МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 6
Кафедра економіки та фінансів

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг»
обов’язкових компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансова безпека та
фінансові розслідування)

м. Харків
2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 20 вересня № 9

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 6
Протокол від 19 вересня № 8

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 20 вересня № 8

Розглянуто на засіданні кафедри економіки та фінансів факультету № 6
ХНУВС, протокол від 10 вересня № 14

Розробники:
1. Завідувач кафедри економіки та фінансів факультету №6, к.е.н, доц.
Маковоз О.С.
2. Доцент кафедри економіки та фінансів факультету №6, к.е.н, доц.
Фурса В.А.
Рецензенти:
1. Доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньо-економічної
діяльності ХНУ ім.В.Каразіна, к.е.н., доцент Болотна О.В.
2. Професор кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету №2
ХНУВС, д.е.н., доцент Ларіна Т.Ф.

2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Ринок
фінансових послуг» складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 072
Фінанси, банківська справа та страхування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг»
є економічні грошові відносини, що виникають у процесі руху фінансових
ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та
опосередковуються
спеціалізованими
фінансовими
інститутами.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Ринок фінансових послуг»
тісно пов’язана з іншими економічними дисциплінами: «Фінансовий
менеджмент», «Страховий менеджмент», «Податковий менеджмент» та ін., що
дає змогу закріпити вже набуті знання та поглибити професійну підготовку
фахівців фінансово-економічного профілю.
Програма навчальної дисципліни складається з наступних тем:
Тема 1. Ринок фінансових послуг.
Тема 2. Поняття фінансового посередництва, його класифікація.
Тема 3. Інституціональна та сегментарна структура ринку фінансових
послуг.
Тема 4. Інфраструктура ринку фінансових послуг.
Тема 5. Фінансові послуги на ринку позик.
Тема 6. Фінансові послуги на ринку грошей.
Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку.
Тема 8. Фінансові послуги на фондовому ринку.
Тема 9. Фінансові послуги з управління ризиком.
Тема 10. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових
послуг.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є оволодіння
здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» системи компетенцій щодо
теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою
фінансових посередників та аналізу фінансових послуг, формування
комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку та
відповідної державної політики у цій сфері.
1.2. Завдання дисципліни «Ринок фінансових послуг»: вивчення потреб
споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними
фінансовими інститутами; розуміння основних напрямків державної політики в
галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових
послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в сфері фінансових послуг та
визначення конкурентних переваг і вад окремих видів фінансових послуг.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

