ринку. Державне регулювання фінансового 

ринку України. 

Тема 4. Основи діяльності 

посередників у фінансово-

банківській справі 

Сутність фінансових посередників та їх 

функції. Класифікація фінансових посередників 

Тема 5. Ціноутворення у 

фінансово-банківському 

секторі 

Основи ціноутворення на фінансовому 

ринку. Амортизована собівартість фінансових 

інвестицій  

Тема 6. Валютний ринок Поняття та структура валютного 

ринку. Основні інструменти валютного 

ринку. Ринок Forex 

Тема 7. Ринок позикового 

капіталу 

Загальна характеристика ринку позикового 

капіталу. Позиковий капітал і позиковий 

процент. Форми та види позик. 

Тема 8. Фондовий ринок та 

ринок фінансових 

деривативів 

Загальна характеристика та учасники 

фондового ринку Класифікація секторів 

фондового ринку. Якісна оцінка цінних паперів 

на фондовому ринку. Основні види операцій та 

професійна діяльність на фондовому 

ринку. Економічна сутність та види фінансових 

деривативів. Біржовий ринок 

деривативів. Позабіржовий ринок деривативів. 

Тема 9. Фінансові 

інструменти в системі МСФЗ 

Суть, значення та визначення міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Концептуальна 

основа МСФЗ. Загальна характеристика 

фінансових інструментів за МСФЗ.   

Тема 10. Професійні 

можливості у  фінансово-

банківській сфері 

Загальний огляд професії фінансиста. Фінансові 

знання. Доступ до професії фінансиста в 

Україні. Робота у фінансово-банківській сфері. 

Підвищення кваліфікації у  фінансово-

банківській сфері.   

Політика дисципліни 



Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий контроль проводиться 

у формі заліку відповідно до графіку навчального процесу. Система 

оцінювання передбачає отримання додаткових балів (до 5) за підготовку тез під 

керівництвом викладача або у співавторстві з ним.    

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Аудиторна робота – 70 балів 

Практичні завдання  

(20 завдань по 3 бали за кожне) 

60 

2 модульних контрольних роботи по 5 балів 10 

Індивідуальна робота – 30 балів 

Аналітичне завдання 10 

Розрахункова робота 1 10 

Розрахункова робота 2 10 

Разом 100 

  
 

 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в 

широкому контексті  



B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 

 

Список рекомендованих джерел 

Основна література 

1. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин 

А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.]; за заг. ред. Н.С. Ситник. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка. 2020. 580 с 

2.  Управління фінансовим активами: навчальний посібник / 

[Гаватюк Л.С., Юрій Е.О., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я.]. Чернівці: 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 110 с.  

3. Фінансовий ринок: навч. посібник / [ Арутюнян С.С., Добриніна Л.В. 

та ін]. за заг. ред. Арутюнян С.С. К.: Гуляєва В.М. 2018. 484 с.   

4. Банківська справа: начальний посібник / [Стечишин Т.Б., 

Малахова О.Л.]. Тернопіль: ТНЕУ. 2018. 404 с. 

5. Сьомі Всеукраїнські наукові читання пам’яті С.І. Юрія: збірник 

наукових праць (м. Тернопіль, 16 листопада 2021 року). Тернопіль: ЗУНУ. 

2021. 146 с.  

Додаткова література 

1. Примостка Л. О., Чепіжко О. В. Трансформація фінансового сектора: 

чинники, форми, напрями. Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 84–93. 

2. Волохата В. Є. Міжнародний досвід розвитку ринку платіжних 

карток і проблеми функціонування платіжних карток в Україні. Бізнес 

Інформ. 2022. №4. C. 119–124. 

3. Чиж Н. М. Функціонування банківської системи України: проблеми 

та перспективи. Бізнес Інформ. 2022. №4. C. 103–110. 

4. Примостка Л. О., Краснова І. В., Примостка О. О., Шевалдіна В. Г. 

Зміна парадигми регулювання фінансового ринку. Бізнес Інформ. 2022. №2. 

C. 89–97. 

5. Познякова О., Чубка О., Антощук І. аналіз динаміки, складу та 

структури ПФТС індексу. Облік і фінанси. 2021. №1(91). С. 132-142. 

6. Мордань Є. Ю., Журавка О. С., Діденко К. В., Кравченко Я. І. 

Фінансова безпека банківської системи України: сутність та оцінка . Бізнес 

Інформ. №1. С. 243-251 

7. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко А.З.  Стан та перспективи 

розвитку фінансового ринку України. Молодий вчений. 2020. №3(79). С. 273-277. 



8. Мосієвич О.О. Структурування угод при венчурному фінансуванні. 

Бізнес Інформ. 2019. №5. С. 169-173. 

9. Птащенко О.В., Кошарна В.В. Сутність фінансової інклюзії при 

клієнтоорієнтованому підході на ринку банківських послуг. Бізнес Інформ. 2019. 

№7. С. 299-304.  

Нормативно-правові документи 

1. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 

679-XIV. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 

№ 2121-III. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 

2006 року № 3480-IV. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» 

від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР. - [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80 

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 

року № 1576-XII. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 

6. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року 

№ 514-VI. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 

7. Порядок формування та використання спеціального фонду для 

виплати дивідендів за привілейованими акціями, затв. Рішенням ДКЦПФР 

від 29.09.2011  N 1376. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1205-11 

8. Дивіденди: правова природа та порядок виплати. - [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9196/32947 

9. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові 

інструменти». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_016#Text 

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із 

введенням воєнного стану в Україні від 24.06.2022 №7465-1. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39864  

 

Інформаційні ресурси 

 Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://www.bank.gov.ua/ 

 Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів і фондового 
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