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Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними знаннями, уміннями та практичними навичками щодо ролі ринку фінансових послуг в економіці, 
методологічним апаратом дослідження та новітніми досягненнями процесів надання фінансових послуг; на формування вмінь оцінювати ефективність та ризики 
при проведенні фінансових операцій на ринку фінансових послуг. 

 
Мета та цілі 

 
Метою дисципліни «Ринок фінансових послуг» є формування у здобувачів теоретичних знань та практичних навичок управління фінансами за участі фінансових 
посередників і функціонування ринку фінансових послуг загалом та окремих його сегментів. 
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Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – залік (очний, заочний 
формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти («Мікро- та макроекономіка», «Основи економічної теорії», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Статистика», «Фінансовий ринок», «Фінансовий аналіз», «Банківська система», «Страхування» та ін.). 

Пореквізити Знання з дисципліни «Ринок фінансових послуг» у разі її вибору, можуть бути використанні під час написання магістерської роботи за умов відповідності її до 
теми. 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.  
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
 

СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 
справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності.  
СК 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК 7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  
ПРН 2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
ПРН 3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  
ПРН 4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 
ПРН 9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
ПРН 10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
ПРН 11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.  
ПРН 12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  

 
Вимоги 
викладача, 
політика курсу 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача.  
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе 
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 
рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач відсутній з поважної причини, 
він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі 
виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 



  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 
 

Тема Т1. Державне 
регулювання та 
саморегулювання 
ринку фінансових 
послуг. 

Практичне 
заняття 1  

Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напрями, рівні та форми 
регулювання. Державне регулювання українського ринка фінансових послуг: 
сутність, сфери та важелі регулювання. Органи державної влади, що 
регулюють діяльність ринку фінансових послуг, визначають порядок надання 
фінансових послуг. Механізм формування взаємовідносин між учасниками 
ринку фінансових послуг та державними органами. Внутрішнє регулювання 
фінансового ринку.  
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Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг. 
Національний банк та його уповноважені органи як фінансові 
інститути державного регулювання ринку фінансових послуг. 
Державна політика на валютному ринку. Державне 
регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. 
Інвестиційні процеси та їх державне регулювання. Міжнародні 
норми банківського регулювання та нагляду.  
 

Лекції 2-3 
 

Тема Т2. Ринок 
фінансових послуг та 
його роль в 
економіці. Структура 
ринку фінансових 
послуг. 

Практичне 
заняття 1 

Фінансова послуга в системі ринкових відносин. Сфера надання фінансових 
послуг. Необхідність і передумови створення ринку фінансових послуг. 
Поняття ринку фінансових послуг, його місце та задачі у сучасній системі 
ринкових відносин. Види фінансових послуг. Класифікація суб’єктів ринку 
фінансових послуг. Система взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг. 
Структура ринку фінансових послуг. Елементи часової та інституційної 
структури ринку фінансових послуг. Сегментарна структура ринку фінансових 
послуг. Фінансові послуги на грошовому, валютному, кредитному, 
фондовому, страховому ринках.  

Попит та пропозиція на фінансові послуги. Класифікація суб’єктів 
ринку фінансових послуг: за формою (домашні господарства, 
суб’єкти господарювання, держава); за функціями (емітенти, 
інвестори, інституційні інвестори та фінансові посередники, 
інститути інфраструктури ринку). Структуризація ринку 
фінансових послуг за ознаками: часовою та інституційною. 
Сегментарна структура ринку фінансових послуг: за рухом 
фінансових інструментів; за видами фінансових активів; за 
юридичними особами; за географічною та соціально-
демографічною ознаками; за ступенем організованості 
(організований і неорганізований). 
 

Лекції 4-5 Тема Т3. 
Характеристика 
посередників та 
учасників ринку 
фінансових послуг в 
Україні. 

Практичне 
заняття 2 

Функції та значення фінансового посередництва. Характеристика фінансових 
інститутів, діючих на ринку фінансових послуг. Функції окремих учасників 
ринку фінансових послуг. Інституційні фінансові посередники. Інші фінансові 
посередники. Ринок банківських послуг – складова ринку фінансових послуг. 
Небанківські кредитні інститути на ринку фінансових послуг. Ринок 
фінансового посередництва в Україні. Фінансове посередництво на ринку 
цінних паперів. Поняття андеррайтингу.  

