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1. Загальна інформація 

 
Назва дисципліни РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Викладач Подплєтній Валерій Володимирович 

Контактний телефон +380507578287 

E-mail: podpletniyv@ukr.net 

Консультації Очні консультації за попередньою домовленістю Вівторок та Четвер з 14.00 до 15.00 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю Viber (+380507578287) в робочі дні з 9.00 до 15.30 
 

 

2. Анотація до дисципліни 

Ринок фінансових послуг – це особлива, притаманна тільки ринковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється 

купівля – продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. 

Дисципліна «Ринок фінансових послуг» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок 

щодо взаємозв’язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових інструментів, суті 

фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів, форм і методів регулювання фінансового ринку. 

Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин, покликане 

дати краще розуміння та усвідомлення усіх економічних процесів, які відбуваються на ринку 

 

3. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг»  – підготовка фахівців такого рівня кваліфікації в галузі управління державними 

фінансами та системою державного фінансового моніторингу, який забезпечуватиме їм мобільність та конкурентні переваги на вітчизняному та 

міжнародному ринку праці, формування у здобувачів комплексного розуміння системи взаємозв'язків на ринку фінансових послуг та державної 

політики на цьому ринку в контексті європейських інтеграційних процесів у сфері фінансових послуг.  

Завдання вивчення дисципліни: 

- формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку фахівців та їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку 

праці; 

- опанування наукових засад побудови ринку фінансових послуг як цілісного механізму перерозподілу фінансових активів між державою, 

фізичними та юридичними особами;  

- сформувати комплексне розуміння взаємозв`язків, які виникають між учасниками ринку фінансових послуг та  системи спеціалізованих 

фінансових інститутів; 

- навчити визначати потреби споживачів фінансових послуг в конкретних ситуаціях та можливості задоволення цих потреб різними 

видами фінансових послуг;  

- забезпечити комплексне розуміння позиціонування фінансових послуг різних фінансових інститутів як на фінансовому ринку в цілому, 

так і на окремих його сегментах; 

- обґрунтувати необхідність вільного володіння нормативно-законодавчою базою, що регламентує діяльність професійних та 

непрофесійних учасників ринку фінансових послуг;  

- виробити навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні конкурентних переваг та недоліків окремих видів 



послуг;  

- надати можливість економічно обґрунтовано порівнювати фінансові послуги та здійснювати відбір послуг, необхідних споживачу в 

конкретній господарській ситуації; 

- ознайомити з базовими термінами та поняттями в галузі фінансових послуг; 

- висвітлити основні принципи та методи надання фінансових послуг різними фінансовими інститутами; 

- розкрити особливості формування цін та оплати фінансових послуг; 

- загострити увагу на проблемах, суперечностях та перспективах розвитку сфери фінансових послуг; 

- розкрити особливості функціонального механізму ринку фінансових послуг України; 

- розкрити економічну сутність іпотеки та місце іпотечних послуг в інфраструктурі ринку фінансових послуг; 

- висвітлити основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; 

- ознайомити з особливостями діяльності іноземних фінансових установ та  розвитку ринку фінансових послуг в зарубіжних країнах в 

контексті глобалізації міжнародних фінансових ринків; 

- висвітлити основні засади функціонування окремих сегментів ринку фінансових послуг та розкрити їх роль у світовій економіці в 

контексті глобалізації фінансових відносин. 

4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, поєднуючи 

із практичними роботами. 

Формат очний (offline / Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період - дистанційний (online). 

5. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен:  

знати: 

- фактори, що визначають розвиток ринку фінансових послуг на сучасному етапі;  

- характеристику суб’єктів ринку фінансових послуг; 

-  методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації ринку фінансових послуг;  

- основні види посередницької діяльності, що забезпечують функціонування ринку фінансових послуг;  

- особливості інституційної та сегментарної структури ринку фінансових послуг в цілому та його окремих сегментів. 

вміти: 

- виділяти особливості ринків, що входять до складу ринку фінансових послуг та встановлювати канали їх взаємозв’язку;  

- розкрити роль некорпоративного сектору економіки в розвитку ринку фінансових послуг;  

- давати детальну характеристику фінансових інструментів, що обертаються на окремих сегментах ринку фінансових послуг;  

- характеризувати діяльність інституціональних посередників на ринку фінансових послуг;  

- розкрити особливості інституційної та сегментарної структури ринку фінансових послуг та характеризувати умови наближення 

ринку фінансових послуг України до європейських стандартів розвитку. 



