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1. Опис навчальної дисципліни 

«Фінансовий ринок» 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти, освітньо- 

професійна програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів – 

4 

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Вибіркова 

Модулів – 2  

 
Спеціальність 

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  реферат  
(назва) 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4-й 6-й 

Лекції 

 

 
 

 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

 

 
 

Ступінь вищої освіти 

Бакалавр 

 

 

 

Освітньо-професійна 

програма 

Менеджмент 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

80 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 
год. 

40 год. 50 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

- год. - год. 

Вид контролю: 

Залік Залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,50 

для заочної форми навчання – 0,13 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» - формування 

у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи знань щодо 

базових понять у сфері фінансового ринку, змісту окремих напрямків фінансової 

діяльності на різних сегментах фінансового ринку та їх взаємозв’язку. 

Завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» є: 

- вивчення економічної сутності, значення і ролі фінансового ринку у 

мобілізації та розподілі фінансових ресурсів; 

- дослідження структури фінансового ринку; 

- характеристика окремих сегментів фінансового ринку; 

- вивчення основних принципів і методів оцінки ефективності фінансових 

інструментів; 

- дослідження особливостей функціонування міжнародного фінансового 

ринку; 

- вивчення особливостей державного регулювання фінансового ринку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: сутність і механізм функціонування фінансового ринку; функції 

фінансового ринку та його роль в економіці країни; класифікацію і структуру 

фінансових ринків; властивості окремих фінансових інструментів; поняття і види 

цінних паперів; особливості похідних фінансових інструментів; ринок 

фінансового посередництва; види фінансових послуг; фінансові інститути та їх 

різновиди; основи функціонування фондового ринку; основні положення та 

термінологію в справах купівлі та продажу фінансових інструментів; основи 

функціонування валютного ринку; основи організації кредитного ринку; 

фінансові інструменти міжнародного фінансового ринку; чинне законодавство в 

сфері фінансового ринку. 

вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах 

фінансового ринку; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та 

міжнародному фінансових ринках; прогнозувати майбутній розвиток фінансових 

та грошово-кредитних відносин; оцінювати ефективність окремих фінансових 

інструментів; приймати управлінські рішення в сфері купівлі-продажу цінних 

паперів. 

 

 
 

3. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи функціонування фінансових ринків 

 

Тема 1. Сутність і значення фінансового ринку (Сутність і значення 

фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. 

Функції фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку та їх функції. 



5 
 

Структура фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків.) 

 

Тема 2. Цінні папери (Поняття і види цінних паперів. Векселі. Визначення і 

види облігацій.) 

 

Тема 3. Акції. Акціонерні товариства – емітенти акцій (Визначення і види 

акцій. Вартість акцій та оцінка акціонерного капіталу. Акціонерні товариства 

– емітенти акцій.) 

 

Тема 4. Фінансові послуги (Ринок фінансового посередництва. 

Андерайтинг і приватне розміщення цінних паперів. Агентські послуги. Лізингові 

послуги. Факторингові послуги. Брокерська діяльність. Дилерська діяльність.) 

 
 

Змістовий модуль 2. Сегменти фінансового ринку 

 

Тема 5. Фондовий ринок (Основи функціонування фондового ринку. 

Біржовий фондовий ринок. Фондовий ринок України. Біржові фондові індекси. 

Рейтинги фондового ринку.) 

 

Тема 6. Кредитний ринок (Основи організації кредитного ринку. Банківське 

кредитування. Державний кредит, його форми та види.) 

Тема 7. Валютний ринок (Основи функціонування валютного ринку. 

Суб’єкти і об’єкти валютного ринку. Валютний курс. Механізм здійснення 

операцій на міжбанківському валютному ринку.) 

Тема 8. Регулювання фінансового ринку (Сутність та принципи 

регулювання фінансового ринку. Сутність та історичні етапи регулювання 

фінансового ринку. Принципи регулювання фінансового ринку. Рівні і форми 

регулювання фінансового ринку. Основи регулювання фінансового ринку. 

Сутність, сфери та важелі державного регулювання фінансового ринку України. 

Правове регулювання фінансового ринку. Внутрішнє регулювання фінансового 

ринку. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду.) 

 

Тема 9. Ризик і ціна капіталу (Ціноутворення на фінансовому ринку. 

Принципи ціноутворення на фінансовому ринку. Види і функції цін. Методи 

ціноутворення. Фінансовий ризик. Сутність і оцінка ризику. Класифікація і 

характеристика фінансових ризиків. Фактори впливу на фінансовий ризик.) 
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3. Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усь- 

ого 

У тому числі Усь- 

ого 

У тому числі 

Л П лаб Інд С.р 
. 

Л П лаб Інд С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи функціонування фінансових ринків 

Тема 1. Сутність і 

значення фінан- 

сового ринку 

12 2 2 - 4 8 14 2 2 - 5 10 

Тема 2. Цінні 
папери 

12 2 2 - 4 8 14 2 2 - 5 10 

Тема 3. Акції. 