об’єктивні передумови виникнення ринку фінансових послуг,
розуміти економічну сутність та визначення фінансової послуги;
виникнення та етапи розвитку фінансових послуг в Україні;
правові основи діяльності з надання фінансових послуг;
склад та класифікацію суб’єктів ринку фінансових послуг;
склад та класифікацію інструментів (об’єктів) ринку фінансових
послуг;
інституційну та сегментарну структуру ринку фінансових послуг;
поняття та класифікацію фінансового посередництва;
вміти:
самостійно аналізувати закономірності функціонування і розвитку
ринку фінансових послуг;
розуміти механізм надання фінансових послуг на фінансовому
ринку в окремих його сегментах;
економічно обґрунтовувати та порівнювати фінансові послуги з
метою вибору найбільш прийнятних конкретному споживачеві;
оцінювати конкурентоспроможність різних видів фінансових
послуг;
виконувати операції з інструментами грошового ринку та ринку
позичкового капіталу, з інструментами валютного та фондового ринку.
1.4. Форми підсумкового контролю - залік
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити
ECTS, тобто 90години, з них: лекції – 12 год., семінарські заняття – 18 год.,
самостійна робота – 60 годин.
1. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Ринок фінансових послуг
Предмет, мета та завдання дисципліни. Зв’язок з іншими теоретичними і
прикладними навчальними економічними дисциплінами. Склад, структура і
послідовність викладання курсу. Сутність фінансового ринку, його характерні
особливості та основні елементи. Місце та роль фінансового ринку у фінансовій
системі. Передумови виникнення ринку фінансових послуг. Рух фінансових
потоків в економіці. Попит і пропозиція фінансових фондів. Визначення
послуги. Економічна сутність фінансової послуги. Форми організації діяльності
з надання фінансових послуг. Виникнення та етапи розвитку фінансових послуг
у мобілізації і розподілі фінансових ресурсів. Забезпечення руху фінансових
потоків в економіці. Перетворення заощаджень в інвестиції. Правові основи
діяльності з надання фінансових послуг. Закон України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001.
Тема 2. Поняття фінансового посередництва, його класифікація.
Склад суб’єктів ринку фінансових послуг. Класифікація суб’єктів ринку
фінансових послуг за формою і за функціями. Класифікація суб’єктів ринку
фінансових послуг за функціями: продавці і покупці фінансових активів
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(інструментів, послуг); фінансові посередники; суб’єкти, що виконують
допоміжні функції. Прямі учасники фінансового ринку: кредитори та
позичальники; емітенти та інвестори (індивідуальні, інституціональні,
стратегічні, портфельні); продавці та покупці валюти; страховики та
страхувальники та інші. Основні суб’єкти інфраструктури фінансового ринку:
професійні учасники, організатори торгівлі, посередники в торговельних
угодах, посередницькі фінансові інститути, зберігачі, реєстратори та
депозитарії цінних паперів, клірингові депозитарії, розрахунково-клірингові
банки, інформаційно- аналітичні інститути. Національна депозитарна система в
Україні, її функції, сфера діяльності та учасники. Організаційно оформлені
ринки (біржі, торгівельно-інформаційні системи), їх призначення.
Розрахунково-клірінгові установи. Позабіржова торгівля цінними паперами.
Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. Позабіржова фондова торговельна
система (ПФТС). Організація торгівлі цінними паперами на ПФТС.
Тема 3. Інституціональна та сегментарна структура ринку
фінансових послуг.
Методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації ринку
фінансових послуг. Загальна структура ринку фінансових послуг. Інституційна
та часова структура ринку фінансових послуг. Кредитно- фінансові інститути та
ринок цінних паперів. Грошовий ринок та ринок капіталів. Поняття сегментації
фінансового ринку як класифікації потенційних споживачів фінансових послуг
згідно з їхніми вимогами до розвитку фінансового ринку. Характеристика
структури ринку фінансових послуг за основними групами та видами
фінансових активів.
Тема 4. Інфраструктура ринку фінансових послуг .
Система інфраструктури ринку фінансових послуг. Організаційно
оформлені ринки (біржі, торговельно-інформаційні системи). Національна
депозитарна система. Розрахунково-клірингові установи. Інформаційноаналітичні та рейтингові системи. Функції та взаємозв'язок окремих елементів