 Роль посередництва в кругообігу капіталу. Інституційні 
фінансові посередники: комерційні банки небанківські інститути 
(інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, інвестиційні трасти). 
Інші фінансові посередники: страхові компанії, ощадні банки та 
ощадно-кредитні асоціації, кредитні спілки, пенсійні фонди, 
довірчі товариства, ломбарди. Поняття хейджерів, їх функції. 
Сутність діяльності трейдерів на ринку фінансових послуг. 
Принципи, задачі та характеристика брокерської діяльності. 
Принципи, задачі та характеристика дилерської діяльності. 
Поняття маркет-мейкеров та маркет-юзерів. Сутність їхньої 
діяльності. Суб’єкти ринку фінансових послуг, які надають 
консультативні послуги.  
 

Лекції 6-7 Тема Т4. 
Інфраструктура 
ринку фінансових 
послуг. 

Практичне 
заняття 3  

Загальна характеристика інфраструктури ринку фінансових послуг. Роль 
банків у інфраструктурному забезпеченні ринку фінансового ринку. 
Інфраструктура фондового ринку. Інфраструктурна база біржової та 
позабіржової діяльності на фондовому ринку. Фондові біржі України. 
Особливості функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. 
Інфраструктура валютного ринку. Інфраструктура страхового ринку. 
Інфраструктура ринку реального інвестування. Інфраструктура ринку 
нерухомості. Форми діяльності депозитарних установ. 

 Інфраструктура грошово-кредитного ринку: приватні та 
державні інститути. Банківські інформаційні системи. 
Інфраструктура фондового ринку: банки, учасники, реєстратори, 
депозитарій, зберігачі цінних паперів.  

Лекція 8 Тема Т5. Фінансові 
послуги та операції 
на грошовому та 
обліковому ринках. 

Практичне 
заняття 4 
 

Організація та особливості функціонування депозитного ринку. Депозитні 
послуги. Види банківських депозитів. Інструменти грошового ринку. Вексель 
як інструмент грошових розрахунків. Поняття та основні характеристики 
векселів, їх види. Операції з інструментами ринку грошей. Інструменти 
облікового ринку при наданні фінансових послуг. Механізм проведення 
розрахункових операцій як фінансової послуги на обліковому ринку.  

Депозитні послуги: депозити за строками; депозити за 
вкладниками. Особливості депозитних рахунків.  
Види банківських депозитів: внески до запитання; строкові 
депозити, ощадні та депозитні сертифікати.  
Ощадні вклади населення; цінні папери як вид депозитів. 
Інструменти грошового ринку: казначейські зобов’язання, 
депозитні сертифікати, євродолари, комерційні папери, угоди 
про перепродаж, банківський акцент. Грошові платежі та 
розрахунки – послуги, що надаються для їх здійснення. 
Функціонування комерційних банків як фінансових 
посередників на обліковому ринку. Сутність їх операцій з 
надання фінансових послуг на обліковому ринку.  
 



Лекція 9  
 

Тема Т6. Фінансові 
послуги та операції 
на валютному 
ринку. 

Практичне 
заняття 4 
 

Види валютних операцій та послуг. Види фінансових послуг на валютному 
ринку. Валютний ринок та операції з готівковою валютою, конверсійні 
операції. Сутність та задачі функціонування валютних бірж. Види фінансових 
послуг на валютних біржах. Сегментаційна структура валютного ринку. 
Основи функціонування валютного ринку. Валютні послуги. Валютні операції. 
Українська міжбанківська валютна біржа. Ринок фінансових послуг у системі 
міжнародних розрахунків. Суб’єкти міжбанківського валютного ринку. 
Інфраструктура валютного ринку. Комерційні банки як суб’єкти ринку 
фінансових послуг на валютному ринку.  
 

