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ВСТУП
Складовою фінансової системи є ринки фінансових
послуг, без яких будь- яка країна не може досягти
високого рівня економічного розвитку. Ринок фінансових
послуг – це механізм, завдяки якому нагромаджуються і
перерозподіляються фінансові ресурси для спрямування їх у
сфери з найбільшою ефективністю їх використання. Ринок є
місцем, де знаходяться ті, хто має вільні грошові кошти і
пропонує їх за відповідну винагороду, і ті, хто їх хоче
отримати
для
фінансування
виробничої
або
іншої
діяльності. Акумуляція і переміщення фінансових ресурсів
здійснюється
за
допомогою
різноманітних
фінансових
інструментів і посередників, з використанням новітніх
засобів комунікацій.
Ринки фінансових послуг класифікуються за різними
ознаками, зокрема, за терміном оборотності фінансових
інструментів. Спеціалісти традиційно вирізняють ринок
короткострокових фінансових інструментів або грошовий
ринок, на якому обертаються фінансові інструменти із
строком життя до одного року, і ринок довгострокових
фінансових ресурсів, або ринок капіталів, на якому
обертаються фінансові інструменти із строком життя понад
один рік. Така класифікація умовна, оскільки через
глобалізацію та інтернаціоналізацію національних ринків
з'являється все більше фінансових інструментів, які можна
зарахувати і до ринку грошей, і до ринку капіталів.
На
ринку
фінансових
послуг
діють
різноманітні
посередники, в тому числі традиційні – банки, також
з'явились нові види посередників у сфері інвестування,
управління
капіталом
та
інших
сферах
фінансової
діяльності. Основними сегментами ринку фінансових послуг
є ринок банківських кредитів, валютний ринок та фондовий
ринок.
Дисципліна "Ринок фінансових послуг" спрямована на
засвоєння студентами основних принципів і способів
надання фінансових послуг на різноманітних сегментах
фінансового ринку.
Мета
розрахунково-графічної
роботи
–
сприяти
закріпленню і поглибленню спеціальних знань студентів у
процесі вивчення, аналізу і узагальнення результатів
самостійного дослідження по конкретній темі. Підготовка
розрахунково-графічної роботи спрямована на формування
комплексного розуміння взаємозв'язків на ринку фінансових
послуг та особливостей функціонування системи спеціалізованих
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фінансових інститутів, визначення ролі держави на ринку фінансових послуг,
формування сучасного економічного мислення.
Зміст розрахунково-графічної роботи повинен відображати творчий підхід
студента, його розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері,
уміння аналізувати науковий матеріал, орієнтуватись в усіх напрямках
функціонування ринку фінансових послуг з врахуванням специфіки
перехідного періоду української економіки, робити самостійні висновки та
надавати пропозиції.
1 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
Розрахунково-графічна робота містить:
- вступ;
- основну частину, що складається з 2-3 розділів;
- висновки;
- перелік посилань;
- додатки.
Студент, виконуючи роботу, розглядає рекомендований матеріал,
опубліковані монографії та статті, відповідні періодичні видання, статистичні
дані, після чого послідовно і обгрунтовано розкриває зміст теми.
У вступі обгрунтовується актуальність теми, її спрямованість і
визначеність, підкреслюється необхідність вирішення конкретних питань теми
в контексті сучасних економічних перетворень, висвітлюється значення даної
теми для теорії і практики.
В розділах основної частини досліджуються найважливіші аспекти теми,
висвітлюються методичні підходи до розв'язання поставлених задач,
вивчається зарубіжний досвід, вносяться і обгрунтовуються пропозиції щодо
можливого вирішення окремих питань. В роботі слід навести аналіз
особливостей діючих методик і приклади їх застосування. У кінці кожного