набути соціальних навичок (soft-skills): 

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 
 

6. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 26 

практичні 26  

самостійна робота 68 
Всього 120 

 

 
 

7. Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс (рік 
навчання) 

Семестр Спеціальність Кількість 

кредитів / 

годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

Нормативна / вибіркова 

2022-2023 1 1 051 Економіка 4/120 2 Залік Вибіркова 
 

 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 

проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 

адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 



10. Навчально - методична карта дисципліни 
 

Тиждень, дата, 

години 

Тема, основні питання 
(розкривають зміст і є орієнтирами 

для підготовки до модульного і 

підсумкового контролю) 

Форма 
діяльності 
(заняття)/ 
формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 
ресурси 

Завдання, години Вага, 
оцінки 

Термін 

виконання 

Тиж.1 
(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 1. Ринок фінансових послуг 
та його роль в економіці. 
Місце ринку фінансових послуг в 

фінансовій системі. Рух фінансових 

ресурсів та капіталу в економіці та 

передумови виникнення ринку 

фінансових послуг. Класифікація 

сегментів ринку фінансових послуг. 

Економічний зміст поняття "ринок 

фінансових послуг". Функції ринку 

фінансових послуг. Характеристика 

основних інструментів ринку 

фінансових послуг. Регіоналізація 

фінансових відносин як передумова 

формування регіональних ринків 

фінансових послуг. Теоретичні 

засади територіальної організації 

ринку фінансових послуг. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 1-39 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати реферат на тему 

«Рух фінансових ресурсів та капіталу в 

економіці», «Інструменти ринку 

фінансових послуг» 
2 год. 

1 бал Самостійна 
робота 

Тиж.1 
(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 1. Інформаційне забезпечення 

ринків фінансових послуг 
Внутрішня інформація для 

забезпечення ефективності 

фінансових послуг. Зовнішня 

інформація для забезпечення 

ефективності фінансових послуг. 

Фундаментальний аналіз фінансових 

ринків. Технічний аналіз фінансових 

ринків. 

Практичне 

заняття/ 
Face to face 

Методичні 
рекомендації 

1-26, 29, 32, 39 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати реферат на тему 

«Характеристика зовнішніх та 

внутрішніх джерел інформаційного 

забезпечення функціонування ринку 

фінансових послуг. 
3 год. 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 



Тиж.2 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових 

послуг. 

Суб'єкти ринку фінансових послуг та 

їх класифікація. Юридичні особи усіх 

форм власності як суб'єкти ринку 

фінансових послуг. Функції суб'єктів 

(учасників) ринку фінансових послуг. 

Система взаємодії суб'єктів ринку 

цінних паперів 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 2 - 4, 7-9, 
11,18,19, 36- 38 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати реферат на тему: 

«Держава як суб'єкт фінансового ринку» 

«Суб'єкти відносин - учасники 

фінансового ринку: держава, емітенти, 

інвестори, фінансові посередники» 

«Учасники ринку цінних паперів, їх 

взаємодія і взаємовідносини» «Емітенти 

цінних паперів та їх основні функції» 

«Потенційні інвестори українського 

фондового ринку» 

2 год. 

1 бал Самостійна 

робота 

Тиж.2 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв 

Тема 2. Фінансові інструменти, їх 

характеристики і застосування 

Фінансові активи: поняття, види, 

застосування, відмінності. 

Фінансові інструменти ринку грошей 

і ринку капіталів (чеки, векселі, 

депозитні сертифікати, платіжні 

картки, акції, облігації, заставні). 

Фінансові інструменти 

обслуговування 

зовнішньоекономічних угод. Похідні 

фінансові інструменти - фючерси, 

опціони, свопи, форварди. 

Інструменти світового фінансового 

ринку 

Практичне 

заняття/ 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

4, 13,15, 19 - 23, 
25-36, 38, 39 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Розкрити зміст понять: 

«актив», «матеріальний актив», 

«фінансовий актив», «борговий 

фінансовий актив», «пайовий 

фінансовий актив», «акція», «облігація», 

«ф'ючерс», «форвард», «гібридний 

фінансовий інструмент», «вексель», 

«чек», «банківський акцепт», 

«акредитив», «інкасо», «платіжна 

картка» 

3 год. 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 

Тиж.3 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 3. Поняття і класифікація 

фінансового посередництва 

Поняття "послуга" та "фінансова 

послуга". Загальне поняття 

фінансового посередництва. 

Банківська система як основа 

розвитку ринку фінансових послуг в 

Україні. Небанківські кредитні 

інститути. Контрактні фінансові 

інститути. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 2, 4,11- 13,15, 
19,25-27, 31, 32, 
34, 35, 37 

Підготувати презентацію на тему: 

«Характеристика сучасної структури 

банківської системи України» 

«Специфіка та особливості 

функціонування основних структурних 

сегментів ринку фінансових послуг» 

«Значення комерційних банків у 

сучасних кредитних системах» 

2 год. 

