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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

розкриття теоретичних і практичних основ функціонування та

розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

•визначення місця фінансового ринку у фінансовій системі;

•обґрунтування необхідності функціонування фінансових 

інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття 

особливостей обігу різних видів цінних паперів; 

•визначення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення 

для забезпечення виконання ринком своїх функцій та виявлення 

особливостей діяльності професійних учасників, фондових бірж, 

посередників в Україні; 

•розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних 

паперів;

•обґрунтування необхідності державного регулювання 

фінансового ринку з урахуванням специфіки економічного й 

соціального розвитку України. 



Загальні компетенції
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетенції
СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури. 

СК3. 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). 

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК6. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 



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. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

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. 

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). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
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Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 

Тема 2. Регулювання фінансового ринку 

Тема 3. Фінансові посередники 

Тема 4. Відсоткові ставки, ризик та ціна капіталу 

Тема 5. Грошовий ринок і ринок банківських позичок 

Тема 6. Валютний ринок 

Тема 7. Фондовий ринок 

Тема 8. Ринок пайових цінних паперів 

Тема 9. Ринок іпотечних цінних паперів 

Тема 10. Ринок похідних фінансових інструментів 

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції 
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А 1. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI. 16

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами).

3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996

№ 448/96-ВР (зі змінами).

4. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI.

5. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI.

6. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів

України від 19.02.1993 № 15-93 (зі змінами).

7. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів:

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 № 632.

8. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами:

Розпорядження ДКРРФП від 26.04.2005 № 3981 (зі змінами).

9. Про затвердження Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку:

Рішення НКЦПФР від 27.12.2012 № 1925.


