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Силабус курсу 
Фінансовий ринок 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітньо-професійна програма – Фінансовий менеджмент 
 
 

Рік навчання: ІІІ, Семестр: VI 

Кількість кредитів: 4     Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

Керівник курсу: 
YouTube канал: 
Сайт: 

к.е.н., доцент Олег ЛУЦИШИН 
https://www.youtube.com/channel/UClkd4JVeodLKXtr1BRMdXhQ?view_as=subscriber 
http://www.nnics.tneu.edu.ua/ 

Стейкхолдери Кредитна спілка «Калина», «Самопоміч» 
Обєднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» 
Фінансова компанія OTP Leasing 
Відділ бренд маркетингу та комунікацій на міжнародних ринках групи BNP Paribas 
(Paris) 

Контактна інформація olegkalyna@gmail.com, +38 (067) 340 33 70 

Опис дисципліни 
Дисципліна «Фінансовий ринок» 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 фінансових інструментів, видів, форм і методів 
регулювання фінансового ринку. Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення 
суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин, покликане дати краще розуміння та 
усвідомлення усіх економічних процесів, які відбуваються на ринку. 

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Фінансовий ринок: сут-
ність, функції, призначен-
ня, основи організації та 
роль в економіці 

Знати у чому полягає роль фінансового ринку в су-
часній ринковій економіці. Структуру та класифіка-
цію фінансового ринку. Роль та місце фінансового 
ринку в фінансовій системі держави. Характеристи-
ку каналів перерозподілу фінансових ресурсів. 
Принципи функціонування фінансового ринку. 
Характеристику основних товарів фінансового 
ринку. Передумови ефективного розвитку фінансо-
вого ринку. Функціональне призначення фінансо-
вого ринку. 

Тести, 
задачі, 
питання 

2 / 2 2. Становлення, розвиток 
та регулювання фінансо-
вого ринку 

Знати етапи становлення світового фінансового 
ринку. Розуміти основні положення Бреттон-
Вудської системи, плану Маршала та його вплив на 

Тести, 
кейси 

https://www.youtube.com/channel/UClkd4JVeodLKXtr1BRMdXhQ?view_as=subscriber
http://www.nnics.tneu.edu.ua/
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приріст запасів конвертованої валюти. Усвідомити 
мету державного регулювання фінансового ринку. 
Важелі непрямого втручання держави у регулю-
вання фінансового ринку. Формами державного 
регулювання фінансового ринку. 

3 / 3 3. Трансформація 
локальних фінансових 
ринків у глобальний. 
Валютний ринок. 

Розуміти суть та значення євродоларового ринку. 
Особливості операцій на ринку золота та прав 
запозичення; особливостей функціонування 
Європейської валютної системи. Характеристика 
міжнародного фінансового ринку; міжнародного 
ринку позичкових капіталів, особливостей та 
специфіки його функціонування; сутності, структури, 
принципів функціонування та специфіки операцій 
Євроринку; особливостей функціонування 
валютного ринку. 

Тести, 
задачі, 
кейси  

3 / 3 4. Грошовий ринок та 
ринок капіталів 

Розуміти сутність грошового ринку та ринку капіта-
лів як сегментів фінансового ринку. Знати 
інструменти грошового ринку та ринку капіталів; 
міжнародного грошового ринку та міжнародного 
ринку капіталів. 

Задачі, 
тести, 
кейси  

3 / 3 5. Фінансові посередники 
та їх функції 

Розуміти функції фінансових посередників. 
Розрізняти групи фінансових посередників. 
Структуру фондового ринку. Перспективні напрямки 
розвитку українського фондового ринку. Основні 
функції фондового ринку. Форми державного 
контролю за випуском і обігом цінних паперів. 

Задачі, 
тести, 
ситуаційні 
вправи 

5 / 5 6. Цінні папери як 
головний інструмент 
фінансового ринку. Ринок 
похідних фінансових 
інструментів. 

Вміти аналізувати предмети торгівлі фінансового 
ринку; основні фондові операції ринку; функції 
ринку цінних паперів; типи цінних паперів; види 
інструментів запозичення та прав власності; 
гібридні та похідні інструменти фінансового ринку. 
Знати як розраховується ринкова вартість/курс 
цінних паперів. 

Задачі, 
тести 

2 / 2 7. Ціноутворення на 
фінансовому ринку.  
Ціна капіталу. 

Знати принципи ціноутворення на фінансовому 
ринку. Види та функції цін. Динаміку попиту та про-
позиції на фінансовому ринку. Вміти розраховувати 
рівноважну ціна ринку. Знати, як визначається 
номінальна відсоткова ставка. Розуміти особливості 
ціноутворення на різні фінансові інструменти. 
Визначати вартість капіталу. 

Задачі, 
тести, 
кейси  

2 / 2 8. Фінансові та валютні 
ризики 

Розуміти сутність фінансового ризику. Види та 
характеристику фінансових ризиків. Фактори, які 
стосуються фінансового ризику і впливають на його 
рівень. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку. 
Методи управління фінансовими ризиками. Засоби і 
способи управління фінансовими ризиками. Форми 
та класифікацію валютних ризиків. Способи оцінки 
валютних ризиків. Методи управління валютними 
ризиками. Методи страхування валютних ризиків. 

Задачі, 
тести 
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2 / 2 9. Фондові індекси Розуміти та аналізувати динаміку цін на акції та 
загальну тенденцію ринку. Напрямки використання 
індексів. Характеристики індексів. Види індексів та 
їх місце на фінансовому ринку. Функції індексів 
фінансового ринку. Основні світові фондові індекси. 
Основні українські фондові індекси. Специфіку 
побудови рейтингів на фінансовому ринку.  

Задачі, 
тести 

4 / 4 10. Фондова біржа та 
біржові операції 

Розуміння суті фондової біржі. Основних вимог до 
фондової біржі. Правил функціонування фондової 
біржі. Розуміння сутності ф’ючерсних операцій, 
прямих банківських кредитів і операцій з 
облігаціями. Сутність оптового ділінгу. 

Задачі, 
тести 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування – заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та роботи над кейсами. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
  

Заліковий модуль 1 
теми 1-5 (підсумкове 

тестування) 

Заліковий модуль 2 
теми 6-10 (ректорська 
контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 
(підсумкова оцінка за 
КПІЗ, Ессе, групове 

дослідження) 

Письмовий 
екзамен 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

 активність на заняттях –
2 бали за тему  
(макс. 10 балів); 
 усне опитування – 
3 балів за тему  
(макс. 15 балів); 
 виконання творчих 
завдань/проєктів – 5 бали 
за тему (макс. 25 балів); 
 модульна контрольна 
робота / тестування – 
макс. 50 балів. 

 активність на заняттях – 
2 бали за тему  
(макс. 10 балів); 
 усне опитування – 3 
балів за тему  
(макс. 15 балів); 
 виконання творчих 
завдань/проєктів – 5 балів 
за тему (макс. 25 балів); 
 ректорська контрольна 
робота / тестування – 
макс. 50 балів. 

 Підготовка КПІЗ, 
Ессе, групового 
дослідження –  
макс. 40 балів 
 Захист КПІЗ, Ессе, 
групового 
дослідження –  
макс. 20 балів 
 Тренінг (пітчинг 
ідей та захист 
проєктів) –  
макс. 40 балів 

 Тестові завдання 
(10 тестів по 5 
балів за тест) –  
макс. 50 балів 
 Теоретичні пи-
тання (2 питання) 
– по 25 балів,  
макс. 50 балів 

 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 
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F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


