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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є механізм функціонування фінансового 

ринку, що виступає як економічний простір, де формуються відносини купівлі-продажу 

фінансових інструментів. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 Метою дисципліни «Фінансовий ринок» є розкриття теоретичних та практичних 

основ розвитку і функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин. 

 

 

Основні завдання 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є надання студентам можливості 

застосовувати теоретичні знання для вирішення  практичних завдань з різних операцій, які 

присутні на цьому ринку, оволодіння знаннями з функціонування окремих сегментів 

фінансового ринку та методами самостійного дослідження. А саме: 

 визначення місця фінансового ринку у фінансовій системі; 

 обгрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів як засобів 

взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів цінних 

паперів; 

 визначення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення та особливостей 

діяльності професійних учасників; 

 обгрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку з 

урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України; 

 розгляд сегментування фінансового ринку та їх взаємодію. 

 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Політичної економіка Бюджетна система 

Мікроекономіка  Податкова система 

Макроекономіка  Банківська система 

Гроші та кредит Фінанси суб’єктів підприємництва 

Фінанси Страхування 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

Компетентності  Результати навчання 

Здатність   досліджувати   тенденції   

розвитку фінансової системи   за   допомогою   

інструментарію   макро-   та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати 

ефективність фінансової політики. 

Знати та розуміти законодавчі, нормативні та 

інструктивні документи з питань планування 

та регулювання фінансової системи 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових  та  національної 

фінансових систем та  їх структури 

Знати і розуміти теоретичні основи побудови 

фінансової системи України та окремих 

зарубіжних країн 

Здатність здійснювати аналіз фінансової 

системи: доходів бюджету, напрямів 

фінансування видатків  

Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів 

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) 

Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях 

фінансової системи 

Уміння  застосовувати  економіко-

математичні методи та моделі для 

визначення обсягів бюджетних видатків, які 

забезпечують реалізацію функцій держави 

Вміти оцінювати фінансову політику, що 

проводиться в Україні 

Здатність  застосовувати  знання  

законодавства  у сфері    монетарного,    

фіскального    регулювання    та регулювання 

фінансового ринку 

Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

Володіння базовими знаннями  законодавства  

у сфері    бюджетно-податкового    

регулювання 

Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів 

Навички застосування сучасного 

інформаційного та програмного забезпечення 

для отримання та обробки даних у фінансовій 

сфері  

Володіти методами оцінки стану, проблем та 

перспектив розвитку фінансової системи 

України 

Уміння складати  та  аналізувати  фінансову 

звітність 

Демонструвати базові навички креативного 

та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні 

Спроможність виконувати контрольні 

функції у фінансовій сфері 

Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати 
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РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ФІНАНСОВИЙ РИНОК»  
 

 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 «Управління та адміністрування» 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Нормативна навчальна дисципліна  

Код та назва спеціальності: 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Освітній  ступінь: 

_______________бакалавр______________ 

Освітня програма: 

«Фінанси, митна та податкова справа» 
 

Курс: _____3_______ 

Семестр: _____6_____ 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІРС, 

робота в бібліотеці, Інтернеті, відвідування 

фінансово-кредитних установ,  складання схем, 

таблиць тощо 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 80 48 32 - 40 - 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

 

5 
12 - іспит 
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РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Номер теми Назва теми 

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

Тема 2. Регулювання фінансового ринку 

Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку 

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

Тема 5. Грошово-кредитний ринок 

Тема 6. Валютний ринок 

Тема 7. Фондовий ринок 

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів 

Тема 9. Страховий ринок 

Тема 10. Ринок дорогоцінних металів 

Тема 11. Ринок нерухомості та землі 

Тема 12. Міжнародний фінансовий ринок 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

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

Взаємодія і співвідношення реального та фінансового секторів економіки. Рух фінансових 

потоків в економіці 

Фінансова система та її структура, місце фінансового ринку 

Сутність і функції фінансового ринку. Базові компетенції фінансового ринку 

Структура фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку 

Фінансові активи і фінансові інструменти 

Глобалізація фінансових ринків: причини, фактори, наслідки 

 

Тема 2. Регулювання фінансового ринку 

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

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

Внутрішнє регулювання фінансового ринку 

Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду 

Сучасні проблеми регулювання фінансового ринку, необхідність створення нової концепції 

регулювання 

Моделі реорганізації системи регулювання та нагляду в Україні в контексті 

євроінтеграційних процесів 

 

Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку 

Інфраструктура та її склад 

Класифікація фінансового посередництва 

Банківські посередники 

Небанківські фінансово-кредитні інститути 

Контрактні фінансові інститути 

 

