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1.  Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  

щодо концептуальних основ знань та практичних навичок обліку управління 

фінансами за участі фінансових посередників і функціонування ринку фінансових 

послуг загалом та окремих його сегментів.  

         2. Завдання: ознайомлення з  концептуальними засадами бухгалтерського 

обліку формування системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових 

відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб 

споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними 

фінансовими установами.  

   3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння:   

знання сутності фінансових послуг та відповідного ринку як економічних 

категорій;  

знання класифікаційних ознак, що застосовуються до фінансових послуг; 

споживчі характеристики фінансових послуг;  

розуміння місця фінансових послуг у русі фінансових фондів;  

знання механізмів державного регулювання сфери фінансових послуг; 

знання сутності і характерних рис ведення бухгалтерського обліку фінансових 

послуг; 

розуміння особливостей проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням 

системи бухгалтерського обліку фінансових послуг. 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати економічний зміст і схеми надання фінансових послуг, 

механізм функціонування фінансових установ різних видів;  

уміння контролювати і здійснювати моніторинг фінансових потоків під час 

використання та надання фінансових послуг;  

уміння вивчати й оцінювати ефективність використання фінансових послуг 

суб’єктами господарювання, фізичними особами та державними установами; 

уміння визначати зміст фінансових операцій за рахунками бухгалтерського 

обліку; 

уміння вільно орієнтуватись у номенклатурі плану рахунків;  

уміння формувати зміст облікової політики; 

здатність застосовувати план рахунків до господарських операцій; 



здатність розробляти основні напрями вдосконалення обліку фінансових 

операцій. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Основи побудови бухгалтерського обліку фінансових 

послуг і організація його процесу в  Україні 
Тема 1.  Ринок фінансових послуг (РФП) та його роль в економіці. Суб’єкти 

РФП 

Тема 2.  Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг  

Тема 3.  Поняття фінансового посередництва, його класифікація 

Тема 4.  Облік фінансових послуг на грошовому ринку 

Тема 5.  Облік фінансових послуг на валютному ринку 

Змістовий модуль 2. Облік фінансових операцій  

Тема 6.  Облік фінансових послуг на ринку позик 

Тема 7.   Облік фінансових послуг  на фондовому ринку  

Тема 8.   Облік фінансових послуг  з перейняття ризику  

Тема 9.   Інфраструктура ринку фінансових послуг 

Тема 10.  Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових 

послуг 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шевченко Л.Я. 

 

 


