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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

Дисципліна включає базові теми, які формують 
систему знань щодо об’єктивних передумов 
виникнення, суті, функцій та характерних ознак 
фінансового ринку; його учасників та особливостей 
регулювання.  
Метою вивчення дисципліни є формування у 
студентів комплексного розуміння системи 
взаємозв'язків, котрі виникають під час обміну 
специфічними фінансовими ресурсами. Предметом 
навчальної дисципліни є фінансовий ринок, що 
виступає як економічний простір, де формуються і 
функціонують відносини купівлі-продажу фінансових 
інструментів. 

Використовуються такі методи викладання та 

технології: проблемна лекція, аналіз конкретних 

ситуацій (case study), складання структурно-логічних 

схем, навчальна дискусія, обговорення, презентації, 

використання фінансових калькуляторів та демо-

рахунків. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3347 

Компетентності Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання  та практичні проблеми в ході професійної 
діяльності  у галузі фінансів, банківської справи та 
страхування або у процесі навчання, що передбачає 
застосування окремих методів і положень фінансової 
науки та характеризується невизначеністю умов і 
необхідністю врахування комплексу вимог здійснення 
професійної та навчальної діяльності. 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на  
відповідному рівні. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК10. Здатність працювати у команді. 
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ЗК12. Здатність працювати автономно  
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро-  та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні  
економічні явища. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування 
сучасних світових та національних фінансових  
систем та їх структури. 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових 
систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна  та 
податкова системи, фінанси суб’єктів  
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 
ринки, банківська система та страхування). 

СК04. Здатність застосовувати економіко-
математичні методи та моделі для вирішення 
фінансових задач. 

СК05. Здатність застосовувати знання  
законодавства у сфері монетарного, фіскального  
регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне  
інформаційне та програмне забезпечення для 
отримання та обробки даних у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у  
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень  
знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку. 

СК 12. Здатність ідентифікувати проблемні 
аспекти та обґрунтовувати пріоритетні напрями 
покращення функціонування державних, 
корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, 
фінансової системи в цілому. 
 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 
закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 
які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування 
сучасних світових та національних фінансових систем 
та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних 
фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем,  
фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської 
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системи та страхування.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм  

діагностики стану фінансових систем (державні  
фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,  
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси  
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система 
та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-
математичні методи та моделі для вирішення 
фінансових задач. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти  
державного та ринкового регулювання діяльності в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 
системи, сучасні фінансові технології та програмні 
продукти. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти 
методологію визначення і методи отримання  
економічних даних, збирати та аналізувати  необхідну 
фінансову інформацію, розраховувати  показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію 
для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 
вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 
діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання 
для  розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 

ПР19. Виявляти навички самостійної  роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи 
вдосконалення механізму функціонування державних, 
корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків та покращення фінансового стану 
суб’єктів господарювання. 
 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 

   Аналітичні навички, формування власної думки, 
здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність оцінювати ризики та приймати рішення, 
здатність до комплексного вирішення проблеми,  
економічна компетентність та інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи Основними критеріями, що характеризують рівень 
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оцінювання та 
структура  
оцінки 

компетентності студента при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів є 
такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу 
за змістом навчальної дисципліни, що міститься 
в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх 
взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання 
(чіткість, лаконічність, логічність, послідовність 
тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під 
час розв’язання практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних 
результатів. 

За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обов’язкові бали: 

- 60 балів поточне оцінювання; 
- 20 балів – модуль 1*; 
- 20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 
*Дисципліна закінчується екзаменом, тому 

результати складання модульних контролів можуть 
зараховуватись як підсумковий контроль   

Детальний розподіл балів за курсом розміщено у 
навчальній платформі Moodle за посиланням: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3347 

Оцінювання результатів поточної роботи 
проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа за такими 
критеріями: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить 

суттєві помилки методичного або розрахункового 
характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить 
суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
висновки, оформлення тощо); 
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100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів,есе дослідницького характеру за 
темою курсу. Тему дослідницької роботи можна 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 

Крім того, додаткові бали можна отримати на 
основі перезарахування результатів неформальної 
освіти (див. розділ «Неформальна та інформальна 
освіта») 

Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 25 запитань по 0,4 бали (10 балів), рівень 2 – 
5 запитань по 1 балу (5 балів), рівень 3 – 1 завдання на 
5 балів (5 балів). Усього – 20 балів.  
 

Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість подання апеляції можна 
знайти за посиланням: http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 
 

Дисципліна «Фінансовий  ринок» є складовою блоку 
нормативних навчальних дисциплін для підготовки 
студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування». Вона базується на знаннях 
отриманих з таких навчальних дисциплін, як 
«Статистика”, «Фінанси», „Банківська система», 
«Страхування”, «Інвестування», а отримані знання 
будуть використовуватись у подальшому при вивченні 
таких дисциплін: «Ринок фінансових послуг», «Ринок 
нерухомості», «Управління проектами» другого 
(магістерского) рівня 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з основних проблем, 
що розглядаються під час вивчення дисципліни. 

