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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – визначення місця фінансового 

ринку у фінансовій системі; обґрунтування необхідності функціонування фі-

нансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особ-

ливостей обігу різних видів цінних паперів; визначення суті інфраструктури 

фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх фун-

кцій та виявлення особливостей діяльності професійних учасників, фондових 

бірж, посередників в Україні; розкриття основних відмінностей обігу різних 

видів цінних паперів; обґрунтування необхідності державного регулювання фі-

нансового ринку з урахуванням специфіки економічного й соціального розвит-

ку України. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих 

знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному 

житті; 

- здатність використовувати закономірності та принципи ринкової еконо-

міки, теорію і практику функціонування фінансів в сучасних економічних умо-

вах, чинне законодавство у своїй практичній діяльності; 

- здатність оцінювати дієвість аналітичного і методичного інструментарію 

для обґрунтування управлінських рішень та мінімізації фінансових ризиків; 

- здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку; 

- вивчення суті та значення фінансового рикну у сфері економічних відно-

син. 

Програмні результати навчання: 

- демонструвати розуміння особливостей функціонування, тенденцій роз-

витку та напрямів вдосконалення функціонування фінансових систем здатність 

розглядати фінансову систему як комплекс взаємопов’язаних сфер та ланок; 

- демонструвати знання та розуміння специфіки функціонування, тенден-

цій розвитку фінансового ринку вміння використовувати теоретичний та мето-

дичний інструментарій фінансової, математичної, статистичної наук для діаг-

ностики стану фінансового ринку країни; 

- використовувати професійні знання і практичні навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування для прийняття оптимальних управлінських 

рішень. 

Короткий зміст курсу:  

Сутність фінансового ринку та його роль в економіці.  

Регулювання фінансового ринку.  

Поняття та класифікація фінансового посередництва.  



Грошовий ринок і ринок банківських позик. 

Валютний ринок як складова фінансового ринку.  

Фондовий ринок як складова фінансового ринку. Ринок боргових цінних 

паперів. Ринок пайових цінних паперів. Ринок похідних фінансових інструмен-

тів. Фондова біржа і біржові операції. Ціноутворення та ризики на фінансовому 

ринку. Фундаментальний та технічний аналіз на фондовому ринку. 


