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циклу професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 Предметом навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху 

фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами.  

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок управління фінансами за участі фінансових посередників і 

функціонування ринку фінансових послуг загалом та окремих його сегментів. 

Основні завдання 

Основні завдання: 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. 

Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів.  
Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з «Економіки підприємства», «Фінансів», 

«Фінансів підприємства», «Cтрахування», «Фінансових ринків». 

Вимоги до знань та умінь 

а) знати: сутність фінансових послуг та відповідного ринку як економічних категорій; 

класифікаційні ознаки, що застосовуються до фінансових послуг; споживчі характеристики 

фінансових послуг; місце фінансових послуг у русі фінансових фондів; механізми 

державного регулювання сфери фінансових послуг. 

б) уміти: аналізувати економічний зміст і схеми надання фінансових послуг, механізм 

функціонування фінансових установ різних видів; контролювати і здійснювати моніторинг 

фінансових потоків під час використання та надання фінансових послуг; вивчати й 

оцінювати ефективність використання фінансових послуг суб’єктами господарювання, 

фізичними особами та державними установами. 

Зміст дисципліни за темами 

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 Фінансові послуги на грошовому ринку. 

Тема 5 Фінансові послуги на валютному ринку. 

Тема 6 Фінансові послуги на ринку позик. 

Тема 7  Фінансові послуги на фондовому ринку. 

Тема 8 Фінансові послуги з перейняття ризику. 

Тема 9 Інфраструктура ринку фінансових послуг. 

Тема 10 Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг. 

 

Кафедра: фінансів суб’єктів господарювання. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні та семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доц. Смолінська С.Д. 
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