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Конспект лекції № 1, 2 

 

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити об’єкт, предмет і завдання навчальної дисципліни «Фінансовий 

ринок», сутність та функції фінансового ринку. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Взаємодія і співвідношення реального та фінансового секторів економіки. 

2. Рух фінансових потоків в економіці 

3. Фінансова система та її структура, місце фінансового ринку 

4. Сутність і функції фінансового ринку.  

5. Базові компетенції фінансового ринку 

6. Структура фінансового ринку.  

7. Суб’єкти фінансового ринку 

8. Фінансові активи і фінансові інструменти 

9. Глобалізація фінансових ринків: причини, фактори, наслідки 

 

Опорні поняття: фінанси, фінансовий ринок, фінансова система, фінансова 

діяльність, об’єкти і суб’єкти фінансового ринку, функції фінансового ринку, фінансові 

активи і фінансові інструменти.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність фінансового ринку. 

2. Сутність фінансового ринку: об’єкти і суб’єкти та функції.  

3. Визначити основні концептуальні підходи, які впливають на розвиток  фінансового 

ринку. 

4. Зміст фінансової системи та її структура. 

5. Глобалізація фінансових ринків: причини, фактори, наслідки 

6. Фінансові ресурси як носій фінансових відносин 

7. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 1 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 1. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 

                                                     (підпис)                (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції № 3, 4 
 

Тема 2. Регулювання фінансового ринку 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо сутності регулювання фінансового 

ринку: принципи, напрями, рівні та форми регулювання. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напрями, рівні та форми 

регулювання 

2. Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі 

регулювання 

3. Внутрішнє регулювання фінансового ринку 

4. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду 

5. Сучасні проблеми регулювання фінансового ринку, необхідність створення нової 

концепції регулювання 

6. Моделі реорганізації системи регулювання та нагляду в Україні в контексті 

євроінтеграційних процесів 

 

Опорні поняття: регулювання фінансового ринку, державне регулювання 

фінансового ринку України, внутрішнє регулювання фінансового ринку, банківське 

регулювання та нагляд, важелі регулювання.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність державне регулювання фінансового ринку України. 

2. Сутність внутрішнього регулювання фінансового ринку. 

3. Визначити основні міжнародні норми банківського регулювання та нагляду. 

4. Зміст державного регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі 

регулювання 

5. Сучасні проблеми регулювання фінансового ринку, необхідність створення нової 

концепції регулювання 

6. Моделі реорганізації системи регулювання та нагляду в Україні в контексті 

євроінтеграційних процесів 

8. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 2 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 2. 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 



Конспект лекції № 5, 6 

 

Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо класифікації фінансового 

посередництва на фінансовому ринку. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Інфраструктура та її склад 

2. Класифікація фінансового посередництва 

3. Банківські посередники 

4. Небанківські фінансово-кредитні інститути 

5. Контрактні фінансові інститути 

 

Опорні поняття: фінансові посередники, класифікація фінансового посередництва, 

банківські посередники, небанківські фінансово-кредитні інститути, контрактні фінансові 

інститути.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність фінансового посередництва. 

2. Класифікація фінансового посередництва. 

3. Сутність банківських посередників. 

4. Сутність небанківських фінансово-кредитних інститутів. 

5. Сутність контрактних фінансових інститутів. 

6. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 3 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 3. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

 

  



Конспект лекції № 7, 8 

 

Тема 4. Дохідність, ризик та ціна капіталу на фінансовому ринку 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо ціноутворення на фінансовому ринку 

на різні фінансові активи, розглянути суть та основні методи нейтралізації фінансових 

ризиків на фінансовому ринку. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Ціноутворення на фінансовому ринку на різні фінансові активи 

2. Оцінка інвестиційних якостей фінансових посередників 

3. Визначення ставки дохідності або ціна капіталу 

4. Моделі оцінки фінансових інструментів 

5. Оцінювання облігацій 

6. Оцінювання акцій 

7. Дохідність операцій з фінансовими активами 

8. Модель оцінки капітальних активів 

9. Фінансові ризики 

10. Поняття та класифікація фінансових ризиків 

11. Методи оцінки ризиків 

12. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків на фінансовому ринку 

 

Опорні поняття: ціноутворення, фінансові активи, ціна капіталу, ставка дохідності, 

моделі оцінки фінансових інструментів, оцінювання облігацій, оцінювання акцій, фінансові 

ризики, методи оцінки ризиків, методи нейтралізації фінансових ризиків 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність ціноутворення на фінансовому ринку. 

