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     Додаток 1.1 

до Робочої програми з навчальної дисципліни 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

_____________ Лариса НАЛИВАЙКО 

  

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 (назва навчальної дисципліни) 

Освітній ступінь бакалавр                              Спеціальність 073 

Менеджмент 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ДЕННА         Обсяг 3  кредити ЄКТС (90 годин) 

Факультет  соціально-психологічної освіти та управління 

Курс  2      Група  Б-М- 841 
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1 Сутність ринку фінансових послуг та його роль в 

економіці 

9 4 2 2 

 

5 

2 Учасники ринку фінансових послуг 9 4 2 2 5 

3 Поняття та класифікація фінансового  

посередництва 

9 4 2 2 5 

4 Інституційна і сегментарна структура ринку 

фінансових послуг 

9 4 2 2 5 

5 Державне регулювання і саморегулювання ринку 

фінансових послуг 

9 4 2 2 5 

6 Фінансові послуги: поняття,  класифікація, види. 

Фінансові послуги на ринку грошей. 

9 4 4 4 10 

7 Фінансові послуги на валютному ринку 9 4 2 2 5 

8 Фінансові послуги з недержавного пенсійного 

забезпечення 

9 4 2 2 5 

9 Фінансові послуги з управління ризиком 9 4 2 2 5 

 Разом за семестр 90 40 20 20 50 

 Форма підсумкового контролю Залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та менеджменту,  

протокол від «_27__» _серпня___2019 р.  № _1_  

               

Керівник  кафедри                                                              Олена ПАРШИНА 

 



Мета вивчення навчальної дисципліни  «Ринок фінансових 

послуг»:  засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління 

фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових 

послуг. 

  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни  «Фінансовий 

ринок», «Страхові послуги», «Страхування».  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Ринок фінансових 

послуг». Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні  знати: 

 

1) на понятійному рівні:  сутність фінансових послуг та відповідного 

ринку як економічної категорії; класифікаційні ознаки, що застосовуються 

до фінансових послуг; споживчі характеристики фінансових послуг; місце 

фінансових послуг у русі фінансових фондів; механізм державного 

регулювання сфери фінансових послуг; 

2) на фундаментальному рівні: порівняльний аналізу в галузі 

фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів 

послуг; 

3) на практично-творчому рівні: принципи функціонування 

фінансового ринку; 

 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та 

конструкції проблем застосування економічних законів; користуватися 

економічними поняттями і категоріями, бачити зв’язки між економічними 

явищами, розуміти закономірності їх розвитку; вирішувати тести та 

виконувати індивідуальні завдання; 

2) на алгоритмічному рівні: розкривати зміст економічних категорій 

та законів;  оперувати методами економічного аналізу в дослідженнях 

процесів та явищ економічного життя суспільства; 

3) на евристичному рівні: визначати сутність та структуру 

суспільного виробництва, досліджувати еволюцію форм його організації;  

порівнювати різні типи економічних систем, структуру та механізми їх 

функціонування; 

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати 

інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та 

дискутувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з проблем 

застосування законів із конкретними практичними питаннями регулювання 

виробничих відносин.  

 

 

Професійні компетентності за результатами вивчення «Ринок 

фінансових послуг»: 



ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та 

процесами 

ЗК2 – Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії економіста 

ЗК4 – Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з 

різних джерел, у тому числі іноземною мовою. 

ЗК6 – Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ПК2 – Здатність аналізувати і структурувати економічні події та явища 

з точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних основ 

економіки; 

ПК4 – Здатність до застосування цілісної системи математичних знань, 

методів математичного моделювання в професійній діяльності; 

ПК5 – Здатність правильно оцінювати особливості економічної та 

фінансової сфер, особливості діяльності окремого суб’єкта економічної 

діяльності, галузеву і регіональну специфіку; 

ПК6 – Здатність виконувати комплексні економічні розрахунки та 

аналізувати результати діяльності суб’єктів господарювання, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати 

перспективи їх розвитку; 

ПК7 – Здатність здійснювати економічну, фінансову, організаційну 

діагностику функціонування суб’єктів господарювання за всіма сферами 

діяльності; 

ПК9 – Здатність до опрацювання та використання облікової інформації 

в управлінні та оціночній діяльності. 

 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни:  Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється 

щорічно).   