розділу подають загальну оцінку наведених у розділі результатів. Цифрові
матеріали мають бути представлені у вигляді таблиць, схем, графиків, оскільки
це логічне продовження викладеного матеріалу та основа висновків і
пропозицій. Кожний розділ розрахунково-графічної роботи має самостійне
значення, але всі вони повинні бути підпорядковані основній меті та
завданням, направленності теми і органічно пов'язуватись між собою.
У висновках підсумовують одержані результати стосовно розв’язання
найважливіших проблем теми, висвітлюються аспекти можливого практичного
застосування окремих показників, методик, схем, що знайшли відображення в
роботі.
Додатки до роботи складаються із аналітичних і розрахункових таблиць,
схем, первинних документів, що не ввійшли до основної частини роботи і дані
яких використані при висвітленні окремих питань.
2 ТЕМАТИКА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ
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Виконання розрахунково-графічної роботи розпочинається з вибору
студентом теми. Тематику робіт розробляє, обговорює і затверджує кафедра.
Студент може обрати тему, не зазначену в переліку. Для цього він повинен
звернутися на кафедру із заявою, в якій необхідно вказати повну назву
запропонованої теми і обгрунтування її вибору. Без згоди керівника та рішення
кафедри довільну тему обирати не дозволяється. Теми робіт повинні бути
цілеспрямованими і передбачати самостійну творчу роботу студента. Студент
обирає тему розрахунково-графічної роботи, виходячи з наукових інтересів та
можливостей пошуку необхідної інформації.
Керівник роботи допомагає студенту визначити правильний напрямок з
основними питаннями досліджуваної теми, порядок використання
статистичних матеріалів та літературних джерел, систематично консультує
студента з питань, що виникають при написанні роботи.
Рекомендовані теми розрахуйково-графічних робіт
1. Фінансові послуги сучасних банківських установ.
2. Послуги інвестиційного проектування.
3. Технічний аналіз як метод прогнозування фінансових ринків.
4. Обґрунтування лізингових послуг. Український досвід лізингових
операцій.
5. Послуги форфейтингу.
6. Ціноутворення на ф'ючерсні контракти.
7. Ціноутворення на біржові опціони.
8. Фінансові послуги на валютному ринку та механізм їх здійснення.
9. Послуги санації у справах банкрутства.
10. Методи прогнозування ринку фінансових послуг.
11. Обгрунтування надання кредитних послуг.
12. Факторингові послуги.
13. Фінансові послуги з хеджування ризику.
14. Котирування цінних паперів на фондовій біржі.
15. Управління портфелем цінних паперів.
16. Участь страхових компаній в операціях ринку фінансових послуг.
17. Фондові індекси.
18. Форвардні, ф'ючерсні операції та операції з опціонами.
19. Ринок акцій та механізм його функціонування, оцінка акцій.
20. Механізм функціонування ринку фінансових послуг.
21. Вартісна оцінка і дохідність облігацій.
22. Ринок банківських кредитів. Механізм функціонування.
23. Вартісна оцінка і дохідність акцій.
24. Ризики інвестування у фінансові активи.
25. Біржові операції на ринку цінних паперів.
26. Оцінка ефективності управління портфелем фінансових активів.
27. Операції на обліковому ринку.
28. Операції на грошовому ринку.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Інвестиційна якість фондових цінних паперів.
Валютні опціони.
Механізм котирування.
Фінансове посередництво.
Інфраструктура ринку фінансових послуг.
Механізм функціонування валютного ринку.
Операції ринку капіталів.
Активната пасивна стратегія портфельного управління.
Фондові операції.
Операції з векселями.
Операції міжбанківського ринку.
Фондові рейтинги.
Методи оцінки доходності фінансових активів.
3 ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ОКРЕМИХ ТЕМ
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ
Тема: "Послуги інвестиційного проектування"