Акціонерні това- 

риства – емітенти 

акцій 

12 2 2 - 4 8 10 - - - 5 10 

Тема 4. Фінансові 
послуги 

12 2 2 - 4 8 10 - - - 5 10 

Разом за змісто- 

вим модулем 1 

48 8 8 - 16 32 48 4 4 - 20 40 

Змістовий модуль 2. Сегменти фінансового ринку 

Тема 5. Фондо- 
вий ринок 

12 2 2 - 4 8 14 - - - 6 14 

Тема 6. Кредит- 
ний ринок 

12 2 2 - 4 8 16 2 2 - 6 12 

Тема 7. Валют- 

ний ринок 

24 4 4 - 8 16 16 2 2 - 6 12 

Тема 8. Регулю- 

вання фінансо- 

вого ринку 

12 2 2 - 4 8 14 - - - 6 14 

Тема 9. Ризик і 
ціна капіталу 

12 2 2 - 4 8 12 - - - 6 12 

Разом за змісто- 

вим модулем 2 

72 12 12 - 24 48 72 4 4 - 30 64 

Разом за 

дисципліною 

120 20 20 - 40 80 120 8 8 - 50 104 
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5. Теми семінарських, практичних, лабораторних занять 

 
 

№ 

з/п 

 

 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан 

ня 

Заочна 

форма 

навчан 

ня 

1 Сутність і значення фінансового ринку 2 2 

2 Цінні папери 2 2 

3 Акції. Акціонерні товариства – емітенти акцій 2 - 

4 Фінансові послуги 2 - 

5 Фондовий ринок 2 - 

6 Кредитний ринок 2 2 

7 Валютний ринок 4 2 

8 Регулювання фінансового ринку 2 - 

9 Ризик і ціна капіталу 2 - 

 Всього 20 8 

 

 

 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

 
 

№ 

з/п 

 

 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан 
ня 

Заочна 

форма 

навчан 
ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 20 14 

2 Підготовка до лабораторних та практичних занять 16 10 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 
виносяться на лекції 

4 30 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 

40 50 

5 Виконання курсового проекту (роботи) - - 

Разом з дисципліни 80 104 
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7. Індивідуальні завдання 

№ 
з\п 

Назва індивідуального завдання  

1 Фінансовий ринок як складова фінансової системи 
України 

 

2 Економічна природа інструментів фінансового ринку  

3 Структура зарубіжних фінансових ринків  

4 Заощадження та інвестиції: особливості їх форму- 
вання в Україні 

 

5 Правова природа цінних паперів  

6 Економічна природа цінних паперів  

7 Особливості розвитку фінансового ринку України  

8 Правові основи розвитку інфраструктури фінансо- 
вого ринку в Україні 

 

9 Професійна діяльність на ринку цінних паперів  

10 Реєстратори на ринку цінних паперів України  

11 Розвиток національної депозитарної системи України  

12 Перспективи розвитку факторингу в Україні  

13 Розвиток лізингу на фінансовому ринку України  

14 Теорії ризику, причини їх появи та розвитку  

15 Сучасна портфельна теорія на фінансовому ринку  

16 Модель оцінювання капітальних активів та її 
значення 

 

17 Теорія ефективного фінансового ринку та її 
економічне значення 

 

18 Аналіз основних сучасних теорій ринку капіталів  

19 Розвиток теорій ризику і доходу в працях 
Нобелівських лауреатів 

 

20 Ринок облігацій, його призначення та структура  

21 Розвиток ринку державних цінних паперів в Україні  

22 Муніципальні облігації на фондовому ринку України  

23 Сучасний стан ринку акцій в Україні  

24 Порядок випуску та обігу акцій в Україні  

25 Аналіз ролі інформації на ринку акцій  

26 Розвиток концепції хеджування на сучасному етапі  

27 Сучасні похідні інструменти на фондовому ринку  

28 Перспективи розвитку фондових бірж в Україні  

29 Позабіржові торговельно-інформаційні системи в 
Україні 

 

30 Біржові посередники в Україні  
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8. Методи контролю 

 

Поточне тестування, підсумковий модульний контроль здійснюється 

відповідно до вимог «Положення про рейтингову систему оцінки знань 

студентів». 

Для контролю знань студентів передбачено: 

- вхідний контроль знань; 

- поточне тестування на практичних заняттях; 

- письмова контрольна робота; 

- захист реферату; 

- колоквіум; 

- представлення результатів власних досліджень до конференцій. 

 
 

9. Методи навчання 

 

При викладанні курсу використовуються такі види занять, як: лекції, 

практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота студентів. 

При аналізі найбільш гострих та проблематичних питань планується 

застосовувати метод “мозкового штурму”. 

При проведенні практичних занять за всіма темами передбачено 

організовувати бесіди по окремих питаннях теми (семінар-дискусія), що 

розглядається на занятті, порівнювати теоретичний матеріал з реальними подіями, 

що відбуваються у світі та Україні. 

Для забезпечення більш глибокого вивчення дисципліни «Фінансовий 

ринок» і сформування навичок у студентів щодо самостійного використання 

набутих теоретичних знань та з метою виконання індивідуального завдання 

передбачається застосування методу активізації «робота в малих групах». 

