
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП2; 

2. Назва: Ринок фінансових послуг; 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1(5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1(9); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Кондрацька Н.М.,  к.е.н., 

доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

-проводити порівняльний аналіз в галузі фінансових послуг; 

- визначати конкурентні переваги кожного з видів фінансових послуг;  

-оцінювати та страхувати ризики за допомогою окремих видів фінансових послуг;  

-формувати стратегії вибору певного виду фінансових активів. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  „Методологія 

наукових досліджень”, „Педагогіка та методика викладання у вищій школі”, 

„Фінансовий менеджмент” 

12. Зміст курсу: 
1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці 

2. Види аналізу на ринках капіталу 

3. Теоретико-методологічні основи управління ризиком  

4. Фінансові послуги кредитних спілок 

5. Фінансові послуги на валютному ринку 

6. Фінансові послуги інститутів спільного інвестування 

7. Фінансові послуги на ринку цінних паперів 

8. Фінансові послуги на ринку позик 

9. Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ринок фінансових послуг : Навч. посіб / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. 

Київ : ЦУЛ, 2009. 334 с. 

2. Ходаківська В.П., О.Д. Данілов. Ринок фінансових послуг : Навчальний посібник. Ірпінь 

: Академія ДПС України, 2001. 501 с. 

3.  Павлов В.І.,  Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: навчальний посібник, [під 

редакцією І.І. Пилипенка, О.П.Жука]. Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2002. 305 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів, написання есе. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
«Financial services market» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: РР 2; 

2. Title: Financial services market; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1(5); 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (9); 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Kondraska N.M., Ph.D.,, Associate Professor  

9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to: 

- carry out the comparative analysis of the financial services; 

- to determine the competitive advantages of each type of financial services; 

- evaluate and insure risks through certain types of financial services; 

-form strategies for choosing a particular type of financial assets. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control 

measures 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Methodology of scientific research", "Pedagogy and methods of teaching in high school", 

"Financial management"; 

12. Course contents:  
1. Financial services market  and its role in the economy 

2. Types of analysis on the capital market 

3. Theoretical and methodological bases of risk management 

4. Financial services of credit unions 

5. Financial services at the foreign exchange market 

6. Financial services of joint investment institutions 

7. Financial services at the securities market 

8. Financial services at the loans market   

9. Financial Services of Non-Governmental Pensions 

13. Recommended educational editions: 
1. Rynok finansovykh posluh : Navch. posib / M.M. Budnik, L.S. Martyusheva, N.V. Sablina. K. : 

TSUL, 2009. 334 p. 

2. Khodakivsʹka V. P., Danilov O. D. Rynok finansovykh posluh : Navchalʹnyy posibnyk. – Irpinʹ 

: Akademiya DPS Ukrayiny, 2001. 501 p. 

3. Pavlov V. I., Kryvovʺyazyuk I. V. Tsinni papery v Ukrayini: navchalʹnyy posibnyk, [pid 

redaktsiyeyu I.I. Pylypenka, O.P.Zhuka]. K. : IVTS Derzhkomstatu Ukrayiny, 2002. 305 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours of lectures, 14 hours of practical training, 80 hours of independent work.  

Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the 

introduction of case studies, the use of multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control (40 points):  exam in the form of testing at the end of the 1st (9) semester. 

Current control (60 points): testing, survey, problem solving, implementation of independent 

work, modular control. 

16. Language of teaching:  Ukrainian.. 
Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


