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Опис дисципліни 
 
Дисципліна «Підприємницька діяльність фінансових посередників» спрямована на набуття 
теоретичних знань та практичних навичок щодо організації підприємницької діяльності фінансових 
посередників в умовах ринкових реформ 

Структура курсу 
№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Підприємництво у 
ринковому середовищі 

Мати сучасне уявлення щодо підприємницької 
діяльності у ринковому середовищі. Володіти 
знаннями щодо підприємництва як виду 
господарської діяльності та передумов його 
активізації 

Тести, 
питання 

2 
Концептуальні основи 
діяльності фінансових 
посередників 

Володіння базовими уявленнями про суть 
фінансового посередництва. Володіти необхідними 
уявленнями про види операцій, що надаються 
фінансовими інститутами 

Тести, 
питання 

3 

Методичний 
інструментарій 
діяльності фінансових 
посередників 

Здатність прослідкувати основні напрями та 
тенденції перерозподілу фінансових ресурсів в 
системи фінансового ринку. Здатність визначати 
систему взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг 
та вибирати необхідний методичний інструментарій 

Тести, 
питання 

4 
Діяльність фінансових 
посередників на 
фінансовому ринку 

Здатність визначати фінансовий ринок як складову 
фінансової системи і особливості фінансового 
посередництва на ньому. Володіти знаннями щодо 
принципів, якими керуються фінансові посередники 
своїй діяльності на фінансовому ринку 

Питання, 
задачі 

5 
Підприємницька 
діяльність кредитних 
установ 

Здатність аналізувати та раціонально обирати 
необхідні для виконання певних операцій банківські 
послуги 

Питання, 
задачі 

6  Підприємницька 
діяльність 

Мати сучасне уявлення про специфіку діяльності 
небанківських та контрактних фінансово-кредитних 

Питання, 
задачі 



   

 
 

небанківських 
фінансово-кредитних 
інститутів 

інститутів на фінансовому ринку. Володіти 
знаннями про специфіку діяльності договірних 
ощадних інститутів та інвестиційних посередників 
фінансового ринку 

7 

Підприємницька 
діяльність контрактно-
ощадних фінансових 
установ 

Володіти знаннями щодо питань фінансового 
посередництва на ринку страхових послуг та 
недержавного пенсійного забезпечення 

Питання, 
задачі 

8 

Концепція аутсорсингу 
і вузькопрофільні 
фінансові 
посередники 

Володіти базовими знаннями про аутсорсинг і 
вузькопрофільне фінансове посередництво 

Тести, 
питання 

9 
Послуги фінансових 
консультантів та 
експертів 

Володіти базовими знаннями про послуги 
фінансових консультантів та експертів 

Тести, 
питання 

10 Міжнародні фінансові 
посередники 

Володіти базовими знаннями про операції 
форвардного ринку та фінансові послуги у системі 
міжнародних розрахунків 

Тести, 
питання 
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Політика оцінювання 

 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та дозволу дирекції факультету. 

 
 



   

 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 

100% 

1. Усне опитування під час 
заняття 

(3 теми по 10 балів = 30 
балів) 

2. Письмова робота = 70 
балів (2 питання, задача, 30 

тестів) 

1. Усне опитування під час 
заняття 

(4 теми по 10 балів = 40 
балів) 

2. Письмова робота = 60 
балів (2 питання, задача, 40 

тестів) 

1. Усне опитування під час 
заняття 

(3 теми по 10 балів = 30 
балів) 

2. Письмова робота = 40 
балів (2 питання, задача, 30 

тестів) 
3. КПІЗ = 30 балів 

 
 
Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 
A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


