
Програмові вимоги  

з курсу „Ринок фінансових послуг” 

 

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці 

1. Предмет дисципліни «Ринок фінансових послуг». 

2. Рух фінансових потоків в економіці. 

3. Роль та функції ринку фінансових послуг. 

4. Забезпечення руху фінансових потоків в економіці. 
5. Перетворення заощаджень в інвестиції. 

Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг 

6. Склад і суб’єкти ринку фінансових послуг. 

7. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг: за формою, за функціями. 

8. Система взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг. 

9. Загальна структура ринку фінансових послуг. 

Тема3. Інституційна структура ринку фінансових послуг 

10. Фінансові послуги: суб’єкти на грошовому ринку. 

11. Фінансові послуги на валютному ринку. 

12. Поняття валюти, функції валютного ринку. 

13. Фінансові послуги та суб’єкти позичкового капіталу. 

14. Фінансові послуги та суб’єкти на фондовому ринку. 
15. Значення фондового ринку в процесі накопичення капіталу. 

Тема 4.  Сегментарна структура  ринку фінансових послуг 
16. Фінансові послуги й суб’єкти страхових послуг. 

17. Місце та роль страхового ринку в процесі руху фінансових фондів. 

18. Спрощене і комплексне поняття фінансового посередництва. 

19. Основні проблеми функціонування фінансових ринків за відсутності фінансових посередників. 

20. Класифікація і трансформаційні послуги фінансових посередників. 

Тема 5. Фінансові послуги на  ринку банківських послуг 
21. Банківська система. Спеціалізовані та універсальні банки. 

22. Небанківські кредитні інститути. 

23. Кредитні спілки, факторингові та лізингові компанії. 
24. Контрактні фінансові інститути та інвестиційні трасти. 

25. Пенсійні фонди. Інвестиційні, страхові та фінансові компанії. 

26. Безстрокові і термінові вклади (депозити). Ощадні вклади. 

 

Тема 6. Фінансові послуги на грошовому  ринку 
27. Операції з комерційними векселями. 

28. Операції з державними казначейськими векселями. 

29. Діяльність емісійного банку і державного казначейства. 

30. Взаємозв’язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави. 

31. Конверсійні операції на валютному ринку. 

32. Операції на форвардному ринку. 
33. Валютні ф’ючерси і опціони. 

34. Операції СПОТ і СВОП. 

35. Основні форми міжнародних розрахунків. 

36. Інкасо. Акредитив. Банківський переказ. 

 

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку  
37. Розрахунки за допомогою блокрахунків. Валютні клірингові розрахунки. 

38. Короткострокове фінансування на залученій основі через фінансових посередників. 

39. Банківський кредит. Грошова позика та її форми. 

40. Критерії економічної оцінки факторингових послуг. 

41. Середньо-й довгострокове кредитне фінансування через фінансових посередників. 

42. Позики фізичним особам. Споживчий і іпотечний кредит. 
43. Позики на будівництво та придбання житла. Інвестиційний кредит. 

44. Позики під боргові зобов’язання, які надаються виробничим компаніям. 

45. Податкові й правові аспекти лізингових угод. 

Тема 8. Фінансові послуги на ринку цінних паперів 
46. Фінансування операцій по емісії цінних паперів. 

47. Випуск облігацій державних позик та бюджетна політика держави. 

48. Поняття й види державних цінних паперів. Вкладення капіталу в цінні папери. 

49. Брокерські (комісійні) послуги торговцю цінними паперами. 

50. Біржові операції з цінними паперами. 



51. Ф’ючерсні та опціонні біржі. 

52. Управління портфелем цінних паперів. 

53. Вкладення капіталу в інвестиційні сертифікати. 

54. Основні концепції і форми організації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. 

Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику 
55. Угоди по страхуванню життя як спосіб вкладення капіталу. 

56. Переймання ризику як вид фінансової послуги. 

57. Переймання ризиків при гарантуванні кредитів. 

Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг 

58. Авальний акцентний кредит. 

59. Система інфраструктури ринку фінансових послуг. 

60. Організаційно оформлені ринки (біржі, торговельно-інформаційні системи). 

61. Національна депозитна система. 

62. Розрахунково-клірингові установи. 

63. Основні завдання державного регулювання ринку фінансових послуг. 

64. Поняття ліквідності ринку та платоспроможності фінансових посередників. 

65. Захист прав споживачів фінансових послуг. 

Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг 
66. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг на Україні. 

67. Регулювання діяльності окремих видів фінансових інститутів. 
68. Обмеження операцій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. 

69. Контроль за діяльністю торговців цінними паперами. 

70. Державне регулювання діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку. 

71. Вимоги до саморегульованих організацій та делегування  ним функцій регулювання на фінансовому 

ринку. 

 

 

 

 


