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Силабус навчальної дисципліни 

«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 

 

Спеціальність: 072  «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента  

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Акумуляція, розподіл та перерозподіл капіталу через систему ринків 

фінансових послуг з метою підвищення ефективності діяльності на 

рівні держави, фізичних та юридичних осіб а також прискорення руху 

фінансових ресурсів завдяки застосуванню новітніх інформаційних 

систем та технологій у фінансах. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на отримання сучасних знань та необхідних 

практичних навичок функціонування фінансових ринків, його 

нормативно – правового забезпечення, особливостей взаємодії 

оферентів та споживачів фінансових послуг, здобуття практичних 

навичок з питань функціонування на валютному, грошовому, 

фондовому та інших ринках, дозволяє досягти розуміння принципів 

організації реформ фінансового сектору, врахувати дії регуляторів та 

оцінити їх вплив на загальні тенденції роботи ринку фінансових 

послуг. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Розуміння принципів роботи фінансових посередників, банків, 

розрахунково – клірингових інститутів, лізингових, факторингових 

компаній та інших професійних учасників ринку фінансових послуг. 

- Вміння застосовувати методичний інструментарієм оцінки 

ефективності роботи на ринку фінансових послуг, оптимізувати 

ризики на рівні професійних учасників ринку, держави, суб’єктів 

господарювання та фізичних осіб, застосовуючи новітні підходи. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання принципів та особливостей роботи ринку фінансових послуг 

дозволяє : 

- працювати на ринку фінансових послуг, застосовувати 

інструментарій фундаментального та технічного аналізу, ставити 

відповідні завдання, розробляти алгоритми їх розв’язання з 

використанням табличних редакторів, систем управління базами 

даних та пакетів прикладних програм; 

- організовувати діяльність на ринку фінансових послуг, 

максимізувати її ефективність, реалізовувати моніторинг відповідно 

до вимог законодавства та регуляторів; 

- застосовувати сучасні методики управління роботою оферентів 

ринку фінансових послуг, адаптувати її до сучасних умов 

господарювання, виявляти здатність критично аналізувати, виявляти 

не вирішені раніше питання та надавати пропозиції з їх вирішення 

або вдосконалення; 

- застосовувати спеціальні інформаційні технології з метою 



збільшення швидкості, якості та ефективності діяльності на ринку 

фінансових послуг. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні засади функціонування ринку 

фінансових послу. Суб’єкти та об’єкти ринку фінансових послуг, їх 

функції та завдання. Інституційна та сегментарна структури ринку 

фінансових послуг. Функції та інструменти ринку страхових послуг. 

Фінансові послуги на грошовому та валютному ринках. Фінансові 

послуги на ринку капіталу. Фінансові послуги на фондовому ринку. 

Фінансові послуги на інвестиційному ринку. Фінансові послуги на 

ринку середньо – та короткострокових банківських кредитів. Біржові 

операції з цінними паперами. Депозитарні послуги. Фінансові ризики 

та послуги з хеджування ризиків. Фінансові послуги на ринку 

банківських металів. Інші види фінансових послуг. 

Види занять: лекції, практичні, семінарські заняття, самостійна 

робота, індивідуальні та групові заняття. 

Методи навчання: загальнонаукові методи пізнання та 

дослідницької діяльності, професійно-ділові ігрові технології, 

тренінгові та діалогово-комунікаційні методи. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

 Пререквізити Загальні та фахові знання з економіки та фінансів 

Пореквізити Знання з ринку фінансових послуг можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи та при вивченні дисциплін: 

«Реінжиніринг фінансових процесів», «Інвестиційний менеджмент» 

та ін. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Еш Світлана Миколаївна Ринок фінансових послуг: 

підручник/ С.М. Еш /МОН України, Національний університет 

харчових технологій.  – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 400 с. 

2. Сич Є. М., Ільчук В. П., Гавриленко Н. І. Ринок фінансових 

послуг: навчальний посібник/ Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. 

Гавриленко /МОН МС України, Чернігівський державний 

технологічний університет.  – Київ: Центр учбової літератури, 2016. –

 428 с. 

3. Вісник Національного банку України.: Науково-прктичний 

журнал. – Київ. 

4. Банківська справа: Науково-практичне видання.– Київ. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, 

платформа Google Сlassroom. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

РИБАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-76-90 

E-mail: olena.rybak@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, 2-й корпус, к.116 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387412&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387412&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387412&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс. 

Лінк на дисципліну  

Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник          Рибак О.М. 

 