2. Сутність оцінки інвестиційних якостей фінансових посередників. 

3. Визначити ставку дохідності або ціну капіталу. 

4. Провести оцінювання облігацій та акцій. 

5. Розглянути моделі оцінки капітальних активів. 

6. Розкрийте економічну сутність фінансових ризиків. 

7. Зміст методів оцінки ризиків. 

8. Розглянути основні методи нейтралізації фінансових ризиків на фінансовому ринку. 

9. Дискусійні питання.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 4 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 4. 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції № 9, 10 

 

 

Тема 5. Грошово-кредитний ринок 

 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо загальної характеристики грошово-

кредитного ринку, функції, учасники, попит і пропозиція на грошовому ринку та розглянути 

сучасний стан і тенденції розвитку банківської системи України. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальна характеристика грошово-кредитного ринку, функції, учасники, попит і 

пропозиція на грошовому ринку 

2. Сутність та особливості функціонування грошового ринку 

3. Сутність грошового ринку 

4. Структура та основні інструменти грошового ринку 

5. Ринок капіталів: сутність, функції, організація 

6. Кредитний ринок: основи організації та види кредитів 

7. Банки як основні учасники кредитного ринку 

8. Державний кредит, його форми та види 

9. Державний борг України 

10. Кредитні рейтинги 

11. Сучасний стан і тенденції розвитку банківської системи України 

12. Ключові фактори і напрями оздоровлення банківської системи України 

 

Опорні поняття: грошово-кредитний ринок, грошовий ринок, ринок капіталів, 

кредитний ринок, банки, державний кредит, державний борг, кредитні рейтинги, банківська 

система. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Провести загальну характеристику грошово-кредитного ринку, функції, учасники, 

попит і пропозиція на грошовому ринку 

2. Розкрийте економічну грошового ринку. 

3. Розкрийте економічну ринку капіталів. 

4. Розкрийте економічну кредитного ринку. 

5. Охарактеризуйте банки як основні учасники кредитного ринку. 

6. Сутність державного кредиту, його форми та види.  

7. Сутність державного боргу України. 

8. Сутність кредитних рейтингів. 

9. Зміст сучасного стану і тенденцій розвитку банківської системи України. 

10. Визначити ключові фактори і напрями оздоровлення банківської системи України. 

11. Дискусійні питання.  

 



Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 5 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 5. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

 

  



Конспект лекції № 11, 12 

 

Тема 6. Валютний ринок 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо становлення національної та світової 

валютних систем, вивчити поняття, функції та суб’єкти валютного ринку, валютний курс, 

валютні операції, валютний трейдинг, прогнозування валютних курсів. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Становлення національної та світової валютних систем 

2. Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку 

3. Валютний курс 

4. Валютні операції.  

5. Валютний трейдинг.  

6. Прогнозування валютних курсів 

7. Валютне регулювання та курсова політика центрального банку в сучасних умовах 

України 

8. Золотовалютні резерви країни.  

9. Управління золотовалютними резервами 

 

Опорні поняття: національна та світова валютна система, валютний ринок, валютний 

курс, валютні операції, валютний трейдинг, прогнозування валютних курсів, валютне 

регулювання, курсова політика центрального банку, золотовалютні резерви країни, 

управління золотовалютними резервами. 

  

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність поняття, функції та суб’єкти валютного ринку. 

2. Проаналізуйте становлення національної та світової валютних систем. 

3. Сутність валютного курсу. 

4. Сутність валютних операцій.  

5. Сутність валютного трейдингу.  

