
ДИСЦИПЛІНА  

“ІПОТЕЧНИЙ 

РИНОК” 

КАФЕДРА 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 



оволодіння знаннями з теорії та 

практики фінансово-економічних, 

організаційних та правових відношень 

на іпотечному ринку з урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду 

Мета дисципліни  

«Іпотечний 

ринок»: 



• з’ясувати основні засади функціонування іпотечного ринку; 

• ознайомити теоретичними основами іпотеки;  

• ознайомити з функціональною структурою ринку іпотеки; 

• навчити студентів правильно застосовувати методичний 
інструментарій механізму ринку іпотечних кредитів та ринку 
іпотечних цінних паперів в Україні; 

• дати майбутнім фахівцям знання сутності іпотечного кредиту та 
його основних форм; 

• виробити у студентів уміння проводити оцінку об’єктів іпотечного 
ринку із застосуванням різних підходів та методів; 

•  виробити уміння опрацювати та аналізувати доцільність 
використання цінних паперів на іпотечному ринку ; 

• сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, 
необхідну для подальшого оволодіння практикою іпотечного 
кредитування; 

• виробити у студентів уміння опрацювати та аналізувати доцільність 
використання іпотеки в агропромисловому комплексі; 

•  навчити студентів правильно керувати іпотечним портфелем в 
умовах ринку. 

Завдання дисципліни 

«Іпотечний ринок»: 



• Іпотека у забезпеченні кредитних зобов’язань  

• Нерухоме майно як предмет іпотеки  

• Ринок нерухомості  

• Іпотечний ринок 

• Іпотечні цінні папери 

• Організація кредитування під заставу нерухомого 

майна  

• Оцінка предметів іпотеки  

• Іпотечно-інвестиційний аналіз  

• Особливості функціонування різних видів іпотеки  

• Управління ризиками іпотечних операцій 

 

Зміст тем дисципліни 

«Іпотечний ринок»: 



Компетенції, які набуває студент 

після опанування дисципліни:  

• знати механізми функціонування ринку іпотеки; 

• опанування теоретичними аспектами іпотеки та іпотечного 
кредиту; 

• оволодіння  механізмом функціонування ринку іпотечних кредитів 
та ринку іпотечних цінних паперів;   

• здобуття глибоких знань з теорії та практики  здійснення операцій 
по кредитуванню  на іпотечному ринку;   

• правильно застосовувати методичний інструментарій механізму 
ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів в 
Україні; 

• ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в 
управлінні пулом іпотек; 

• володіти різними методами оцінки вартості предметів іпотеки; 

• володіти технікою іпотечно-інвестиційного аналізу; 

• самостійно досліджувати стан іпотечного ринку, в тому числі 
аналізувати діяльність суб’єктів ринку та оцінювати об’єкти 
іпотеки; 

• знати сучасне законодавство, методичні, нормативні та інші 
правові документи, що регламентують операції на іпотечному 
ринку. 



Опанування дисципліни “ Іпотечний ринок ” 

 буде корисним: 



Методи активізації процесу навчання 



Ділова гра за темою: «Організація  

іпотечного кредитування фінансово-

кредитними установами» 
 

Мета проведення ділової гри: 

• вивчення нормативно-правової бази у сфері 
іпотечного кредитування; 

• уміння працювати з інформацією на ринку 
нерухомості;  

• ознайомлення з функціональною структурою ринку 
іпотеки; 

• опанування студентами практичних навичок  в 
організації та механізму іпотечного кредитування 
фінансово-кредитними установами; 

• обґрунтування проведеної роботи;  

• сформувати у студентів навички ведення дискусій та 
публічних виступів. 

 



• 1-а стадія: отримання студентами умов виконання 
індивідуального завдання для проведення гри, розподіл 
студентів у групі за ролями;  

• (Виконавець – викладач – тренер). 

• 2-а стадія: збір, обробка, аналіз інформації, виконання 
розрахункових дій, індивідуальна робота;  

•  (виконавці – студенти). 

• 3-а стадія: проведення ділової гри в аудиторії: презентація  
студентами виконаних завдань відповідно до визначених 
ролей, проведення порівняльного аналізу та  загальної 
дискусії. 

• (виконавці – студенти, в дискусії приймає участь 
викладач). 

• 4-а стадія: порівняльний аналіз наданої інформації, аналіз 
усіх альтернатив та  підведення підсумків з проведеної 
ділової гри. 

• (виступ викладача).  

 

Стадії виконання завдань та проведення ділової гри: 



Важливим елементом застосування новітніх технологій 

 самостійної роботи є  презентація і проведення 

 у вигляді ділової гри виконаного комплексного практичного завдання 



Фахові консультації  викладачів кафедри 

банківських інвестицій 

 Науковий студентський гурток 

 Конкурс наукових студентських робіт 

Щорічна наукова студентська конференція 

 Круглі столи, семінари, присвячені проблемам 

розвитку іпотечного ринку в Україні 

Додаткові можливості для вивчення 

 дисципліни “ Іпотечний ринок ”: 



Викладач курсу  

 

“ Іпотечний ринок ” 

 

 
 

к.е.н., старший викладач кафедри 

інвестиційної діяльності, 

заслужений працівник КНЕУ  

ім. Вадима Гетьмана  

Мякишевська Олена Миколаївна 

 

 

 

e-mail: m_kneu@ukr.net  



 
 
 

Адреса: 
вул. Дегтярівська 49г,3-й корпус, 
КНЕУ 3 поверх, каб. 038 

 Телефон: 044-371-62-65;  

                  044-371-61-61 

На сайті КНЕУ: 
http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_b
ankivskyh_investicij/  

На facebook: 

https://www.facebook.com/Кафедра-
банківських-інвестицій-ДВНЗ-КНЕУ-
ім-В-Гетьмана-623433967786235/  
 

Контакти кафедри 

 інвестиційної діяльності 
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ДО ЗУСТРІЧІ  НА 

ЗАНЯТТЯХ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

“ІПОТЕЧНИЙ РИНОК” 