Вступ
1 Вплив ринку фінансових послуг на інвестиційний процес
1.1 Інвестиційна активність в Україні
1.2 Суб'єкти, що надають послуги інвестиційного проектування
2 Механізм надання послуг інвестиційного проектування на похідні
цінні папери
2.1 Загальний підхід до визначення цін опціонів
2.2 Проста біноміальна модель оцінки премії опціонів
2.3 Котирування ф'ючерсних контрактів
2.4 Формування портфелю без ризику
2.5 Модель Блека – Сколеса
Висновки
Перелік посилань
Тема: "Ризик інвестування в фінансові активи"
Вступ
1 Ризик та невизначеність. Методи оцінки ризику фінансових активів
1.1 Вимір ризику
1.2 Основні поняття, пов'язані з ризиком
1.3 Методи оцінки ризику фінансових активів
1.4 Портфельний ризик
2 Вплив ризику на норму прибутку
2.1 Поняття норми прибутку
:
2.2 Концепція премії за ризик
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2.3 β – коефіцієнт цінних паперів
2.4 Ринкова рівновага цінних паперів
2.5 Зміни у рівноважних цінах акцій
3 Методи управління ризиком інвестування в фінансові активи
Висновки
Перелік посилань
Тема: "Технічний аналіз як засіб прогнозування фінансових
ринків"
Вступ
1 Суть технічного аналізу
2 Засоби технічного аналізу
2.1 Основні підходи до технічного аналізу
2.2 Методи дотримання тренду
2.3 Аналіз показників торгів
2.4 Теорія динамічної рівноваги
2.5 Структурні теорії
3 Програми технічного аналізу
Висновки
Перелік посилань
Тема: "Форвардні та опціонні операції"
Всгуп
1 Механізм здійснення опціонних операцій
1.1 Основні поняття, пов'язані з опціонами
1.2 Інвестиційні стратегії з опціонами
1.3 Мета учасників ринку опціонів
1.4 Опціонна маржа та доходи
1.5 Комісійні платежі
2 Сутність форвардних угод
2.1 Арбітражні форвардні операції
2.2 Хеджування за допомогою форвардних операцій
2.3 Визначення форвардної ціни
2.4 Стан розвитку та запровадження форвардних угод в Україні
Висновки
Перелік посилань
Тема: "Особливості функціонування фондових бірж"
Вступ
1 Основні принципи та засади функціонування Української фондової
біржі
1.1 Функції біржі
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1.2 Режим котирувань на біржі
1.3 Лістинг цінних паперів
1.4 Розвиток фондових бірж в Україні
2 Розвиток біржової системи світу
2.1 Нью-Йорська фондова біржа
2.2 Токійська міжнародна фондова біржа
2.3 Лондонська міжнародна фондова біржа
2.4 Фондові біржі, що розвиваються та новостворені фондові біржі
3 Аналітичний огляд діяльності фондових бірж України
Висновки
Перелік посилань
Тема "Моделі оцінки доходності фінансових активів"
Вступ
1 Модель оцінки вартості активів
1.1 Лінія ринку капіталу
1.2 Ринковий та неринковий ризик
1.3 Лінія ринку активу
1.4. Альфа і бета коефіцієнти
2 Модель Шарпа
2.1 Рівняння моделі та коефіцієнт детермінації
2.2 Визначення сукупності ефективних портфелів
3 Багатофакторні моделі
Висновки
Перелік посилань
Тема "Оцінка ефективності управління портфелем фінансових
активів"
Вступ
1 Оцінка доходності і ризику
1.1 Доходність за період
1.2 Внутрішня доходність
1.3 Доходність на основі середньої геометричної
1.4 Оцінка ризику
2 Критерії ефективності управління портфелем
2.1 Критерій Трейнора
2.2 Критерій Шарпа
2.3 Критерій Дженсена
3 Оцінка портфелів на основі значення альфи
Висновки
Перелік посилань
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Тема "Стратегії управління портфелем фінансових активів"
Вступ
1 Пасивні та активні стратегії УТ
1.1 Основні поняття, пов'язані д портфелем фінансових активів
1.2 Пасивні стратегії управління портфелем
1.3 Активні стратегії управління портфелем
2 Використання стратегії строкового ринку для управління портфелем
3 Толерантність ризику
Висновки
Перелік посилань
Тема "Ефективність ринку фінансових послуг та часові
структури
процентних ставок"
Вступ
1 Поняття ефективності ринку фінансових послуг
2 Криві доходності
3 Теорії часової структури процентних ставок
3.1 Теорія чистих очікувань
3.2 Теорія переваги ліквідності
3.3 Теорія сегментації ринку
Висновки
Перелік посилань
Тема "Фінансові послуги на валютному ринку"
Вступ
1 Конверсійні операції на валютному ринку
1.1 Поняття конверсії валюти
1.2 Ринок операцій спот
1.3 Стратегія валютного арбітражу
2 Форвардні операції та операції своп
3 Міжнародні розрахунки
3.1 Місце валютного ринку у світовій валютній системі
3.2 Особливості організації та форми міжнародних розрахунків
Висновки
Перелік посилань
Тема "Фінансові послуги на ринку капіталів"
Вступ
1 Види послуг комерційних банків
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1.1 Лізингові та селенгові операції
1.2 Факторингові операції
1.3 Трастові послуги
1.4 Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку
2 Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок
3 Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних
вкладень
Висновки
Перелік посилань
4 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
Після складання плану роботи і погодження його з викладачем, необхідно
з'ясувати стан вивчення обраної теми сучасною наукою, аби конкретніше
визначити напрямки дослідження й основні питання роботи.
Навчальну та спеціальну літературу з теми розрахунково-графічної
роботи студент добирає самостійно, використовуючи для цього алфавітний,
предметний та систематичний каталоги. Консультацію з питань добору
літератури студент може отримати у керівника роботи та у працівників
бібліотеки.
Під час добору літератури особливу увагу слід звернути на періодичні
видання, наукові статті, нормативні та законодавчі акти.
Наступний етап – складання бібліографії (списку літературних джерел).
Передусім слід звернути увагу на рік видання того чи іншого літературного
джерела. Користуватись необхідно лише новими виданнями. Обов'язково слід
вивчити та використати у процесі написання розрахунково-графічної роботи
нормативні акти, що стосуються обраної теми.
Перед виконанням роботи в останньому варіанті слід уважно переглянути
власноручні записи, зроблені у процесі вивчення літературних джерел з питань
теми, а також записи, що стосуються об'єкта дослідження. Ці матеріали мають
бути систематизовані, ретельно проаналізовані, узагальнені і лише потім
використані у тексті роботи.
Зібрані статистичні матеріали також необхідно ретельно опрацювати,
згрупувати, класифікувати, звести у таблиці, зробити порівняльний аналіз.
Подати ці матеріали можна також у вигляді діаграм, графіків, схем та ін.
Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно
систематизувати і розмістити після заключної частини тексту роботи у
додатках.
5 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ РОБОТИ
Розрахунково-графічна робота повинна відповідати вимогам програми і
бути оформлена згідно з вимогами Державного стандарту ДСТУ № 3008-95.
Робота крім текстового матеріалу включає титульний лист, зміст із