В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у наукових 
працях (https://cutt.ly/yhoWhMM)  

Інформаційні 
ресурси 

1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 
http://www.mifin.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. URL: http://www.ssmsc.gov.ua  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://www.mifin.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
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3. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне Офіційний 
сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/. 

4. регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: 
http://www.dfp.gov.ua  

5. Офіційний сайт фондової біржі „ПФТС”. URL: http://www.pfts.com 
6. Офіційний сайт фондової біржі „Українська біржа”. URL: 

http://www.ux.ua/   
7. Офіційний сайт фондової біржі „Перспектива”. URL: 

http://://fbp.com.ua/  
8. Офіційний сайт Національного депозитарію України. URL: http:// 

http://csd.ua/ . 
9. Офіційний сайт International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org  

10. Офіційний сайт International Organization of Securities Commissions 
URL: https://www.iosco.org  

11. Офіційний сайт The European Securities and Markets Authority. URL: 
https://www.esma.europa.eu  

12. Офіційний сайт Committee of European Securities Regulators. URL: 
http://www.cesr-eu.org  

13. 13. Офіційний сайт The Group of Thirty. URL: https://group30.org 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 
перескладання 

Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Інформація стосовно строків здачі завдань та модулів, а 
також їх перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ та у новинах курсу. 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Даний документ 
регламентує право та порядок повторного вивчення 
дисципліни чи повторного навчання на курсі. 
      
 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 

http://www.pfts.com/
http://www.pfts.com/
https://www.imf.org/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
самостійно вивчити пропущений матеріал здобувачі 
можуть скориставшись матеріалами та 
відеолекціями, розміщеними на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3347 

 
Неформальна та 
інформальна 
освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
     Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera та інших 
опановувати матеріал для перезарахування 
результатів навчання. При цьому знання та навички, 
що формуються під час проходження певного онлайн-
курсу, повинні мати зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни. Відкритий перелік 
курсів в розрізі дисциплін розміщено на сторінці 
кафедри фінансів та економіки природокористування:  
https://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-fep/neformalna-osvita 
 
Рекомендовані курси в рамках неформальної освіти 
(до 20 балів): 

- Financial Markets: 
https://www.coursera.org/programs/national-university-
of-water-and-environmental-eng-on-coursera-
ioegs/browse?currentTab=CATALOG&productId=Sgc
GB0YOEeemlQrrzf9X-
A&productType=course&query=Financial+Markets&sh
owMiniModal=true 

- Understanding Financial Markets: 
https://www.coursera.org/programs/national-university-
of-water-and-environmental-eng-on-coursera-
ioegs/browse?currentTab=CATALOG&productId=R_c8
9XEiEeWi0g6YoSAL-
w&productType=course&query=+insurance%2C+polic
y&showMiniModal=true 

 
 

ДОДАТКОВО 
 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 

З метою покращення якості викладання дисципліни 
проводиться опитування наприкінці курсу та 
анкетування після вивчення курсу. Анкетування 
здобувачів стосовно якості викладання даного курсу та 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://www.coursera.org/programs/national-university-of-water-and-environmental-eng-on-coursera-ioegs/browse?currentTab=CATALOG&productId=R_c89XEiEeWi0g6YoSAL-w&productType=course&query=+insurance%2C+policy&showMiniModal=true
https://www.coursera.org/programs/national-university-of-water-and-environmental-eng-on-coursera-ioegs/browse?currentTab=CATALOG&productId=R_c89XEiEeWi0g6YoSAL-w&productType=course&query=+insurance%2C+policy&showMiniModal=true
https://www.coursera.org/programs/national-university-of-water-and-environmental-eng-on-coursera-ioegs/browse?currentTab=CATALOG&productId=R_c89XEiEeWi0g6YoSAL-w&productType=course&query=+insurance%2C+policy&showMiniModal=true
https://www.coursera.org/programs/national-university-of-water-and-environmental-eng-on-coursera-ioegs/browse?currentTab=CATALOG&productId=R_c89XEiEeWi0g6YoSAL-w&productType=course&query=+insurance%2C+policy&showMiniModal=true
https://www.coursera.org/programs/national-university-of-water-and-environmental-eng-on-coursera-ioegs/browse?currentTab=CATALOG&productId=R_c89XEiEeWi0g6YoSAL-w&productType=course&query=+insurance%2C+policy&showMiniModal=true
https://www.coursera.org/programs/national-university-of-water-and-environmental-eng-on-coursera-ioegs/browse?currentTab=CATALOG&productId=R_c89XEiEeWi0g6YoSAL-w&productType=course&query=+insurance%2C+policy&showMiniModal=true
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дисципліну освітнього процесу в НУВГП вцілому проводиться 
щосеместрово.  