1 бал Самостійна 

робота 



Тиж.3 

(за розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 3. Фінансові посередники - їх 

види, функції і характеристики» 

Державні фінансові інституцій і їх 

функції. Банки: поняття, види, 

функції. Банківська система. Види 

банківських систем. Страхові 

компанії і їх функції. Інвестиційні 

компанії і їх функції. Біржі і їх 

функції. 

Практичне 

заняття/ 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3, 5-9, 12, 14,18, 
27-37, 39 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Розв’язування фінансових 

задач. 

3 год. 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 

Тиж.4 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 4. Інституційна та 

сегментарна структура ринку 

фінансових послуг. 

Інституційна структура ринку 

фінансових послуг. Сегментація 

ринку фінансових послуг. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 2, 4,11,15, 19, 27, 
31, 32, 34, 35, 37 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати презентацію 

«Функціональні особливості сучасної 

фірми і їх відображення в системі 

екологічного менеджменту» 

2 год. 

1 бал Самостійна 

робота 

Тиж.4 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 4. Інституційна та 

сегментарна структура ринку 

фінансових послуг. 

Характеристика структури ринку 

фінансових послуг за групою 

фінансових активів: фінансові 

послуги на ринку нерухомості; 

довірчі фінансові послуги; послуги 

інститутів у сфері аудиторської 

діяльності; послуги з антикризового 

управління. 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3, 5-9, 12, 14,18, 
27-37, 39 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Розв’язування фінансових 

задач. 

3 год. 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 



Тиж.5 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 5. Державне регулювання та 

саморегулювання ринку 

фінансових послуг. 

Необхідність державного 

регулювання ринку фінансових 

послуг на етапі становлення його 

функціональної системи. 

Національний банк як орган 

державного регулювання ринку 

фінансових послуг. Методи 

регулювання банківської діяльності. 

Державна політика на валютному 

ринку. Регулювання діяльності 

учасників ринку цінних паперів. 

Вплив податкової політики держави 

на розвиток та функціонування 

юридичних осіб, що надають 

фінансові послуги 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 1-35 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати реферат на тему 

«Правові основи регулювання 

банківського кредитування: світовий 

досвід та вітчизняна практика» «Поняття 

та механізм здійснення валютних 

інтервенцій» 

«Правові аспекти регулювання ринку 

цінних паперів України» 

«Роль саморегулюючих організацій на 

ринку цінних паперів» 

2 год. 

1 бал Самостійна 

робота 

Тиж.5 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 6. Критичні події в 

фінансових системах, фінансові 

кризи і їх вплив на 

функціонування фінансових 

ринків 

Поняття фінансової кризи, види та 

характеристики. Чинники, які 

спричиняють фінансові кризи. 3. 

Фундамент функціонування 

фінансових ринків та ринків 

фінансових послуг. Методи 

прогнозування нестійкості 

фінансових систем. Фінансові крахи 

та їх наслідки. 

Практичне 

заняття/ 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

29, 32 Вирішення задачок по визначенню 

майбутньої і поточної вартості грошей, 

врахування впливу інфляції, визначенню 

ставки проценту. 

4 год. 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 

Тиж.5 Рубіжний контроль № 1 Тест Тест moodle.kntu.kr.ua 
курс 

Виконати тестове завдання 10 балів  

Тиж.6 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 7. Фінансові послуги на 

грошовому ринку. 

Послуги розрахунково-касового 

обслуговування. Розміщення 

фінансових активів в банківських 

установах. Операції з інструментами 

грошового ринку в платіжних 

системах. Основні види банківських 

платіжних систем. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 1, 3, 5, 6,10, 12-
15, 19,20, 21, 23, 
24, 29-35,38 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати реферат на тему 

«Міждержавні розрахунки як окрема 

організаційна форма, що існує в умовах 

грошової системи закритого типу», 

«Особливості організації вексельного 

ринку в Україні». 

«Г отівкові та безготівкові розрахунки 

юридичних та фізичних осіб, що 

здійснюються банками», 

«Депозитні та ощадні сертифікати: 

особливості випуску та обігу» 

2 год. 

1 бал Самостійна 

робота 



Тиж.6 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 8. Фінансові послуги 

банківських установ. 

Традиційні банківські послуги Нові 

послуги банківських установ. 

Інструменти надання послуг банками. 

Регулювання ринку банківських 

послуг в Україні. 