12

зазначенням сторінок, табличний і графічний матеріал, висновки та пропозиції,
список посилань.
Розрахунково-графічна робота – це звіт з проведеного дослідження за
обраною темою, вона повинна бути відповідно оформлена: літературно і
граматично правильно, охайно.
Якщо в роботі наводиться матеріал з літературних джерел, необхідно
давати посилання, вказавши джерело за номером у списку використаної
літератури та сторінку в квадратних дужках. Наприклад: [10, с.25].
Роботу виконують з одного боку паперу формату А4 розбірливо
чорнилом одного кольору, або друкують за допомогою комп'ютерної техніки у
форматі MS Word (14 шрифт Times New Roman) інтервал між строками 1,5 (при
рукописному варіанті - 8мм), залишаючи поля зліва - 30 мм, справа - 15 мм,
зверху і знизу - 10 мм.
Таблиці та інші графічні ілюстрації можна розміщувати у тексті, вони
повинні мати заголовок, окрему нумерацію, одиниці виміру. Номери таблиць і
графічного матеріалу подвійні, відокремлені крапкою і означають: перше число
– номер розділу, а друге – номер матеріалу в межах розділу, їх розміщують
поряд з назвою таблиці, при цьому позначка ,,№" не ставиться. Графи
нумеруються тільки у випадку переносу таблиці на іншу сторінку.
Приклад оформлення таблиці:
Таблиця 5.1 – Підсумки торгів на біржі на початок і кінець тижня
Емітент

Початок тижня
Курс акцій,
Об`єм угод,
тис. гр. од.
тис. шт.

