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1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

вибіркова дисципліна

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
4
120
3
4
4
112
0,5
7,5
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – надання магістрам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у
сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які дозволяють
отримати високий рівень кваліфікації та практичних навичок для забезпечення
майбутнім випу- скникам конкурентних переваг на ринку праці.
Завдання: - підготувати студентів із теоретичних питань інституційноправових засад функціонування фінансових посеред- ників, у першу чергу
таких груп фінансових посередників, як дого- вірні ощадні інститути та
інвестиційні посередники.
Предмет: економічні відносини, що виникають між суб’єктами фінансового
ринку в процесі створення та надання фінансовими посередниками фінансових
послуг, а також у процесі отримання таких послуг юридичними та фізичними
особами.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки
Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій
Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників
Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики
Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу
Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд
Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати
діяльності фінансових посередників
3. Структура дисципліни

Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Характеристика фінансового посередництва та його суб’єктів
Тема
1.
Роль
фінансового
12
1
1
10
посередництва в розвитку економіки
Тема 2. Місце фінансових посередників
12
1
1
10
на ринку фінансових інвестицій
Тема 3. Інституційно-правові основи
12
1
1
10
діяльності фінансових посередників
Разом за змістовим модулем 1
36
3
3
30
Змістовий модуль 2. : Інвестиційна діяльність на ринку фінансового посередництва.
Тема 4. Організація інвестиційного
22
1
1
20
менеджменту та вибір інвестиційної
політики
Тема 5. Аналіз цінних паперів
20
20
як етап інвестиційного процесу
Тема 6. Формування інвестиційного
20
20
портфеля та його перегляд
22
Тема 7. Оцінка ефективності
управління інвестиційним портфелем
22
і результати діяльності фінансових
посередників
Разом за змістовим модулем 1
84
1
1
82
Усього годин
120
4
4
112

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Семінар запитань і відповідей
Роль фінансового посередництва в розвитку економіки
Семінар з виконанням практичних задач Місце фінансових
2
посередників на ринку фінансових інвестицій
Семінар - дискусія Інституційно-правові основи діяльності
3
фінансових посередників
Семінар запитань і відповідей Організація інвестиційного
4
менеджменту та вибір інвестиційної політики
Семінар з виконанням практичних задач
5
Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу
Семінар запитань і відповідей
6
Формування інвестиційного портфеля та його перегляд
Семінар з дискусія
7
Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і
результати діяльності фінансових посередників
Всього
1

Кількість
годин
1
1
1
1
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5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами роботи фінансових
посередників та складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Засоби
Зміст самостійної роботи
самостійдіагностики
ної роботи
Змістовий модуль 1. Характеристика фінансового посередництва та його суб’єктів
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Семінар
Семінар - розгорнута
10
літератури для обговорення питань:
розгор¬нута
бесіда Тема 1. Роль
Роль фінансового посередництва в розвитку економіки.
бесіда
фінансового
Фінансове посередництво у системі інформаційного
Становлення
посередництва в
забезпечення інвесторів.
й розвиток
розвитку економіки
держав¬ного
Інституційна спеціалізація фінансових посередників.
Вид та тема
семінарських занять

10
Семінар - розгорнута
бесіда Тема 2. Місце
фінансових
посередників на ринку
фінансових інвестицій

10
Семінар запитань і
відповідей Тема 3.
Інституційно-правові
основи діяльності
фінансових
посередників

Основні види небанківських фінансових інститутів.
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
Поняття та основні етапи інвестиційного процесу.
Традиційні об’єкти здійснення інвестицій фінансовими
посередниками.
Теоретичні основи портфельного інвестування.
Оцінка
ефективності
управління
інвестиційним
портфелем.
Джерела [ 1 -4]
1. Самотестування.
2. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
виникнення та еволюція інституту фінансового
посередництва;
договірні ощадні інститути: НПФ і компанії зі страхування
життя;
інвестиційні
посередники:
інститути
спільного
інвестування Джерела [1-4, 10]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.

казначейства
України

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Разом змістовий
30
модуль 1
Змістовий модуль 2. Інвестиційна діяльність на ринку фінансового посередництва
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
20
Семінар запитань і
літератури для обговорення питань:
Тестування,
теоретичні основи портфельного інвестування;
фронтальне
відповідей Тема 4.
пасивне та активне управління інвестиційним портфелем; та
Організація
індивідуальн
процес формування та управління інвестиційним
інвестиційного
е
портфелем;
менеджменту та вибір
опитування,
перегляд портфеля цінних паперів. Аналіз витрат і вигод
інвестиційної
Джерела [1-4, 10]
понятійний
4. Самотестування.
диктант
політики
5. Підготовка до понятійного диктанту.