Практичне 

заняття/ 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3, 8, 10,1214,18, 
29, 30, 31, 20, 27, 
29, 30, 
31, 33, 34, 36, 38 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати реферат на тему 

«Інноваційні банківські послуги» 

Розв’язування фінансових задач 3 год. 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 

Тиж.7 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 9. Фінансові послуги на 

валютному ринку. 

Конверсійні операції на валютному 

ринку. Форвардні операції. 

Операції опціон і своп. Визначення 

ефективності операцій, пов'язаних з 

конвертованістю валют. 

Міжнародні розрахунки 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 3, 10, 28-30, 38 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати реферат на тему 

«Механізм клірингових операцій» 

Розв’язування фінансових задач 2 год. 

1 бал Самостійна 

робота 

Тиж.7 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 9. Фінансові Послуги 

валютного ринку 

Кредитні послуги. Платіжно-

розрахункові послуги. Кліринг. 

Послуги з хеджування. Інструменти 

надання послуг. Кореспондентські 

відносини і послуги. Регулювання 

валютного ринку в Україні. 

Практичне 

заняття/ 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3, 8, 21, 29, 30 - 
32, 36 - 38 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати презентацію на 

тему «Роль банків у сфері міжнародних 

розрахунків» Розв’язування ситуаційних 

задач 3 год. 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 



Тиж.8 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 10. Фінансові послуги на 

ринку позик. 

Види та групи банківських операцій, 

які здійснюють банки в Україні. 

Поняття та економічна роль 

банківського кредиту. Методи і 

принципи фінансування та 

кредитування капітальних вкладень 

комерційними банками. Лізингові га 

селенгові операції як форма 

організації кредитно-фінансових 

відносин. Економічна сутність та 

механізм здійснення факторингових 

операцій. Економічні основи та 

специфіка фінансової діяльності 

кредитних спілок 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 6,10, 12, 15, 
19,20, 21, 23, 24, 
35, 38, 39 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Підготувати реферат на тему 

«Лізингові та селенгові операції як 

форма організації 

кредитно-фінансових відносин» за 

планом: 

1. Характеристика лізингових 

операцій. 

2. Об’єкти лізингу 

3. Оперативний лізинг. 

4. Фінансовий лізинг. 

2 год 

1 бал Самостійна 

робота 

Тиж.8 

(за розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 11. Кредитні послуги банків. 

Види банківських кредитів (позик). 

Основні правила кредитування. 

Кредитна політика. Етапи процесу 

кредитування. Кредитний аналіз. 

Характеристики позичальника 

(кредитоспроможність): характер 

позичальника, здібність позичати 

(залучати) кошти, потоки грошових 

коштів, забезпечення, умови, 

контроль. Джерела інформації про 

позичальника. 

Практичне 

заняття/ 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1, 3, 5, 6,10, 12-
15, 19,20, 21, 23, 
24, 29-35,38, 39 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Підготувати реферат на тему 

«Види банківських кредитних послуг 

юридичним особам» 

«Види банківських кредитних послуг 

фізичним особам. 

Розв’язування фінансових задач 3 год 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 

Тиж.9 

(за розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 12. Фінансові послуги на 

фондовому ринку. 

Поняття фондового ринку. Види 

професійної діяльності на фондовому 

ринку. Утворення фондової біржі та 

права її членів. Організація торгівлі 

на фондовій біржі. Поєднання 

окремих видів професійної діяльності 

на фондовому ринку. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 4-6, 8, 9, 11, 13, 
19, 21, 25-27, 37 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Підготувати реферат на тему 

«Механізм обігу ф’ючерсів і опціонів» 2 

год 

1 бал Самостійна 

робота 



Тиж.9 

(за розкладом) 

1 год. 20 хв 

Тема 13. Ринок інвестиційних 

послуг. 

Інститути ринку цінних паперів. 

Емітенти. Інвестиційні банки і емісія 

звичайних акцій. Брокери та дилери з 

операцій з цінними паперами. 

Організовані біржі. Фондова біржа: 

поняття, організація, механізм 

функціонування. Біржі ф'ючерсів і 

опціонів. 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

4-6, 8, 9, 11, 13, 
19, 21, 25-27, 37 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Підготувати реферат на тему 

«Види послуг фондової біржі» 

Розв’язування фінансових задач 4 год 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 

Тиж. 10 (за 

розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 14. Фінансові послуги з 

перейняття ризику. 

Ймовірнісно-психологічні аспекти 

проблеми ризику в економіці. Місце 

валютних ризиків в системі 

комерційних ризиків. Підходи до 

вибору стратегії захисту від 

валютних ризиків. Сучасні методи та 

схеми хеджування ризиків на 

фінансовому ринку. Техніка 

укладання ф'ючерсних контрактів. 

