
1.Назва модуля: Вступ до фаху
2.Код модуля: ФОЕБ_6_ФП.02_1
3.Тип модуля: обов’язковий 
4.Семестр: 1
5.Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  90  (кредитів  ЄКТС  -  3);

аудиторні години – 42 (лекції - 20 год., практичні - 22 год.)
6.Лектор: Кістол Анастасія Анатоліївна – викладач
7.Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: структурні частини фінансових послуг Україні,  їх зміст; особливості

проведення операцій брокерами і дилерами; законодавчі аспекти функціонування
суб’єктів ринку фінансових послуг; структуру первинного ринку; структуру і  види
вторинного ринку; структуру і основні види діяльності фондової біржі.

уміти: визначати фондові інструменти кожної із структур ринка фінансових
послуг;  визначати  основні  види  діяльності  учасників  ринку  фінансових  послуг;
робити раціональний вибір вкладення коштів у різні  структури ринку; проводити
фундаментальний  і  технічний  аналіз  ринкової  ситуації;  визначати  види  ігор  на
фондовій біржі.

Спосіб навчання: аудиторні заняття
8.Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: політекономія
кореквізити: основи економічної теорії
10. Зміст модуля: 
Фінансова система та підготовка кадрів для неї. Фінансове право і фінансова

політика. Сектор державних фінансів. Особливості діяльності фінансистів у секторі
державних фінансів. Сектор місцевих фінансів. Управління фінансовою діяльністю
підприємств  та  його  особливості.  Ринок  фінансових  послуг.  Страховий  сектор
фінансової сфери економіки.  Фонди соціального страхування як ланка фінансової
системи України. Сутність міжнародних фінансів.

11.  Рекомендована література:
1. Внукова  Н.М.  Фінанси:  вступ  до  фаху:  Навчальний  посібник  /  Н.М.

Внукова, В.І Успаленко. – Харків: БУРУН і К, 2012. – 352 с. 
2. Кремень  О.  І.,  Кремень  В.  М.  Фінанси  [Текст]  :  навч.  посіб.  :  рек.

МОНмолодьспорту України для студ. ВНЗ. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –
412 с. 

3. Кремень  О.  І.,  Кремень  В.  М.  Фінанси  [Текст]  :  навч.  посіб.  :  рек.
МОНмолодьспорту України для студ. ВНЗ. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –
412 с.

4. Непочатенко  О.  О.,  Мельничук  Н.  Ю.  Фінанси  підприємств  [Текст]  :
підручник : затв. МОНмолодьспорту України для студ. ВНЗ. – К. : Центр учбової
літератури, 2013. – 503 c.

12. Форми та методи навчання:  лекції, семінарські заняття, самостійна
робота.

13. Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (70%)  – усне  опитування,  тестування,  індивідуальне

навчально-дослідне завдання.
 Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання).

14. Мова навчання: українська.