20
Семінар - розгорнута
бесіда Тема 5. Аналіз
цінних паперів як
етап інвестиційного
процесу

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем;
результати діяльності фінансових посередників;
особливості оподаткування у сфері фінансового
посередництва
Джерела [1-4, 16, 27]
1. Самотестування.
2. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Семінар запитань і
відповідей Тема 6.
Формування
інвестиційного
портфеля та його
перегляд

20

Семінар запитань і
відповідей Тема 7.
Оцінка ефективності
управління
інвестиційним
портфелем і
результати діяльності
фінансових
посередників
Разом змістовий
модуль 2
Разом

22

82
112

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
традиційні об’єкти здійснення інвестицій фінансовими
посередниками;
вибір цінного папера на основі фундаментального та
технічного аналізу;
оцінка окремих фінансових інструментів за критеріями
дохідності та ризикуДжерела [1-4, 10]
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань:
оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем;
результати діяльності фінансових посередників;
особливості оподаткування у сфері фінансового
посередництва
Джерела [1-4, 10]
1. Самотестування.
2. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант
Тестування,
проведення
дискусії,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня
повідомлень

7. Результати навчання
1

2

3

4

5

6

7

8

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними
технологіями.
Здатність
використовуватисучасне
прикладне
професійне програмне забезпечення у фінансово-кредитній та
страховій діяльності
Культура усного професійного мовлення.Здатність оволодіти
нормами мовного етикету та правилами мовленнєвої поведінки
співрозмовників під час проведення телефонної розмови, перемовин,
дискусій, публічних виступів, що пов’язано з професійною діяльністю
фінансиста
Гнучкість мислення.Здатність оперативно реагувати на потреби
ринку фінансових послуг; здатність змінювати тактику фінансових дій
з урахуванням ступеню впливу очікуваного ризику
Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями з
фінансів, банківської справи та страхування, що дозволяє розв’язувати
прикладні і наукові завдання в цій області. Знання базових підходів,
методологій інших дисциплін і здатність застосовувати їх в контексті
фінансово-кредитної та страхової діяльності
Глибокі знання та розуміння. Знання сутності і концептуальних
основ розвитку форм грошей, схем та структури грошових потоків на
мікро- та макрорівнях, структури банківської системи України та
діяльності небанківських фінансово-кредитних установ. Здатність
впевнено орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах
грошово-кредитного характеру, прогнозувати майбутній розвиток
грошово-кредитних відносин, володіти професійними знаннями з
фінансування бізнесу та підходами до прийняття рішень з
фінансування
Навички оцінювання. Здатність виконувати професійні обов'язки
щодо здійснення оцінки поточної фінансово-економічної діяльності
господарюючих суб'єктів, розробляти і надавати сучасні фінансовокредитні та страхові продукти та послуги. Оцінити інформаційноаналітичне забезпечення розробки стратегічних, поточних і
оперативних прогнозів, планів, бюджетів; здійснювати їх моніторинг,
аналізувати і контролювати хід їх виконання. Здатність оцінювати
ризики, здійснювати заходи щодо їх зниження, оцінювати
ефективність використання фінансових ресурсів для мінімізації
фінансових втрат. Оцінювати потребу в фінансових ресурсах та їх
вартість. Оцінювати ефективність наявної організаційної структури
Математичні навички. Здатність використовувативідповідне
програмне забезпечення, математичні моделі та методи для
проведення розрахунків щодо ефективності інвестиційної діяльності,
пріоритетності кредитних вкладень та вибору оптимального методу
визначення їх дохідності. Застосовувати на практиці конкретні методи,
засоби та інструменти бюджетування основних напрямів діяльності
суб’єктів
господарювання
та
фінансово-кредитних
установ.Застосовувати практичні методи планування потреби у
власному капіталі та вибирати оптимальні джерела його нарощування
Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати
широке коло проблеми, які виникають під часпрофесійної діяльності,
шляхом
практичного використання комунікаційних навичок,
спеціалізованих знань та сучасних технологій
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Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коле
знать з економіки, менеджменту, гуманітарних дисциплін в контексті
фінансово-кредитної та страхової діяльності.Ця здатність повинна
ґрунтуватися на засвоєнні широкого кола теорій та тем програмних
областей програми

8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру

Підсумковий Сума
тест
в
(екзамен)
балах

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1
15

Змістовий модуль 2
20

Індивідуальне
завдання

50

100

15

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100

A

5, «відмінно»

80-89

B

75-79

C

4, «добре»

70-74

D

60-69

E

35-59

FX

0-34

F

3, «задовільно»
2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій, методичні вказівки з вивчення дисципліни,
комплекти індивідуальних завдань, навчальна та наукова література,
нормативні документи.

10. Рекомендована література

Основна
1. Юнацький М.О. Фінансове посередництво [Текст] : конспект лекцій / М.О.
Юнацький // ДонНУЕТ. - Кривий Ріг, 20178.- 165 с.
2. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України вiд
07.12.2000 № 2121-III. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2121-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
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