інфраструктури фінансового ринку.
Тема 5. Фінансові послуги на ринку позик.
Фінансові послуги на грошовому ринку. Суб'єкти грошового ринку.
Інструменти грошового ринку. Функції грошового ринку. Потреби споживачів
послуг на грошовому ринку. Фінансові послуги на валютному ринку. Суб'єкти
валютного ринку. Поняття валюти. Функції валютного ринку. Потреби
споживачів послуг на валютному ринку. Фінансові послуги на ринку
позичкового капіталу. Суб'єкти ринку позичкового капіталу. Інструменти ринку
позичкового капіталу. Роль ринку позичкового капіталу в процесі
трансформації накопичень в інвестиційні ресурси. Потреби споживачів послуг
на ринку середньо- та довгострокових кредитів. Фінансові послуги на
фондовому ринку. Суб'єкти фондового ринку. Інструменти фондового ринку.
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Значення фондового ринку в процесі накопичення капіталу. Потреби
споживачів послуг на фондовому ринку.
Фінансові послуги з перейняття ризиків. Суб'єкти ринку послуг з
перейняття ризику. Ринок страхових послуг. послуг. Місце та роль страхового
ринку в процесі руху фінансових фондів. Ринок послуг з хеджування ризику.
Інструменти ринку послуг з хеджування ризику. Місце та роль ринку послуг з
хеджування ризику в процесі руху фінансових фондів і в структурі грошового,
валютного, кредитного та фондового ринків.
Тема 6. Фінансові послуги на ринку грошей.
Розміщення капіталу в банківських установах. Безстрокові і термінові
вклади (депозити). Ощадні вклади. Особливості депозитних рахунків до
запитання (безстрокових депозитів). Особливості термінових рахунків
(вкладів). Депозитні сертифікати. Ощадні сертифікати. Золоті сертифікати.
Міжбанківські кредити. Угода про зворотній викуп (репо). Система
розрахунків. Готівково-грошові та безготівкові розрахунки. Готівкові
розрахунки за допомогою кредитних та дебетних карток. Форми та види
безготівкових розрахунків. Умови і принципи організації безготівкового
платіжного обороту. Рівні організації безготівкових розрахунків: міждержавні
розрахунки, міжбанківські розрахунки, розрахунки юридичних та фізичних
осіб. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків: платіжними
вимогами, платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, чеками,
акредитивна форма розрахунків. Грошові сурогати як інструменти грошового
ринку: казначейські зобов’язання, депозитні сертифікати, євродолари, угоди
про перепродаж (репо), комерційні векселі, банківські акцепти, фонди ринку
грошей. Вексель у платіжному обороті. Види комерційних векселів: прості
(соло-векселі) та переказні (тратта), особливості їх обігу. Операції з
комерційними векселями. Операції з державними інструментами грошового
ринку (казначейськими векселями).
Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку.
Поняття конверсії валюти. Валютні операції (поточні і термінові). Поточні
валютні операції (тод, том, спот). Обсяг, мета і організація роботи на ринку
операцій спот. Валютний курс і котировки. Основні види котирування валюти.
Стратегія валютного арбітражу. Види валютних курсів. Визначення крос-курсу
валют. Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертованістю
валют. Операції на форвардному ринку. Умови форвардного контракту.
Форвардний валютний курс. Нові форми та модифікації форвардних угод.
Валютний «своп». Класифікація «своп» (звичайні, тижневі, одноденні,
форвардні). Мета застосування операцій «своп». Валютні ф’ючерси.
Особливості валютного ф’ючерсного ринку. Учасники ф’ючерсного ринку.
Організація здійснення ф’ючерсної угоди. Валютні опціони. Біржові та
позабіржові опціони. Місце валютного ринку у світовій валютній системі.
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Елементи валютно- фінансових угод. Основні форми міжнародних розрахунків.
Валютні клірингові розрахунки.
Тема 8. Фінансові послуги на фондовому ринку.
Структура ринку цінних паперів: первинний, вторинний: біржовий та
позабіржовий (вуличний). Види обслуговування емісійних операцій на
фондовому ринку. Андерайтинг. Емісійна діяльність держави на фондовому
ринку. Випуск облігацій державних позик та бюджетна політика держави.
Вкладання капіталу в цінні папери. Поняття й види цінних паперів. Пайові,
боргові та похідні цінні папери. Інструменти фондового ринку: акції та
облігації як класичні інструменти ринку капіталів, розвиток похідних цінних