Міжнародні фінансові послуги на міжнародних валютних 
ринках. Сегментаційна структура валютного ринку: ринок валют; 
ринок валютних ф’ючерсів та опціонів; ринок валютних 
інвестицій. Валюта і валютний курсу. Види котирування. Валютні 
послуги: обмінні, розрахункові, кредитно-депозитні, 
інвестування у цінні папери. Валютні операції: конверсійні 
(операції спот, крос операції); форвардні (опціон і своп). 
Механізм розрахунку прибутковості цих фінансових послуг. 
Сучасна система регулювання та контролю валютного ринку в 
Україні.  
 

Лекції 10-
11 

Тема Т7. Фінансові 
послуги та операції 
на фондовому 
ринку. 

Практичне 
заняття 5 
 

Поняття фондової біржі. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. 
Види фінансових послуг на первинному ринку цінних паперів. Види 
фінансових послуг на вторинному ринку цінних паперів. Біржові операції з 
цінними паперами. Технологія біржової торгівлі. Поняття, суб’єкти і 
класифікація фондових бірж. Позабіржовий ринок цінних паперів. Види 
цінних паперів, які знаходяться на ринку цінних паперів України. Види 
похідних цінних паперів. Основи функціонування фондового ринку. 
Інфраструктура фондового ринку. Суб’єкти фондового ринку. Ефективність 
банківських операцій з цінними паперами. Поняття фондового індексу. Види 
фондових індексів.  
 

 

Механізм розрахунку доходності фінансових послуг на 
первинному ринку цінних паперів. Механізм розрахунку 
доходності фінансових послуг на вторинному ринку цінних 
паперів. Показники, що характеризують якість інструментів 
фондового ринку. Особливості надання фінансових послуг, 
зв’язаних з похідними цінними паперами. Інструментарій 
фондового ринку: акції, облігації, похідні цінні папери та 
сурогати. Фінансові послуги на фондовому ринку: 
андеррайтерські послуги, операції з пайовими, борговими і 
вторинними фондовими інструментами. Брокерські та 
дилерські послуги. Склад, функції та задачі Державної комісії з 
цінних паперів та фондової біржі.  
 

Лекції 12-
13 

Тема Т8. Фінансові 
послуги та операції 
на кредитному 
ринку. 

Практичне 
заняття 6 
 

Фінансові послуги на ринку банківських позичок. Види фінансових послуг 
при наданні кредиту. Класифікація та види позик, що надаються, їх 
забезпечення. Структура кредитного ринку. Суб’єкти та інструменти 
кредитного ринку. Форми забезпечення кредитів. Банківський кредит. 
Вексельний кредит. Комерційні банки як основні фінансові посередники на 
кредитному ринку. Інші фінансово-кредитні установи – суб’єкти ринку 
фінансових послуг, які функціонують на кредитному ринку.  
 

Види кредитів. Поняття акцептного кредиту. Авальний кредит. 
Сутність облікового кредиту. Фінансові послуги на кредитному 
ринку: кредити, лізинг, факторинг. Структура кредитно-
інвестиційного портфеля комерційного банку та його 
диверсифікація. Методи управління кредитним портфелем. 
Джерела отримання доходу від надання послуг на кредитному 
ринку. 

Лекція 14 Тема Т9. 
Міжнародний ринок 
фінансових послуг. 
Ринок інвестиційних 
ресурсів. 

Практичне 
заняття 7 
 

Функціонування міжнародних фінансових інститутів на ринку фінансових 
послуг. Інструменти міжнародного ринку фінансових послуг. Учасники 
міжнародного ринку фінансових послуг. Світовий фінансовий ринок, його 
структура та суб’єкти. Світові фінансові потоки та світові фінансові центри. 
Фінансові інструменти міжнародного фінансового ринку. Фінансові послуги 
на ринку інвестиційних ресурсів. Комерційні банки як фінансові посередники 
на інвестиційному ринку. Види фінансових послуг інвестиційних фондів та 
компаній. Механізм формування та управління портфелем цінних паперів.  
 

Механізм надання фінансових послуг на міжнародному ринку 
фінансових послуг. Міжнародні фінансові організації. Сутність 
фінансової діяльності інвестиційних фондів та компаній на 
ринку інвестиційних ресурсів як фінансових посередників. Види 
фінансових послуг при формуванні та управлінні інвестиційним 
портфелем.  

Лекція 15 Тема Т10. Фінансові 
послуги з 
перейняття ризику. 