6. Зміст прогнозування валютних курсів. 

7. Аналіз валютного регулювання та курсова політика центрального банку в сучасних 

умовах України. 

8. Золотовалютні резерви країни. Управління золотовалютними резервами 

9. Дискусійні питання.  

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 6 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 6. 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 

                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 



Конспект лекції № 13, 14 

 

Тема 7. Фондовий ринок 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити основи щодо сутності, функцій, принципів функціонування 

фондового ринку та охарактеризувати сучасний фондовий ринок України: проблеми та 

шляхи їх вирішення. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Основи функціонування фондового ринку 

2. Сутність, функції, принципи функціонування фондового ринку 

3. Класифікація фондових ринків 

4. Фінансові інструменти фондового ринку 

5. Класифікація цінних паперів 

6. Інвестиційні властивості цінних паперів 

7. Рейтингові оцінки цінних паперів 

8. Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку.  

9. Інвестиційні стратегії на фондовому ринку 

10. Фондова біржа та біржові операції 

11. Фондові ринки та фондові біржі світу 

12. Рейтинги фондового ринку.  

13. Біржові індекси 

14. Професійна діяльність на фондовому ринку.  

15. Національна депозитарна система 

16.  Сучасний фондовий ринок України: проблеми та шляхи їх вирішення. Стратегії 

розвитку 

 

Опорні поняття: фондовий ринок, принципи функціонування фондового ринку, цінні 

папери, рейтингові оцінки цінних паперів, фондова біржа, біржові операції, рейтинг 

фондового ринку, біржові індекси, національна депозитарна система. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність функціонування фондового ринку. 

2. Сутність, функції, принципи функціонування фондового ринку. 

3. Сутність і класифікація цінних паперів.  

4. Визначити рейтингові оцінки цінних паперів. 

5. Зміст фондової біржі та біржових операцій. 

6. Національна депозитарна система як один з регуляторів фінансових відносин на 

ринку. 

7. Дискусійні питання функцій фінансів.  

 

 

 

 



Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 7 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 7. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

  



Конспект лекції № 15, 16 

 

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити основи організації та функціонування ринку похідних цінних 

паперів та різновиди похідних фінансових інструментів. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Основи організації та функціонування ринку похідних цінних паперів 

2. Види похідних фінансових інструментів 

3. Основні засоби аналізу ринку похідних інструментів 

 

Опорні поняття: ринок похідних цінних паперів, похідні цінні папери, засоби аналізу 

ринку похідних інструментів, ф’ючерси, форварди, свопи, опціони.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність організації та функціонування ринку похідних цінних 

паперів. 

2. Розкрийте економічну сутність похідних цінних паперів. 

3. Проаналізуйте основні засоби ринку похідних інструментів. 

4. Дискусійні питання функцій фінансів.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 8 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 8. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

  



Конспект лекції № 17, 18 

 

Тема 9. Страховий ринок 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи функціонування  страхових компаній на 

фінансовому ринку, недержавних пенсійних фондів, їх фінансові активи і розміщення на 

фінансовому ринку та зв’язок страхового сегменту з іншими сегментами фінансового ринку. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Страхові компанії на фінансовому ринку: світові тенденції 

2. Страхові резерви. Основні напрями та інструменти їх розміщення 

3. Недержавні пенсійні фонди, їх фінансові активи і розміщення на фінансовому ринку 

4. Інвестиційний капітал страхових компаній в Україні 

5. Страхові резерви і можливості їх інвестування 

6. Структура інвестиційного портфеля українських страховиків 

7. Зв’язок страхового сегменту з іншими сегментами фінансового ринку 

 

Опорні поняття: страхові компанії, страхові резерви, недержавні пенсійні фонди, 

інвестиційний капітал страхових компаній, інвестиційний портфель українських страховиків, 

страховий сегмент.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність страхових компаній на фінансовому ринку. 

2. Сутність страхування: концепції, ознаки, функції.  

3. Визначити основні концептуальні підходи, які впливають на розвиток недержавних 

пенсійних фондів, їх фінансові активи і розміщення на фінансовому ринку. 