Результати опитування надсилаються здобувачам 
і в узагальненій формі оприлюднюються на сайті 
НУВГП. Порядок опитування, зміст анкет та 
результати попередніх анкетувань розміщено на 
сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення  
     За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  на 
фінансовому ринку України та світу, а також  та появи 
сучасних фінансових технологій. 
   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у сфері банківської діяльності. 
За таку ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

     До викладання курсу долучена Natalia Mackessy 
спеціаліст зі страхування страхової компанії Canada 
Life Europe 

Інтернаціоналіза
ція 

Scholar.google  (Пошук за статтями великих наукових 

видань, по архівам препринтів, публікаціям на сайтах 
університетів, наукових товариств та інших наукових 
організацій): https://scholar.google.com/ 
Open Educational Resources (відкриті освітні ресурси): 

https://www.oercommons.org/ 
Open Access Publishing in European Networks (колекція 

наукових книг з гуманітарних та суспільних дисциплін): 
https://www.oapen.org/ 
Open Yale Courses (лекції та інші матеріали з дисциплін 

гуманітарних, суспільних та природничих наук): 
https://oyc.yale.edu/ 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://scholar.google.com/
https://www.oercommons.org/
http://www.oapen.org/
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Розширений перелік ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 24 год Прак. 22 год Самостійна робота 89 год 

Лекційні та практичні заняття 

Тема 1. Сутність, функції та структура фінансового ринку 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 
податкової систем,  фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та страхування.  

ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення механізму 
функціонування державних, корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків та покращення фінансового стану суб’єктів господарювання. 

 

Опис теми 

Місце фінансового ринку в фінансовій системі. Класифікація фінансових ринків. 
Характеристика основних інструментів фінансового ринку 

Література [3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ] 

Тема 2. Учасники фінансового ринку 

Кількість 
годин: 
лекції – 4 
практ. - 2 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 
податкової систем,  фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та страхування.  

ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення механізму 
функціонування державних, корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків та покращення фінансового стану суб’єктів господарювання. 

 

Опис теми 

Учасники фінансового ринку та їх класифікація. Функціональний поділ учасників 
фінансового ринку. Інфраструктурні інституції фінансового ринку 

Література [3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19 ] 

  

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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Тема 3. Державне регулювання та саморегулювання фінансового 
ринку 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 
податкової систем,  фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та страхування.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти  державного та ринкового 
регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення механізму 
функціонування державних, корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків та покращення фінансового стану суб’єктів господарювання. 

 

Опис теми 

Форми та структура державного регулювання на фінансовому ринку. Національний 
банк як орган державного регулювання фінансового ринку. Регуляторні повноваження 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Роль саморегулівних 
організацій на фінансовому ринку. 

Література [3, 4, 5, 9-13, 17, 18, 19 ] 

Тема 4. Грошовий ринок та ринок банківських позик 

Кількість 
годин: 
лекції – 4 
практ. – 4 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики стану фінансових систем 
(державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,  фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси  домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення фінансових задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 
технології та програмні продукти. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання  економічних даних, збирати та аналізувати  необхідну фінансову 
інформацію, розраховувати  показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 
діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 

Опис теми 

Структура і суть грошового ринку. Характеристика облікового ринку та його 
особливості. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку 

Література [3, 4,  7, 8, 15, 16, 17, 18, 19 ] 

Тема 5. Валютний ринок  

Кількість 
годин: 

лекції – 4 
практ. – 4 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики стану фінансових систем 
(державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,  фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси  домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 
технології та програмні продукти. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання  економічних даних, збирати та аналізувати  необхідну фінансову 
інформацію, розраховувати  показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
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проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 
діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР19. Виявляти навички самостійної  роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань. 

 

Опис теми 

Поняття і структура валютного ринку. Валютні операції на фінансовому ринку. 
Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку. 

Література [2, 3, 4,  7, 8, 15, 16, 17, 18, 19 ] 

Тема 6. Ринок капіталів 

Кількість 
годин: 
лекції – 4 
практ. - 4 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики стану фінансових систем 
(державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,  фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси  домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення фінансових задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 
технології та програмні продукти. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання  економічних даних, збирати та аналізувати  необхідну фінансову 
інформацію, розраховувати  показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 
діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 

Опис теми 

Структура ринку капіталів. Суть та функції кредиту. Банки як основні учасники ринку 
капіталів. 

Література [3, 4,  7, 8, 15, 16, 17, 18, 19 ] 

Тема 7. Ринок цінних паперів 

Кількість 
годин: 

лекції – 4 
практ. - 4 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики стану фінансових систем 
(державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,  фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси  домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення фінансових задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 
технології та програмні продукти. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання  економічних даних, збирати та аналізувати  необхідну фінансову 
інформацію, розраховувати  показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 
діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 

Опис теми 

Сутність, функції та принципи функціонування.  Характеристика основних учасників 
РЦП. Загальна характеристика та класифікація цінних паперів 

Література [1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19 ]  
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