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1. Мета опанування дисципліни: полягає у поглиблені і розширені 
теоретичних знань щодо управління фінансами за участі фінансових посередників і 

функціонування ринку фінансових послуг загалом та окремих його сегментів. 

2. Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки 

здобувачів ВО у сфері 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: 

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 процеси, що відбуваються на ринку фінансових послуг; 

уміння орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях тематики фінансових 
відносин та фінансових послуг. 

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. Зміст операцій на сегментах фінансового ринку 
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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 

5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Нєізвєстна О.В. 
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