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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна 

характеристика 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 4-й курс / 7 семестр 
Кількість годин 150 год. 

Кількість кредитів 5 кредитів 
Лекції (Л)  

практичні заняття 

(П) 

самостійна робота 

(С) 

Л 30 годин 

П 20 годин 

С 100 годин 

Анотація 

Дисципліна «Фінансовий ринок» є вибірковою складовою навчального плану, 

входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, яка спрямована на 

формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних 

навичок щодо взаємозв’язків між джерелами формування фінансових 

ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових інструментів, 

суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінан-

сових інструментів, видів, форм і методів регулювання фінансового ри-

нку. 

Формат навчання 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистан-

ційного навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 
Технічне й програмне 

забезпечення/ 
Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та про-
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обладнання грамних продуктів: Power Point, Google Tables, Google Forms. 

Методи та техніки нав-

чання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-

візуалізація); семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий 

штурм», тестування / ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); 

індивідуальні консультації; робота в малих групах 

Пререквізити 
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Статисти-

ка», «Економіка підприємства», «Фінансовий аналіз», «Фінанси, гроші і кре-

дит» 

Постреквізити 
Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Інве-

стиційний менеджмент», «Міжнародні фінанси», «Міжнародні кредитно-

розрахункові операції». 

Мета дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» є формування системи тео-

ретичних та практичних знань про основи функціонування фінансового ринку. 

Завдання дисципліни 

Завданнями навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» є:  

• формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку фахі-

вців та їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці; 

• опанування наукових засад побудови ринку фінансових послуг як цілісно-

го механізму перерозподілу фінансових активів між державою, фізичними 

та юридичними особами; 

• вміння визначати потреби споживачів фінансових послуг в конкретних 

ситуаціях та можливості задоволення цих потреб різними видами фінансо-

вих послуг; 

• вироблення навичок порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та 

визначенні конкурентних переваг та недоліків окремих видів послуг; 

• ознайомлення з базовими термінами та поняттями в галузі фінансових 

послуг; 

• загострення уваги на проблемах, суперечностях та перспективах розвитку 

сфери фінансових послуг; 

• розкриття особливостей функціонального механізму ринку фінансових 

послуг України; 

• висвітлення основних напрямів державної політики в галузі регулювання 

фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у прак-

тичних ситуаціях. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та ана-

лізу інформації з різних джерел. 

ЗК13. Здатність працювати у команді. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи фінансової науки, особливості фун-

кціонування фінансових систем. 

ПР04. Знати механізм функціонування держав-

них фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР07. Збирати, узагальнювати та аналізувати 

потрібну інформацію, розраховувати економі-

чні та фінансові показники, проводити дослі-

дження, здійснювати управління та аргументу-

вати фінансові рішення. 

ПР12. Застосовувати теоретичні знання та 

Фахові компетентності 

ФК06. Розуміння особливостей функціонуван-

ня фінансових, банківсько-кредитних, страхо-

вих установ та релігійних організацій. 

ФК07. Здатність застосовувати законодавчі, 

нормативні та інструктивні документи у сфері 

фінансів, оподаткування, банківської справи та 

страхування. 

ФК08. Здатність визначати та аналізувати ос-

новні фінансові показники та процеси, а також 

та здійснювати оцінювання фінансового стану 



підприємства, банківської та страхової устано-

ви 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та викори-

стання інформації для вирішення професійних 

завдань, формування аналітичних висновків та 

прийняття управлінських рішень у сфері фі-

нансів, банківської справи та страхування. 

ФК11. Здатність складати, аналізувати та інте-

рпретувати фінансову звітність. 

ФК16. Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні рішення. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рі-

вень знань та постійно підвищувати свою про-

фесійну підготовку. 

практичні навички управління для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

ПР16. Володіти загальнонауковими та спеціа-

льними методами дослідження фінансових 

процесів. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовува-

ти аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та змісто-

вно інтерпретувати отримані результати. 

 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде : 

 

а) знати 

✓ застосовувати статистичні методи збирання та обробки економічної інфо-

рмації, економетричні методи моделювання фінансово-економічних явищ 

та процесів; 

✓ застосовувати набуті теоретичні знання економіко-математичних методів 

для розв’язання практичних завдань у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування; 

✓ демонструвати належний рівень знань економічних категорій, законів, 

причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між проце-

сами та явищами на різних рівнях економічних систем; 

✓ застосовувати інструментарій проведення аналізу діяльності підприємств, 

банків та страхових компаній для оцінки ефективності формування і вико-

ристання активів, зобов’язань та капіталу, доходів та витрат, забезпечення 

ліквідності, фінансової стійкості та надійності; 

✓ використовувати набуті знання, опановувати нові знання, вдосконалювати 

досвід з позицій використання досягнень вітчизняної та зарубіжної еконо-

мічної науки, інформаційних технологій та передового досвіду управління 

у банківській, страховій та підприємницькій сферах. 

б) уміти 

✓ застосувати набуті вміння та навички на практиці; 

✓ аналізувати, інтерпретувати і порівнювати отримані дані; 

✓ конкретно та своєчасно використовувати отримані знання; 

✓ виявляти загрози, розраховувати й аналізувати індикатори фінансово-

економічної безпеки банків, страхових компаній та суб’єктів господарю-

вання різних організаційно-правових форм;  

✓ визначати функціональні характеристики діяльності регулюючих і регла-

ментуючих органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері 

фінансів. 
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МОДУЛЬ 1 

Теоретичні засади функціонування фінансового ринку, специфіка його 

організації 



2 2 10 

Тема 1. Фінансовий ринок: 

сутність, функції та роль в 

економіці. 