Хеджери, спекулянти та арбітражери 

як основні учасники ринку 

термінових контрактів. Проблеми 

організації ф'ючерсної торгівлі на 

сучасному етапі розвитку української 

економіки. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 7, 20-24, 28-30, 
36 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Підготувати реферат на тему 

«Сучасні методи та схеми хеджування 

ризиків на фінансовому ринку» 

2 год 

1 бал Самостійна 

робота 

Тиж. 10 (за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 15. Ризики фінансових 

операцій і інструменти їх 

зменшення 

Фінансові ризики. Ділові ризики. 

Вимірювання ризиків. . Управління 

ризиками. Хеджування ризиків. 

Страхування ризиків. 

Практичне 

заняття/ 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

7, 27-32, 34, 38 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. 

Розв’язування фінансових задач 3 год 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 



Тиж. 11 (за 

розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 16. Страхові компанії і ринок 

страхових послуг. 

Послуги в сфері страхування. 

Основні характеристики страхового 

бізнесу. Страхові поліси і премії. 

Надлишок та резерв. Визначення 

прибутку. Урядові гарантії. Правила, 

які впливають на прийняття 

інвестиційних рішень. Принципи 

страхового менеджменту. 

Види акціонерних компаній. Основні 

вимоги до статутного фонду 

страхових компаній. Індивідуальні 

страхувальники: страхові агенти, 

сюрвейєри, диспашери. 

Лекція / 

Face to face 

Презентація 7, 8, 22, 23 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Підготувати реферат на тему 

«Роль страхових компаній у формуванні 

ринку недержавного пенсійного 

страхування» 

2 год 

1 бал Самостійна 

робота 

Тиж. 12 (за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 17. Послуги з фінансування 

зовнішньої торгівлі 

Види зовнішньоекономічних угод. 

Застосування акредитиву і інкасо. 3. 

Форфейтинг. Факторинг. 

Міжнародний лізинг. Уніфіковані 

міжнародні правила і звичаї. 

Практичне 

заняття/ 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

3, 8, 15, 19— 22, 
25-26, 29 - 32 

Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Підготувати реферат на тему 

«Традиційні послуги обслуговування 

зовнішньоекономічних угод» 

3 год 

1 бал Самостійна 

робота і 

реферат 

Тиж. 13 (за 

розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 18. Послуги недержавних 

пенсійних фондів. 

Види пенсійного забезпечення та 

його характеристики. Недержавне 

пенсійне забезпечення та його схеми. 

Види недержавних пенсійних фондів 

та їх характеристики. Управління 

активами недержавних пенсійних 

фондів. Послуги учасників 

недержавних пенсійних фондів. 

Регулювання недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 5, 7, 8, 23 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Підготувати реферат на тему 

«Формування ринку недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні» 
2 год 

1 бал Самостійна 
робота 



Тиж. 13 (за 

розкладом) 
Тема 18. Послуги недержавних 

пенсійних фондів. 
Види недержавних пенсійних фондів 

та їх характеристики. Управління 

активами недержавних пенсійних 

фондів. Послуги учасників 

недержавних пенсійних фондів. 

Регулювання недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні. 

Практичне 

заняття/ 
Face to face 

Методичні 
рекомендації 

3, 8, 15, 19— 22, 

25-26, 29 - 32 
Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал. Підготувати реферат на тему 

«Регулювання недержавного пенсійного 

забезпечення в Україні.» 
4 год. 

1 бал Самостійна робота 

і реферат 

Тиж. 13 Рубіжний контроль № 2 Тест Тест moodle.kntu.k 

r.ua курс 
Виконати тестове завдання 16 балів  

11. Система оцінювання та вимоги 

 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Ринок фінансових послуг» здійснюється згідно з кредитною 

трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 

бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) - 50 

балів. 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 
Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 



Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку «добре» (82-89 балів, В) - заслуговує студент, який: 

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу; оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) - заслуговує студент, який: 

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. оцінку 

«задовільно» (60-63 бали, Е) - заслуговує студент, який: 

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FХ) - виставляється студенту, який: 

виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) - виставляється студенту, який: 

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 



- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 

навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 

роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного 

вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з 

рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) - 50 балів. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Ринок фінансових послуг» 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ЗК1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 ЗК2 

50 100 
2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 16 

 
Примітка: Т1, Т2,.. ,,Т12 - тема програми, ЗК1, ЗК2- підсумковий змістовий контроль 
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