При виконанні реферативного завдання студенти отримують відповідну 

тему. Передбачається, що студенти після виконання індивідуального завдання 

готовлять доповідь для публічного обговорення в аудиторії та проведення 

дискусії. 

Метод презентації використовується під час захисту індивідуального 

завдання. 
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10. Схема нарахування балів студентів 

 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

 
Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

Денна Заочна 

 
 

Min 

 
 

Max 

Кіль- 

кість 

робіт, 

оди- 

ниць 

Сумарні 
бали 

Кіль- 

кість 

робіт, 

оди- 

ниць 

Сумарні 
Бали 

 

Min 
 

Max 
 

Min 
 

Max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 семестр 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи функціонування страхування в 

сучасних умовах 

Робота на лекціях 1 2 4 4 8 2 2 4 

Робота на практичних/ 
семінарських заняттях 

3 5 4 12 15 2 6 10 

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 

2 16,5 - - - 2 4 33 

Виконання 

індивідуальних завдань 
14 22 1 14 22 1 20 23 

Проміжна сума - - - 30 45 - 32 70 

Модульний контроль 
(колоквіум) 

20/ 
28 

30/ 
30 

1 20 30 1 28 30 

Контроль результатів 
дистанційного модулю 

10 15 1 10 15 - - - 

Рейтинг за творчі 
здобутки студентів 

0 10 
 

0 10 - - - 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
- - - 60 100 - 60 100 

Змістовий модуль 2. Особливості організації галузей страхування та діяльності 

страхових компаній на ринку страхових послуг 

Робота на лекціях 1 2 6 6 12 2 2 4 

Робота на практичних / 
семінарських заняттях 

3 5 6 18 30 2 6 10 

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 

4,4 7 - - - 5 22 35 

Виконання 
індивідуальних завдань 

6 18 1 6 18 - - - 

Проміжна сума - - - 30 50 - 30 49 

Модульний контроль 
(колоквіум) 

30 50 1 30 50 1 30 51 
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Контроль результатів 
дистанційного модулю 

10 15 - - - - - - 

Рейтинг за творчі 
здобутки студентів 

0 10 - - - - - - 

Оцінка за змістовий 
модуль 2 

- - - 60 100 - 60 100 

Разом з дисципліни 60...100 60…100 
 

 

 
 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з курсу «Фінансовий ринок» для бакалаврів денної та заочної 

форм навчання / Укл. О.В. Тарасова. – Одеса, ОНАХТ, 2016. - 54 с. 

2. Підручники і навчальні посібники (див. розділ 12). 

3. Ілюстраційний матеріал. 

4. Тести для поточного і підсумкового контролю. 

5. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінансовий ринок» для 

студентів денної форми навчання / Укл. О.В. Тарасова. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 

15 с. 

 

 
 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Україна. Закон. “Про цінні папери і фондовий ринок”// Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). - 2006. - № 31. 

2. Маслова   С.О.,   Опалов   О.А.   Фінансовий   ринок: Навч.  посібник. – К. 

“Каравела”; 2002. – 304 с. 

3. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. – К.: ВІРА – Р, 1998. – 560 с. 

4. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними 

паперами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. 

 

Допоміжна 

 

1. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. 

2. Суторміна В.М., Радзієвська В.М., Стеценко Б.Є. Фінансовий ринок: Навч.-

метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. 

3. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 384 с. 

4. Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Ринок цінних паперів: Курс лекцій. – Луцьк: 
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Надстир’я, 1998. – 342 с. 

5. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – 

Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с. 

6. Ходаківська В.П., Беляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: 

Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с. 

7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Знання – Прес., 

2002. – 535 с. 

8. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – К.: Знання, 1999. – 359 

 

 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А- 

301. 
 

Інтернет джерела: 

1. УКРІНФОРМ: БІЗНЕС - НОВИНИ" http://info.dinau.com.ua 

2. Ukraine Business & Economy http://www.oon.com.ua 

3. Офіційний сайт Держкомстату України http://www.ukrstat.gov.ua 

4. “Електронні вісті” http://www.elvisti.com 

5. Офіційний сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua 

6. Преса України http://www.brama.com/news/ukr.html 

7. Комп&ньон http://www.maximum.com.ua 
 

Адреси бібліотек: 

1. Бібліотека ОНАХТ, вул. Канатна 112, корпус А, тел. 712-41-68, 712-41- 

34. 

2. Одеська Наукова бібліотека національного університету ім. І.І. 

Мечникова: вул. Преображенська, 24. 

3. Одеська державна бібліотека ім. А.М. Горького: вул. Пастера, 13. 

4. Одеська державна бібліотека ім. Грушевського: вул. Троїцька 49, корп. 

51. 
 

Адреси Інтернет-клубів: 

1. «Гараж», вул. Канатна, 110. 

2. «Мевепік», вул. Піонерська, 5В. 

3. «Ворон», пр. Шевченка, 10/1. 

http://info.dinau.com.ua/
http://www.oon.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.elvisti.com/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.brama.com/news/ukr.html
http://www.brama.com/news/ukr.html
http://www.maximum.com.ua/default_max.htm
http://www/
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