Кінець тижня
Курс акцій,
Об`єм угод,
тис. гр. од.
тис. шт.

Формули по тексту пишуться і нумеруються арабськими цифрами
аналогічно таблицям і графічному матеріалу. Порядковий номер вказується
праворуч навпроти формули. Наприклад:
R

r n
,
360

(5.1)

де R – плата за факторинг;
r – ставка за кредит;
n – середній термін перебування коштів в розрахунках.
Весь ілюстративний матеріал розмішують в безпосередній близькості від
місця, де про нього йде мова.
Розділи роботи, висновки і пропозиції, перелік посилань потрібно
починати з нової сторінки, нумеруються вони арабськими цифрами. Підрозділи
нумерують окремо подвійними цифрами (наприклад 1.1). У назвах розділів не
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допускають переноси, в кінці їх не ставиться крапка.
Нумерація сторінок роботи наскрізна, послідовна, арабськими цифрами.
Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться, а на
наступній сторінці проставляється цифра 2. На цій сторінці повинен бути зміст
роботи, в якому потрібно вказувати тільки початкову сторінку кожного розділу
(параграфу). Необхідно також дотримуватися певного розподілу роботи на
окремі логічні частини, кожна з яких повинна мати назву, що відтворює її зміст.
По тексту скорочення слів не допускаються, за винятком загально
визначених, наприклад, роки – p.p., тисячі – тис.
Використану літературу необхідно надавати в такій послідовності:
1. Конституція України.
2. Закони України.
3. Укази Президента України.
4. Постанови Верховної Ради України.
5. Постанови Кабінету Міністрів України.
6. Інші нормативні акти державного значення.
7. Літературні та наукові джерела (в алфавітному порядку), матеріали
періодичних видань, тощо.
У додатках розміщують розрахункові таблиці, схеми, графіки тощо. Їх
нумерують, а у відповідних розділах тексту роблять на них посилання.
Загальний обсяг розрахунково-графічної роботи повинен становити 25-35
сторінок, включаючи ілюстративний матеріал. Студент захищає роботу у
визначений день. Студенту надається можливість короткого викладення суті
проблеми, шляхів її опрацювання та наслідків проведеного дослідження. Без
своєчасної сдачі контрольної роботи для перевірки викладачу, студент до заліку
не допускається.
6 ВИБІР ТЕМИ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
Від правильного вибору теми контрольної роботи залежить якість і
своєчасність її написання.
Студент має право самостійно обирати тему роботи, орієнтуючись на
напрямки своєї практичної діяльності та напрямки наукових досліджень,
опрацьованих
на
науково-технічних
конференціях
Чернігівського
національного технологічного університету та інших навчальних закладів.
Можна виконати розрахунково-графічну роботу за своїм варіантом,
відшукавши за таблицею 6.1 номер відповідної теми.
Таблиця 6.1 – Розподіл тем розрахунково-графічної роботи за варіантами
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Остання цифра номеру залікової книжки
Початкова буква
прізвища
0
1 2 3
4
5
6
7
8 9
АЄЙПХДІН
1
5 9 13 17 21 25 29 33 37
БЖКРЦУЩЕ
2
6 10 14 18 22 26 30 34 38
ВЗЛСЧЇОФ
3
7 11 15 19 23 27 31 35 39
ГИМТШЮЯ
4
8 12 16 20 24 28 32 36 40
Виконання розрахунково-графічної роботи студентами є складовою
навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів
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ДОДАТОК
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