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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних знань з 
кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу та грошових 
систем, кредитних та валютних відносин, що забезпечують розвиток ринку 
фінансових послуг України. 

відповідним методологічним та методичним апаратом  
2. Завдання: визначення місця ринку фінансових послуг у фінансовій 

системі країни; узагальнення суті ринку фінансових послуг та його сегментів; 
обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів як засобів 
взаємодії учасників ринку фінансових послуг; розкриття особливостей та 
відмінностей обігу різних видів цінних паперів; визначення суті інфраструктури 
ринку фінансових послуг, її значення для забезпечення виконання ринку фінансових 
послуг своїх функцій, обґрунтування понять, які формують інфраструктуру ринку 
фінансових послуг; обґрунтування необхідності державного регулювання ринку 
фінансових послуг з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку 
України. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:  
розуміння закономірностей розвитку фінансових відносин і їхньої ролі в 

економіці країни; 
знання сутності й характеристики фінансових послуг у сфері фінансових 

відносин; 
знання особливостей нормативно-правового забезпечення з питань фінансових 

послуг; 
знання тенденцій розвитку фінансових послуг, їх особливостей та сегментарну 

структуру; 
розуміння методики аналізу структури ринку фінансових послуг, вартості 

цінних паперів; 
знання процедур знерухомлення та матеріалізації цінних паперів; 
застосування знань і розумінь: 
уміння працювати з законодавством у сфері фінансових відносин; 
уміння об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються на ринку 

фінансових послуг; 
уміння аналізувати валютний ринок, форвардні операції; 
уміння орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях тематики 

фінансових відносин та фінансових послуг; 



уміння планувати доходів від курсової різниці та аналізувати операції 
фондового ринку. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Організація та функціонування ринку фінансових 

послуг 
Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці 
Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг 
Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва 
Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг 
Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг 
Змістовий модуль 2. Механізм управління місцевими фінансами 
Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку 
Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку 
Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик 
Тема 9 Фінансові послуги на фондовому ринку 
Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику 
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