паперів (деривативів). Особливості формування ринку акцій. Акція як частка у
статутному фонді акціонерного товариства. Класифікація та характеристика
різних видів акцій. Емісія, реєстрація та розміщення акцій. Способи
розміщення. Виплата дивідендів. Корпоративні облігації. Інвестиційні цінні
папери. Депозитні та ощадні сертифікати банків. Фактори формування ринку
державних цінних паперів. Характеристика державних облігацій. Роль
казначейських цінних паперів в управлінні державним бюджетом. Особливості
становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.
Формування курсової вартості акцій. Формування курсової вартості облігацій.
Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій. Показники, що
характеризують якість акцій. Показники, що характеризують якість облігацій.
Місце фондової біржі на ринку цінних паперів. Біржові операції з цінними
паперами. Особливості біржового обігу цінних паперів. Ф’ючерсні та опціонні
біржі. Біржові індекси. Індекси українського фондового ринку.
Тема 9. Фінансові послуги з управління ризиком.
Економічна сутність страхування, його функції. Особливості фінансових
відносин у сфері страхування. Основні фактори, які визначають ризики у
міжнародних валютних, кредитних і фінансових операціях і методи їх
страхування. Прийняття ризику страховими компаніями. Форми страхування.
Угоди по страхуванню життя як спосіб вкладення капіталу. Переймання ризику
як вид фінансової послуги. Посередницькі операції на страховому ринку.
Страхові брокери. Методи та критерії вимірювання міри фінансового ризику.
Аспекти теорії системи управління інвестиційним ризиком. Місце валютних
ризиків в системі комерційних ризиків. Підходи до вибору стратегії захисту від
валютних ризиків. Механізм хеджування за допомогою ф’ючерсних та
форвардних контрактів. Хеджування за допомогою опціонів. Основні поняття
біржової торгівлі ф’ючерсними контрактами. Техніка укладання ф’ючерсних
контрактів. Стандартизація ф’ючерсного контракту. Механізм хеджування за
допомогою ф’ючерсних контрактів. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі
на сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Позабіржовий
ринок ф’ючерсних угод. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні
учасники ринку термінових контрактів. Загальна характеристика та цілі
основних груп учасників ринку термінових контрактів. Хеджери. Техніка
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хеджування. Біржові спекулянти та їх класифікація (позиційні, одноденні,
скалпери, спредери). Створення ринку ―синтетичних‖ цінних паперів.
Фінансовий інжиніринг. Створення нових фінансових інструментів (продуктів).
Комбінація опціонів. Стелажна угода. Стренг, стреп, стріп, спред. Глобальні
інвестиційні сертифікати.
Тема 10. Державне регулювання та саморегулювання ринку
фінансових послуг.
Необхідність державного регулювання фінансового ринку на етапі
становлення його функціональної системи. Мета і форми державного
регулювання діяльності на ринку фінансових послуг в Україні. Органи, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Поняття
ліквідності ринку та платоспроможності фінансових посередників. Захист прав
споживачів фінансових послуг. Верховна Рада України. Національний банк
України. Кабінет Міністрів України. Міністерство фінансів України. Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку. Державний комітет у справах
нагляду за страховою діяльністю. Антимонопольний комітет. Спеціально
уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових
послуг. Співпраця та координація діяльності між органами, що здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг.
Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна
1. В.С. Мілаш Господарське право : навч. посіб. Харків : Право, 2017. - 327 с.
2. О.Б. Андрєєва, Ю.М. Жорнокуй, О.П. Гетманець та ін. Господарське право України :
підручник: у 2 ч.- Харків : ХНУВС, 2016. Ч. 2. - 2016. - 367 с.
3. Н.М. Внукова, Ж.О. Андрійченко, С.А. Ачкасова та ін.; наук. ред. та кер. кол. авт.
Н.М. Внукова Управління розвитком ринків фінансових послуг : монографія Х. : Адв, 2009. 196 с.
4. В.О. Онищенко, Т.М. Завора Ринок фінансових послуг: навч. Посібник Полтава,
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7. Є.М. Сич, В.П. Ільчук , Н.І. Гавриленко Ринок фінансових послуг: навч. посібник
К.: Центр учбової літ., 428с.
Допоміжна
8. Бабенко Вікторія Геннадіївна. Механізм страхування фінансових ризиків:
монографія / Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. — Мелітополь: ТДАТУ, 2009. —
287с.
9.Базилевич В.Д., Погорєльцева Н.П. Іпотечний ринок: [монографія]. — К.: Знання,
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10.Бондаренко Н.І., Нагаєва Г.О., Ковальова Т.В., Калашніков О.М. Страхування: навч.8
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11. Внукова Н.М., Грачов В.І., Кузьминчук Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч.-мотод.
посіб. для самостійного вивч. дисциплін для студ. вищ. навч. закл. / Харківський держ.
економічний ун-т. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. — 276с.
12. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: навч. посібник для студ.
вищ. навч. закладів. — К.: Кондор, 2009. — 352с.
13. Горбач, Л.М. Ринок фінансових послуг : навч. посібник : Рекомендовано МОН
України : . / Л.М. Горбач, О.Б. Каун. – К. : Кондор, 2006. – 436 с.
14. Маслова, С.О. Ринок фінансових послуг : Навч. посібник : Рекомендовано МОН
України / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К. : Кондор, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
[191 с.]
15. Ринок фінансових послуг : Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С.
Тревого, Н.І. Андрушко. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – 248 с.
16. Ринок фінансових послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : Каталог
виставки / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. – Х. : ХДНБ ім. В.Г.Короленка, 2004. –
96 с.
17. Унивецька-Ходаківська, В.П Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч.
посіб. : рекомендовано МОН України / В.П Унивецька - Ходаківська, О.І. Костюкевич, О.А.
Лятамбор. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
18. Ходаківська, В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : Навч. посібник :
Рекомендовано МОН України / В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв. – К. : ЦУЛ, 2002. – 616 с.
19.
Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні» вiд 10.12.1997 № 710/97-ВР // www.rada.gov.ua
20.
Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» вiд
05.04.2001 № 2346-III // www.rada.gov.ua
21.
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» вiд 12.07.2001 № 2664-III // www.rada.gov.ua
22.
Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю» вiд 19.06.2003 № 978-IV // www.rada.gov.ua
23.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991 № 959-XII
// www.rada.gov.ua
24.
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25.
Закон України «Про пенсійне забезпечення» вiд 05.11.1991 № 1788-XII //
www.rada.gov.ua
26.
Закон України «Про заставу» вiд 02.10.1992 № 2654-XII // www.rada.gov.ua
27.
Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР // www.rada.gov.ua
28.
Закон України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999 № 679-XIV //
www.rada.gov.ua
29.
Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III //
www.rada.gov.ua
30.
Закон України «Про іпотеку» вiд 05.06.2003 № 898-IV // www.rada.gov.ua
31.
Закон України вiд 19.06.2003 № 979-IV «Про іпотечне кредитування, операції з
консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // www.rada.gov.ua
32.
Закон України «Про цінні папери та фондову ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV //
www.rada.gov.ua
33.
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057IV // www.rada.gov.ua
34.
Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» вiд
19.02.1994 № 55/94 // www.rada.gov.ua
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35. Приходько Н.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Національний ун-т
кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2007. — 72с.
36. Рев`юк Наталія Валеріївна. Іпотека як господарсько-правова конструкція
залучення інвестицій в економіку: теорія та практика її застосування / НАН України;
Інститут економіко-правових досліджень; Національний ун-т держ. податкової служби
України. — Х.: ТОВ "Кроссроуд", 2007. — 172с.
37. Шевчук О.В., Фастунова В.О. Ринок фінансових послуг: конспект лекцій для
організації самост. роботи студ. та магістрантів спец. «Фінанси» / Луганський національний
педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка — Луганськ: Альма-матер, 2008. — 205с.
38. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання,
2008. — 535с.

