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Загальний опис дисципліни 
Розвиток фінансового сектора, підприємництва та конкурентного 

середовища в Україні призводять до перебудови всіх складових 
фінансового ринку, зокрема ринку фінансових послуг. При цьому нового 
значення набуває діяльність фінансових посередників, передусім 
небанківських фінансових інститутів, які призвані задовольняти потреби 
економічних суб’єктів шляхом надання широкого спектру 
вузькоспеціалізованих фінансових послуг. Це обумовлює зростання 
конкурентного потенціалу окремих небанківських фінансових 
посередників, що охоплюють максимальну кількість споживачів на різних 
рівнях економічної діяльності. Перебудова та підвищення ефективності 
системи функціонування парабанківських фінансових посередників стає 
найважливішим фактором, що здатний забезпечити розвиток ринку 
фінансових послуг України. 

Метою дисципліни є вивчення студентами теоретичних та 
організаційних засад функціонування парабанківських фінансових 
посередників на ринку фінансових послуг, засвоєння порядку надання 
ними окремих видів послуг, формування у студентів практичних навичок 
у здійсненні операцій парабанківськими фінансовими посередниками на 
ринку фінансових послуг і в отриманні послуг цих установ. 

В результаті вивчення цієї дисципліни студент не тільки матиме 
знання щодо засад діяльності небанківських фінансових посередників і їх 
особливостей, але вмітиме здійснювати порівняльний аналіз умов 
надання фінансових послуг різними небанківськими фінансовими 
установами, володітиме інструментарієм розрахунків, визначатиме 
перспективи запровадження нових видів фінансових послуг 
небанківськими фінансовими посередниками. Це дасть можливість 
слухачу працювати у цій сфері, а як споживачу - отримувати фінансові 
послуги на максимально вигідних для себе умовах.    

 
 
 



Теми лекцій:  
1. Теоретичні засади діяльності небанківських фінансових 

посередників. 
2. Регулювання діяльності небанківських фінансових 

посередників на ринку фінансових послуг.  
3. Фінансові послуги кредитних спілок. 
4. Діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг. 
5. Фінансові послуги страхових компаній та недержавних 

пенсійних фондів. 
6. Діяльність факторингових компаній на ринку фінансових 

послуг. 
7. Особливості функціонування лізингових компаній. 
8. Фінансові послуги інститутів спільного інвестування. 
 

Теми занять: 
(семінарських, практичних)  

1. Розвиток теорії фінансового посередництва. 
2. Органи державного регулювання діяльності небанківських 

фінансових посередників на ринку фінансових послуг.  
3. Фінансові нормативи та критерії якості системи управління 

кредитних спілок. 
4. Кредитні та супутні послуги ломбарду. Вимоги до обліку й 

облікової та реєструючої систем ломбарду. Навчальний тренінг.  
5. Участь страхових компаній у системі недержавного пенсійного 

забезпечення: Ділова гра «Пенсійне страхування» 
6. Визначення вартості факторингових послуг. Блок задач. 
7. Розрахунок лізингових платежів. Блок задач. 
8. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні. 
 
 