                                                          3  кредити ЄКТС ( 90 год.) 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА 

ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 

Суть ринку фінансових послуг та його ознаки, функції ринку 

фінансових послуг, поняття фінансової послуги, її ознаки та види, принципи 

функціонування ринку фінансових послуг, проблеми розвитку ринку 

фінансових послуг в Україні. Учасники ринку фінансових послуг, їх види та 

функції, умови створення та діяльності фінансових установ, система 

взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг у процесах акумулювання та 

переміщення капіталу, наміри учасників ринку фінансових послуг, умови та 

зміст договору про надання фінансових послуг. 

 

ТЕМА 2. УЧАСНИКИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Суть, значення та переваги діяльності фінансових посередників, типи 

та функції фінансових посередників, роль банків у фінансовому 

посередництві, необхідність функціонування та розвитку небанківського 

фінансово посередництва. 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО  

ПОСЕРЕДНИЦТВА 

 Характеристика інституційної структури ринку фінансових послуг, 

діяльність банків як оферентів фінансових послуг, особливості 

функціонування небанківських кредитних установ, особливості діяльності 

фінансових установ, що надають фінансові послуги на фондовому ринку, 

загальна характеристика діяльності страховиків та страхових посередників 

як оферентів страхових послуг, інші види фінансових установ та 

особливості їх діяльності з надання фінансових послуг. 

 

ТЕМА 4. ІНСТИТУЦІЙНА І СЕГМЕНТАРНА СТРУКТУРА 

РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Загальна характеристика сегментарної структури ринку фінансових 

послуг, грошовий ринок, фондовий ринок, ринок позик, валютний ринок, 

страховий ринок. 

 

  ТЕМА 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І САМОРЕГУЛЮВАННЯ 

РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Загальна характеристика інфраструктури ринку фінансових послуг, 

діяльність фондових бірж та позабіржових торговельних систем в Україні, 

форми діяльності депозитарних установ, діяльність реєстраторів власників 

цінних паперів. 

 

 



ТЕМА 6. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ: ПОНЯТТЯ,  КЛАСИФІКАЦІЯ, 

ВИДИ. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ГРОШЕЙ. 

Депозитні послуги фінансових установ, їх види та характеристика, 

фінансові послуги банків щодо відкриття та обслуговування рахунків 

клієнта, послуги фінансових установ щодо здійснення грошових платежів 

та розрахунків, фінансові послуги з емісії та обслуговання платіжних 

карток, фінансові послуги з обслуговування вексельного обігу 
 

ТЕМА 7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ  

Загальна характеристика валютних операцій та фінансових послуг, що 

супроводжують їх реалізацію, участь фінансових установ у реалізації 

валютних операцій на спотовому та форвардному ринках, фінансові послуги 

банківських установ з реалізації міжнародних розрахунків 
 

 

ТЕМА 8. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З НЕДЕРЖАВНОГО 

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Професійна діяльність на фондовому ринку, їх види та характеристика, 

засади та принципи діяльності торговців цінними паперами, фінансові 

послуги з розміщення цінних паперів на ринку, брокерська діяльність на 

фондовому ринку, спільне інвестування як вид фінансової послуги, 

управління активами інституційних інвесторів. 
 

ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ 

Види діяльності фінансових установ з обмеження ризиків, загальна 

характеристика страхових послуг, як інструментів перейняття ризику, 

гарантійні послуги фінансових установ, послуги фінансових установ з 

недержавного пенсійного забезпечення. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

 

З навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» передбачено: 

для денної форми навчання – залік. 

 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни: 

 

Для денної форми навчання: 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль  

 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

Для заочної форми  навчання: 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

 

Для навчальної дисципліни  «Ринок фінансових послуг» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль 

(може проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, 

колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи 

імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та 

самостійної роботи, зокрема з використанням системи управління 

дистанційним навчанням «Moodle»). 

 

 



 

Бали ПОЯСНЕННЯ 

5 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 

заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики 

4 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 

неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики 

3 Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками 

2 Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях 

не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення 

1 Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 

змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» засобами 

діагностики знань  виступають: 

 

поточний контроль: опитування, тестування, письмові завдання; 

проміжний контроль: письмові контрольні роботи з окремих блоків 

тем, підсумковий контроль; 

підсумковий контроль - залік; 

подальший контроль - «зрізи» знань, кваліфікаційні завдання. 

 



Для денної форми навчання: 

 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

Для заочної форми навчання: 

 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 
 

Для навчальної дисципліни  «Ринок фінансових послуг» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль 

(може проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, 

колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи 

імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та 

самостійної роботи, зокрема з використанням системи управління 

дистанційним навчанням «Moodle»). 
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