Інтернет ресурси
39. Державний
комітет
статистики
України
/
Режим
доступу:
[http://www.ukrstat.gov.ua]
40.
Державна фіскальна служба України / Режим доступу: [http://www.sts.gov.ua]
41. Законодавство України щодо фінансового моніторингу [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
42. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / Режим доступу:
[ http://www.me.gov.ua]
43. Національний банк України / Режим доступу: [http://www.bank.gov.ua]
44. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим доступу:
[http://www.nbuv.gov.ua/]
45. Угоди на міжнародному валютному ринку [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://pidruchniki.ws/16381204/ekonomika/mizhnarodnifinan-sovi_rinki.
46. Україна
фінансова
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.ufin.com.ua.
47. Українська Національна Іпотечна Асоціація [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http:// www.unia.com.ua.
48. Ф'ючерси й ф'ючерсні валютні операції [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: http://mir-ekspertiz.info/287.htm.
49. Форвард – Forward, форвардний контракт [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://forexaw.com/46/l651.htm.

4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1. Сутність ринку фінансових послуг, його місце на фінансовому ринку.
2. Рух фінансових потоків в економіці.
3. Попит і пропозиція на ринку фінансових послуг.
4. Класифікація фінансових активів і фінансових послуг.
5. Роль та функції ринку фінансових послуг.
6. Фінансові активи та фінансові послуги, їх класифікація.
7. Склад суб’єктів ринку фінансових послуг.
8. Статистична інформація про діяльність оферентів та споживачів
фінансових послуг.
9. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг.
10. Особливості процесу перетворення заощаджень на інвестиції.
11. Сутність і зміст фінансового посередництва.
12. Функції фінансових посередників.
13. Проблеми функціонування ринків за відсутності фінансових
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посередників.
14. Підходи до класифікації фінансових посередників.
15. Характеристика структури ринку фінансових послуг.
16. Особливості інституційної та сегментарної структури ринку
фінансових послуг.
17. Суб’єкти, інструменти та функції грошового ринку.
18. Суб’єкти і функції валютного ринку.
19. Суб’єкти, інструменти і функції ринку позичкового капіталу.
20. Суб'єкти, інструменти та функції фондового ринку.
21. Суб’єкти, інструменти та функції ринку страхових послуг.
22. Фінансові послуги на грошовому ринку.
23. Фінансові послуги на валютному ринку.
24. Фінансові послуги на ринку позик.
25. Фінансові послуги на фондовому ринку.
26. Фінансові послуги з хеджування ризиків.
27. Попит і пропозиція на грошовому ринку.
28. Формування ресурсного потенціалу комерційними банками.
29. Класифікація банківських депозитів.
30. Порядок відкриття поточного рахунку і строкового депозиту в
банківській установі.
31. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
32. Методики нарахування процентів за банківськими депозитами.
33. Антиінфляційні заходи та їх ефективність.
34. Структура і динаміка грошової маси.
35. Електронні гроші та їх роль на грошовому ринку.
36. Грошово-кредитний мультиплікатор.
37. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів банками.
38. Форми і способи розрахунків.
39. Операції з векселями та іншими борговими зобов’язаннями.
40. Особливості застосування простого і переказного векселів.
41. Державні фінансові інститути на грошовому ринку.
42. Роль і місце Державного казначейства на грошовому ринку.
43. Класифікація фінансових операцій на валютному ринку.
44. Операції банків на валютному ринку.
45. Конверсійні операції на валютному ринку.
46. Операції FOREX.
47. Ринок операцій СПОТ.
48. Операції на форвардному ринку.
49. Форвардні, ф’ючерсні та СПОТ-операції.
50. Валютні опціони. Операції СВОП.
51. Валютний арбітраж.
52. Форми міжнародних розрахунків.
53. Банківські послуги кредитного характеру.
54. Кредитоспроможність позичальника і методи її визначення.
55. Факторингові операції.
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56. Лізингові операції.
57. Іпотечне кредитування.
58. Колекторська діяльність на ринку позик.
59. Бюро кредитних історій.
60. Фондовий ринок і ринок цінних паперів.
61. Пайові, боргові та похідні цінні папери.
62. Андеррайтинг, його зміст в цілі.
63. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
64. Депозитарні послуги.
65. Біржові та позабіржові операції з цінними паперами.
66. Фондові індекси.
67. Теорії портфельного інвестування.
68. Управління портфелем цінних паперів.
69. Переймання ризику страховими компаніями.
70. Угоди із страхування життя як спосіб вкладення капіталу.
71. Перейняття ризиків як вид фінансової послуги.
72. Страхові брокери та їх діяльність на ринку фінансових послуг.
73. Переймання ризиків кредитними інститутами.
74. Переймання ризиків при гарантуванні кредитів та авалюванні
векселів.
75. Суб’єкти страхового ринку і форми страхування.
76. Посередницькі операції на страховому ринку.
77. Фінансові послуги з перейняття ризиків.
78. Авальний і акцептний кредит.
79. Поняття інфраструктури ринку фінансових послуг.
80. Державне регулювання ринку фінансових послуг.
81. Організаційно оформлені ринки.
82. Розрахунково-клірингові установи.
83. Національна депозитарна система.
84. Інформаційно-аналітичні системи.
85. Основні завдання державного регулювання ринку фінансових послуг.
86. Поняття ліквідності ринку та платоспроможності фінансових
посередників.
87. Захист прав споживачів фінансових послуг.
88. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
89. Повноваження Верховної Ради України, Національного банку,
Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів, Державної комісія з
цінних паперів та фондового ринку, Державного комітету у справах
нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного комітету з регулювання
ринку фінансових послуг в Україні.
90. Зарубіжний досвід регулювання ринку фінансових послуг.

12

