
 

Дисципліна Фінансовий ринок 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фінансовий ринок» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував курси таких дисциплін як «Фінанси», «Фінанси 

підприємств», «Гроші і кредит», «Фінансова думка України». 

Що буде вивчатися 

Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. 

Регулювання фінансового ринку. Фінансові посередники. 

Відсоткові ставки, ризик та ціна капіталу. Грошовий ринок та 

ринок банківських позик. Валютний ринок. Фондовий ринок. 

Ринок пайових цінних паперів. Ринок іпотечних цінних паперів. 

Ринок похідних фінансових інструментів. Фондова біржа та 

біржові операції 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння матеріалами курсу сприяє розумінню специфіки 

функціонування, тенденцій розвитку фінансового ринку; розвиває 

вміння використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, математичної, статистичної наук для 

діагностики стану фінансового ринку. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі освіти мають 

змогу засвоїти: 

 сутність, функції, структуру та роль фінансового ринку в 

економіці; 

 нормативно-правову базу регулювання фінансового ринку 

України; 

 фінансові інститути, що виступають посередниками між 

суб’єктами фінансового ринку; ціноутворення на фінансовому 

ринку та теорії ризику; 

 ринки капіталів, похідних фінансових інструментів, 

грошовий, валютний, фондовий, банківських позичок, 

особливості їх розвитку; 

набути навиків: 

 проведення фінансових розрахунків по цінних паперах; 

 аналізу і прогнозування ризиків капіталовкладень; 

 виконання конкретних розрахунків по прогнозах руху цін і 

вибору портфеля цінних паперів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ЗК3. Здатність до застосовування загальнонаукових та 

фундаментальних знань, розуміння предметної області та 

професії.  

ЗК4. Здатність здійснювати усну та письмову комунікацію 

професійного спрямування рідною та іноземною мовами. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  



ЗК7. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань. 

ЗК10. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та 

дій в новій ситуації. 

спеціальні  

СК1. Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 

фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем. 

СК3. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної,  правової та інших наук для діагностики стану 

фінансових систем. 

СК9. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