Розуміти сутність, функції та роль фінансового 

ринку в економіці. Знати структуру фінансового 

ринку.  

Опитування, 

мозковий 

штурм 

4 2 10 
Тема 2. Законодавче регулю-

вання фінансового ринку. 

Знати мету і форми державного регулювання 

фінансового ринку. Вміти назвати принципи 

регулювання фінансового ринку в Україні. Знати 

уповноважені органи виконавчої влади, що здій-

снюють регулювання фінансового ринку Украї-

ни. Розуміти засади саморегулювання фінансово-

го ринку. 

Доповіді 

4 2 10 
Тема 3. Інфраструктура фі-

нансового ринку. 

Розуміти сутність інфраструктури та фінансового 

посередництва. Знати контрактні фінансові ін-

ститути, що діють на фінансовому ринку: торго-

вці цінними паперами, фінансові компанії, стра-

хові компанії, пенсійні фонди. 

Тестування, 

опитування 

2 2 10 Тема 4. Ризик і ціна капіталу. 

Мати поняття про сутність ризику та ціни капі-

талу. Вміти класифікувати фінансові ризики. 

Знати методи оцінювання ризику на фінансовому 

ринку. Знати методи управління фінансовими 

ризиками. Розуміти теорію портфелю. 

Тестування, 

доповіді, моз-

ковий штурм 

4 2 10 Тема 5. Грошовий ринок. 

Знати сутність та структуру грошового ринку, 

об'єкти та суб'єкти ринку. Вміти характеризувати 

обліковий ринок, інституційні структури та ін-

струменти. Розуміти суть і роль міжбанківського 

ринку та операції на цьому ринку. 

Тестування, 

задачі, моду-

льна контро-

льна робота 1 

МОДУЛЬ 2 

Особливості функціонування фінансових ринків 

2 2 10 Тема 6. Кредитний ринок. 

Знати сутність та структуру кредитного ринку, 

його об'єкти та суб'єкти. Розуміти особливості 

ринку банківських позичок як ринку коротко-

строкових і середньострокових позичок для фі-

нансування оборотного (працюючого) капіталу. 

Доповіді, тес-

тування, зада-

чі 

2 2 10 Тема 7. Валютний ринок. 

Знати сутність та структуру валютного ринку, 

його об'єкти та суб'єкти. Мати поняття про валю-

ти, курс валют, котирування іноземної валюти. 

Знати класифікувати валютні ринки за різномані-

тними чинниками. Розуміти взаємовідносини 

між учасниками валютного сегменту фінансово-

го ринку. Мати поняття про конверсійні операції 

на валютному ринку, ринок операцій СПОТ, 

операції на форвардному ринку, валютні фью-

черси, валютні опціони, операції СВОП, валют-

ний арбітраж. 

Тестування, 

опитування 

4 2 10 Тема 8. Фондовий ринок. 

Знати сутність та структуру фондового ринку, 

його об'єкти та суб'єкти. Розуміти особливості 

фондового ринку України. Знати джерела капіта-

лу та принципи функціонування фондового рин-

ку. 

Доповіді, моз-

ковий штурм, 

тестування 

4 2 10 
Тема 9. Фондова біржа й 

біржові операції. 

Розуміти основи організації та роботи біржі, 

біржовий статут і правила біржі. Мати поняття 

про біржовий комітет, членів біржі, котируваль-

ну комісію. Знати, що таке лістинг, основні ви-

моги та умови на біржі. Розуміти роль брокерів, 

дилерів, спеціалістів на фондовій біржі. Знати 

види біржових наказів та угод. 

Реферати, 

опитування 

2 2 10 
Тема 10. Ринок похідних 

цінних паперів. 

Знати особливості розвитку ринку похідних цін-

них паперів та історію виникнення і розвитку 

ринку строкових угод. Вміти характеризувати 

основні похідні фінансових інструментів 

Презентації, 

модульна ко-

нтрольна ро-

бота 2 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підго-

товки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 



роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді 

виконання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів 

при обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, 

есе, захисту реферату. 
Форма  

модульно-

го контро-

лю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає 

виконання модульної контрольної роботи. 

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксу-

ються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахо-

вуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав 

мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі ек-

замену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оці-

нку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма  

підсумко-

вого конт-

ролю 

Залік (усно/письмово) 

Критерії оцінювання 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та 

другий змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Моду-

льна 

контро-

льна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

 самостійна робота 

 (max) 

Моду-

льна 

конт-

рольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

50 100 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

50 100 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання сту-

дентів 

(підсумковий  

контроль) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 

Залік 

  90 - 100             А відмінно  

 
зараховано 

 82 - 89             B добре 

 74 - 81             С добре 

 64 - 73             D задовільно 

 60 - 63             E задовільно 

              

              35 - 59 

 

           FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

             F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   
повторним вивченням  

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   
повторним вивченням 

 дисципліни) 

Політика щодо  Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються 



дедлайнів та  

перескладання 
на нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. 

Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобіль-

них девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані 

літературні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незараху-

ванння викладачем. 

Політика щодо  

відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є 

обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажуван-

ня, індивідуальний графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. 

Студент зобов’язаний дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

http://www.kau.com.ua/images/Docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%

D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%

B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D1%82%

D1%83%D0%BF%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%

83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%

D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1

%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83_

%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82

%D1%96.pdf 

Політика та  

очікування 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатсь-

кого університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: 

http://www.kau.com.ua/images/Docs/%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0

%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D

1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%A3.pdf 
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