
 

 
Дисципліна Фінанси небанківських установ 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фінанси 

небанківських установ» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Гроші і кредит», «Історія економіки та економічної думки» та 

«Мікро – і макроекономіка», «Облік і оподаткування», 

«Фінансова думка України», «Економічна теорія», «Основи 

економічної науки». 

Що буде вивчатися Формування комплексного розуміння взаємозв'язків суб'єктів 

фінансових відносин небанківських установ на ринку фінансових 

послуг; вивченні підходів до визначення потреб споживачів у 

фінансових послугах та можливостях задоволення цих потреб 

різними суб'єктами; висвітленні основних напрямків державної 

політики в галузі регулювання фінансових відносин, які 

виникають на ринку фінансових послуг. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент зможе 

розрізняти фактори, що визначають розвиток ринку фінансових 

послуг на сучасному етапі; методологічні підходи до вирішення 

проблеми структуризації ринку фінансових послуг; загальну 

класифікацію інструментів ринку фінансових послуг та 

особливості їх випуску, обігу та погашення; основні види 

посередницької діяльності, що забезпечують функціонування 

ринку фінансових послуг; особливості державного регулювання 

ринку фінансових послуг в цілому та його окремих сегментів. 

Вміти позиціонування фінансових послуг різних фінансових 

інститутів на фінансовому ринку в цілому і на окремих його 

сегментах; порівняльний аналіз у галузі фінансових послуг та 

визначення конкурентних переваг і недоліків окремих видів 

послуг; визначення ролі держави у регулюванні ринку фінансових 

послуг у цілому та окремих його сегментів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

ПРН6. Знання сутності та специфіки функціонування фінансової, 

бюджетної, податкової політики України.  

ПРН8. Знання правових аспектів відносин фінансових 

посередників з іншими учасниками фінансового ринку.  

ПРН11. Здатність використовувати професійно-профільні 

практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах 

організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  

ПРН14. Уміння володіти методологічними прийомами наукових 

досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу фінансової 

діяльності, використовувати сучасні методи системного наукового 

аналізу.  

ПРН25. Уміння професійно працювати із сучасною 

комп’ютерною технікою; ПРН26. Навички спілкування, 

включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та 

принаймні однією із поширених європейських мов. Формувати 



фінансові звіти на основі використання облікової інформації на 

етапі обґрунтування управлінських рішень щодо моделювання 

параметрів прогнозних результатів діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.  

ЗК3. Здатність до застосовування загальнонаукових та 

фундаментальних знань, розуміння предметної області і професії. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК7. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань.. 

спеціальні  

СК1. Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 

фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем.  

СК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування).  

СК5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 