Практичне 
заняття 8 
 

Поняття ризику. Види ризиків на ринку фінансових послуг. Фінансові ризики. 
Методи та критерії виміру фінансового ризику. Способи зниження міри 
фінансового ризику. Стратегія управління ризиками. Страхування та 
хеджування. Вплив ризиків на діяльність суб’єктів фінансового ринку: 
формування та трансформація банківських ресурсів. 

Фінансові ризики: кредитний ризик, відсотковий ризик, 
інвестиційний ризик, валюта ризику. Механізм хеджування за 
допомогою ф’ючерсних контрактів. Міжбанківські операції 
«своп». Хеджування за допомогою опціонів. Хеджери. Техніка 
хеджування. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на 
сучасному етапі розвитку економіки. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 
 

Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напрями, рівні та форми регулювання. Державне регулювання українського ринка фінансових послуг: сутність, сфери та важелі регулювання. 
Органи державної влади, що регулюють діяльність ринку фінансових послуг, визначають порядок надання фінансових послуг. Фінансова послуга в системі ринкових відносин. Сфера надання фінансових 
послуг. Види фінансових послуг. Поняття ринку фінансових послуг, його місце та задачі у сучасній системі ринкових відносин. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг. Структура ринку фінансових 
послуг. Функції та значення фінансового посередництва. Інституційні фінансові посередники. Інші фінансові посередники. Ринок банківських послуг – складова ринку фінансових послуг. Небанківські 
кредитні інститути на ринку фінансових послуг. Ринок фінансового посередництва в Україні. Загальна характеристика інфраструктури ринку фінансових послуг. Роль банків у інфраструктурному 
забезпеченні ринку фінансового ринку. Інфраструктура фондового ринку. Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на фондовому ринку. Фондові біржі України. Види фінансових послуг 
на грошовому ринку. Організація та особливості функціонування депозитного ринку. Депозитні послуги. Види банківських депозитів. Інструменти грошового ринку. Вексель як інструмент грошових 
розрахунків. Поняття та основні характеристики векселів, їх види. Операції з інструментами ринку грошей. Інструменти облікового ринку при наданні фінансових послуг. Види валютних операцій та 
послуг. Види фінансових послуг на валютному ринку. Валютний ринок та операції з готівковою валютою, конверсійні операції. Сутність та задачі функціонування валютних бірж. Види фінансових послуг 
на валютних біржах. Сегментаційна структура валютного ринку. Основи функціонування валютного ринку. Валютні послуги. Валютні операції. Ринок фінансових послуг у системі міжнародних 
розрахунків. Інфраструктура валютного ринку. Комерційні банки як суб’єкти ринку фінансових послуг на валютному ринку. Поняття фондової біржі. Види фінансових послуг на первинному ринку цінних 
паперів. Види фінансових послуг на вторинному ринку цінних паперів. Біржові операції з цінними паперами. Технологія біржової торгівлі. Поняття, суб’єкти і класифікація фондових бірж. Позабіржовий 
ринок цінних паперів. Види похідних цінних паперів. Основи функціонування фондового ринку. Інфраструктура фондового ринку. Суб’єкти фондового ринку. Поняття фондового індексу. Види фондових 
індексів. Фінансові послуги на ринку банківських позичок. Види фінансових послуг при наданні кредиту. Класифікація та види позик, що надаються, їх забезпечення. Структура кредитного ринку. 
Суб’єкти та інструменти кредитного ринку. Банківський кредит. Вексельний кредит. Інструменти міжнародного ринку фінансових послуг. Учасники міжнародного ринку фінансових послуг. Світовий 
фінансовий ринок, його структура та суб’єкти. Фінансові послуги на ринку інвестиційних ресурсів. Поняття ризику. Види ризиків на ринку фінансових послуг. Фінансові ризики. Методи та критерії виміру 
фінансового ризику.  

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

•  поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування, виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50% семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (залік): 50% семестрової оцінки. 

 

для заочної форми навчання: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40% семестрової 
оцінки; 

• підсумковий залік: 60% семестрової оцінки. 

 

90-100 А відмінно (залік) 

81-89 В 
добре (залік) 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно (залік) 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ 

Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва.  

 
Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