4.  Проаналізувати зв’язок страхового сегменту з іншими сегментами фінансового 

ринку. 

5. Дискусійні питання функцій фінансів.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 9 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 9. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 



Конспект лекції № 19, 20 

 

Тема 10. Ринок дорогоцінних металів 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо значення і ролі золота у міжнародній 

валютній системі, сутності, класифікації та особливостей функціонування ринку 

дорогоцінних металів. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Значення і роль золота у міжнародній валютній системі 

2. Сутність, класифікація та особливості функціонування ринку дорогоцінних металів 

3. Характеристика операцій із золотом та особливості проведення «золотовалютних» 

аукціонів 

4. Ринок банківських металів в Україні 

 

Опорні поняття: золота у міжнародній валютній системі, ринок дорогоцінних 

металів, операцій із золотом, «золотовалютні» аукціони, ринок банківських металів.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність, значення і роль золота у міжнародній валютній 

системі. 

2. Сутність функціонування ринку дорогоцінних металів. 

3. Визначити основні концептуальні підходи, які впливають на операції із золотом та 

особливості проведення «золотовалютних» аукціонів. 

4. Зміст ринку банківських металів в Україні. 

5. Дискусійні питання функцій фінансів.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 10 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 10. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

  



Конспект лекції № 21, 22 

 

Тема 11. Ринок нерухомості та землі 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо ринку нерухомого майна та ринку 

землі у структурі ринку нерухомості, розглянути зарубіжний досвід становлення та 

функціонування ринку землі та українські особливості. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Ринок нерухомого майна 

2. Ринок землі у структурі ринку нерухомості 

3. Зарубіжний досвід становлення та функціонування ринку землі та українські 

особливості 

 

Опорні поняття: ринок нерухомого майна, ринок землі.  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність ринку нерухомого майна. 

2. Сутність ринку землі у структурі ринку нерухомості. 

3. Проаналізувати зарубіжний досвід становлення та функціонування ринку землі та 

українські особливості. 

4. Дискусійні питання функцій фінансів.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 11 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 11. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

 

  



Конспект лекції № 23, 24 

 

Тема 12. Міжнародний фінансовий ринок 

 
Міжпредметні зв’язки: після вивчення [Політичної економіки, Мікроекономіки, 

Макроекономіки, Гроші і кредит, Фінанси], передує [Бюджетна система, Податкова система, 

Банківська система, Страхування, Міжнародні фінанси]. 

 

Мета лекції: вивчити теоретичні основи щодо функціонування світового фінансового 

ринку, його структури та суб’єктів. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Світовий фінансовий ринок, його структура та суб’єкти 

2. Світові фінансові потоки та світові фінансові центри 

3. Фінансові інструменти міжнародного фінансового ринку 

4. Міжнародні фінасові організації 

 

Опорні поняття: світовий фінансовий ринок, світові фінансові потоки,  світові 

фінансові центри, фінансові інструменти міжнародного фінансового ринку, міжнародні 

фінасові організації. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний пристрій, 

презентація.  

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань:  

1. Розкрийте економічну сутність світового фінансового ринку. 

2. Сутність світових фінансових потоків. 

3. Сутність світових фінансових центрів.  

4. Визначити основні фінансові інструменти міжнародного фінансового ринку. 

5. Зміст міжнародних фінасових організацій. 

6. Дискусійні питання функцій фінансів.  

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 12 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 12. 

 

 

Укладач:             

 

 

____________ 

Татарин Н.Б. – доцент 

кафедри фінансового 

менеджменту, к.е.н., доцент 

                                      ______________________________________________________ 
                                                     (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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4.3. Періодичні видання 

 

1. Актуальні проблеми економіки 

2. Баланс-Бюджет 

3. Бюджетна бухгалтерія 

4. Економіка України 

5. Економіка, фінанси, право 



6. Економіст 

7. Казна України 

8. Регіональна економіка 

9. Світ фінансів 

10. Сталий розвиток економіки 

11. Фінанси України 
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