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ВСТУП 
 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми спеціаліста спеціальності 
7.0305040 «Економіка підприємства». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі 
купівлі-продажу фінансових ресурсів та організації окремих сегментів 
фінансового ринку. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
Фінанси підприємства;  
Планування діяльності підприємства; 
Оподаткування підприємства;  
Міжнародна економіка. 

Фінансовий менеджмент; 
Економічні ризики. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретико-методологічні засади організації та функціонування фінансового ринку 
ЗМ 2. Характеристика сегментів фінансового ринку та організація його функціонування 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» є формування 
теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового 
ринку як підсистеми фінансових відносин. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» є вивчення 
суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин; взаємозв’язків 
між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням; 
функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, 
особливостей обігу різних видів фінансових інструментів; видів форм і методів 
регулювання фінансового ринку. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- сутність, значення та сегментацію фінансового ринку; 
- взаємозв’язки між інвестиціями та заощадженнями через механізм руху 
фінансових потоків в економіці; 
- механізм функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників 
ринку; 
- специфіку державного регулювання фінансового ринку України; 
- визначення суті та функцій професійних учасників, фондових бірж, посередників 
в Україні; 
- методи ціноутворення на фінансовому ринку; 
- зміст та види фінансових ризиків, страхування та хеджування ризиків; 
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вміти: 
- формувати ціни на різні види фінансових активів; 
- знаходити майбутню і теперішню вартість грошових потоків; 
- оцінювати ризиковість вкладення у фінансові активи. 
- формувати стратегії управління ризиками; 
мати компетентності: 
- здатність до обґрунтовування доцільності перерозподілу фінансових ресурсів як 
інструменту підвищення ефективності виробництва підприємства; 
- здатність проводити вибір способів залучення та інвестування коштів для 
організації фінансового забезпечення підприємства; 
- здатність до формування напрямів діяльності фінансової установи, вибір 
фінансових інструментів підприємством з урахуванням вимог чинного 
законодавства; 
- здатність до орієнтування у ключових засадах правил та договорів з фінансовими 
посередниками; 
- здатність до планування витрат і надходжень суб'єктів господарювання при 
користуванні чи наданні фінансових ресурсів, виходячи із  розмірів процентних 
ставок; 
- здатність до обґрунтовування необхідності управління ризиками і визначення 
ціни капіталу; 
- здатність до обґрунтування доцільності вкладення коштів у певні види облігацій; 
- здатність до обґрунтування і порівнювання варіантів залучень коштів на різних 
умовах; 
- здатність до встановлення відповідності цінних паперів емітента вимогам 
фондової біржі; 
- здатність до визначення майбутньої вартості цінних паперів. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години – 2 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади організації та функціонування 
фінансового ринку. 
Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. Регулювання фінансового 
ринку. Фінансові посередники. Процентні ставки та їх структура. Ризик і ціна 
капіталу. 
Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів фінансового ринку та організація його 
функціонування.  
Ринок облігацій як складова ринку капіталів. Ринок пайових цінних паперів. Ринок 
похідних фінансових інструментів. Грошовий ринок и ринок банківських позик. 
Валютний ринок. Фондова біржа та біржові операції. Фундаментальний і технічний 
аналіз. 
 
3. Рекомендована література: 
1. Васильєва, В.В. Фінансовий ринок: навч. посібник. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 368 с. 
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2. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – 
Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. 
3. Суторміна В.М., Дегтярьова Н. В. Фінансовий ринок: Навч.-методичний посібник 
для самост. вивчення дисципліни; - Вид. 2-ге. - К. : КНЕУ, 2008. - 172 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові завдання, 
контрольні роботи, розрахунково-графічне завдання, питання і задачі до заліку. 
 

АНОТАЦІЯ 
 
Програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напрямів підготовки 7.030504 
«Економіка підприємства». 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» є вивчення 
суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин; взаємозв’язків 
між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням; 
функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, 
особливостей обігу різних видів фінансових інструментів; видів форм і методів 
регулювання фінансового ринку. 

 
ABSTRACT (ANNOTATION) 

 
The program of the course "Financial Markets" prepared in accordance with the 

educational and vocational training programs for specialist training areas 7.030504 
"Business Economics".  

The main objectives of the study discipline " Financial Markets" is the study of the 
nature and importance of the financial market in the field of economic relations; 
relationships between sources of financial resources and their use; functioning of financial 
instruments, essentially financial intermediation circulation features various types of 
financial instruments; types of forms and methods of regulation of the financial market. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Программа учебной дисциплины «Финансовый рынок» составлена в 
соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
специалиста направлений подготовки 7.030504 «Экономика предприятия».  

Основными задачами изучения дисциплины «Финансовый рынок» является 
изучение сущности и значения финансового рынка в сфере экономических 
отношений; взаимосвязей между источниками формирования финансовых ресурсов 
и их использованием; функционирования финансовых инструментов, суть финансового 
посредничества, особенностей обращения различных видов финансовых инструментов; 
видов форм и методов регулирования финансового рынка. 
 


