
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП3 

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: 3,5; 

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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

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

ринок”, „Методологія наукових досліджень”, „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 

10. Регулювання ринку фінансових послуг 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових послуг України: теорія, методологія, 

практика / ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України.  Тернопіль : 

Осадца Ю. В., 2017. 429 с. 

2. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. : [для студентів закл. вищої освіти екон. 

спрямування, аспірантів, викладачів, науковців і фахівців-практиків / М. В. Дубина та ін.] ; 

М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернігів : ЧТНУ, 2018. 353 

с. 

3.  Онищенко В. О., Завора Т. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. ; М-во освіти і науки 

України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Полтава : ПолтНТУ, 2017. 408 с 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 69 год. самостійної роботи. Разом – 105 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні науково-дослідні 

завдання, кейс-методи, використання мультимедійних засобів та спеціальних 

програмних продуктів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий 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  
1. Code: РT 3; 

2. Title: Financial services market; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2
nd

 (Master’s degree); 

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: 3,5; 

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; 

- 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: training classes, independent work 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Financial 

Market”,“Methodology of scientific research”,“ Financial Management; 
12. Course contents:  

1. The financial services market and its role in the economy 

2. Types of analysis in capital markets 

3. Theoretical and methodological foundations of risk management 

4. Financial services of credit unions 

5. Financial services at the foreign exchange market 

6. Financial services of mutual investment institutions 

7. Financial services at the securities market 

8. Financial services at the loan market 

9. Financial Services of Non-Governmental Pensions 

10. Regulation of the financial services market 

13. Recommended educational editions: 
1. Levchenko V. P. Rynok nebankivsʹkykh finansovykh posluh Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, 

praktyka / ; Derzh. fisk. sluzhba Ukrayiny, Un-t derzh. fisk. sluzhby Ukrayiny. Ternopilʹ : Osadtsa 

YU. V., 2017. 429 s. 

2. Rynok finansovykh posluh : navch. posib. : [dlya studentiv zakl. vyshchoyi osvity ekon. 

spryamuvannya, aspirantiv, vykladachiv, naukovtsiv i fakhivtsiv-praktykiv / M. V. Dubyna ta in.] ; M-

vo osvity i nauky Ukrayiny, Cherniv. nats. un-t im. YU. Fedʹkovycha. Chernihiv : CHTNU, 2018. 353 s. 

3. Onyshchenko V. O., Zavora T. M. Rynok finansovykh posluh : navch. posib. ; M-vo osvity i nauky 

Ukrayiny, Poltav. nats. tekhn. un-t im. YU. Kondratyuka. Poltava : PoltNTU, 2017. 408 s 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 20 hours, practical classes  –  16 hours, independent work – 69 hours.  

Total - 105 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games,  case methods, individual tasks of scientific research, 

group tasks of scientific research, using multimedia tools tools and  special software. 

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, questioning, problem solving, implementation of 

independent work, modular control. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