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

Ціноутворення на фінансовому ринку на різні фінансові активи 

Оцінка інвестиційних якостей фінансових посередників 

Визначення ставки дохідності або ціна капіталу 

Моделі оцінки фінансових інструментів 

Оцінювання облігацій 

Оцінювання акцій 

Дохідність операцій з фінансовими активами 

Модель оцінки капітальних активів 

Фінансові ризики 

Поняття та класифікація фінансових ризиків 

Методи оцінки ризиків 

Основні методи нейтралізації фінансових ризиків на фінансовому ринку 

 

Тема 5. Грошово-кредитний ринок 

Загальна характеристика грошово-кредитного ринку, функції, учасники, попит і пропозиція 

на грошовому ринку 

Сутність та особливості функціонування грошового ринку 

Сутність грошового ринку 

Структура та основні інструменти грошового ринку 

Ринок капіталів: сутність, функції, організація 

Кредитний ринок: основи організації та види кредитів 

Банки як основні учасники кредитного ринку 

Державний кредит, його форми та види 

Державний борг України 
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Кредитні рейтинги 

Сучасний стан і тенденції розвитку банківської системи України 

Ключові фактори і напрями її оздоровлення 

 

Тема 6. Валютний ринок 

Становлення національної та світової валютних систем 

Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку 

Валютний курс 

Валютні операції. Валютний трейдинг. Прогнозування валютних курсів 

Валютне регулювання та курсова політика центрального банку в сучасних умовах України 

Золотовалютні резерви країни. Управління золотовалютними резервами 

 

Тема 7. Фондовий ринок 

Основи функціонування фондового ринку 

Сутність, функції, принципи функціонування фондового ринку 

Класифікація фондових ринків 

Фінансові інструменти фондового ринку 

Класифікація цінних паперів 

Інвестиційні властивості цінних паперів 

Рейтингові оцінки цінних паперів 

Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку. Інвестиційні стратегії на фондовому 

ринку 

Фондова біржа та біржові операції 

Фондові ринки та фондові біржі світу 

Рейтинги фондового ринку. Біржові індекси 

Професійна діяльність на фондовому ринку. Національна депозитарна система 

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

 

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів 

Основи організації та функціонування ринку похідних цінних паперів 

Види похідних фінансових інструментів 

Основні засоби аналізу ринку похідних інструментів 

 

 

 

Тема 9. Страховий ринок 

Страхові компанії на фінансовому ринку: світові тенденції 

Страхові резерви. Основні напрями та інструменти їх розміщення 

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

Інвестиційний капітал страхових компаній в Україні 

Страхові резерви і можливості їх інвестування 

Структура інвестиційного портфеля українських страховиків 

Зв’язок страхового сегменту з іншими сегментами фінансового ринку 

 

Тема 10. Ринок дорогоцінних металів 

Значення і роль золота у міжнародній валютній системі 

Сутність, класифікація та особливості функціонування ринку дорогоцінних металів 

Характеристика операцій із золотом та особливості проведення «золотовалютних» аукціонів 

Ринок банківських металів в Україні 
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Тема 11. Ринок нерухомості та землі 

Ринок нерухомого майна 

Ринок землі у структурі ринку нерухомості 

Зарубіжний досвід становлення та функціонування ринку землі та українські особливості 

 

Тема 12. Міжнародний фінансовий ринок 

Світовий фінансовий ринок, його структура та суб’єкти 

Світові фінансові потоки та світові фінансові центри 

Фінансові інструменти міжнародного фінансового ринку 

Міжнародні фінасові організації 
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58. Фінанси : підручник. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид. переробл. і 

доповн. – К. : Знання, 2012. – 687 с. 

59. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – 

Ірпінь: Академія ДПС України, 2011. – 501 с. 

60.  Циганов О. Р. Основи банківської справи : навч. посіб. / О. Р. Циганов. – К. : Ліра-К, 

2014. – 404 с.  

61. Черкасова С. Г. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. Г. Черкасова. – К. : Ліра-

К, 2015. – 450 с. 

62.  Черкасова С. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. В. Черкасова. – К. : Ліра-К, 

2014. – 336 с.  
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5.3. 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 

 

 

5.4. Ресурси мережі Інтернет 
 

1. Офіційний сайт Верховної ради України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rada.gov.ua/. 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://mof.gov.ua/uk  

3. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.me.gov.ua 

4. Офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://bank.gov.ua 

5. Офіційний сайт Асоціації українських банків – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://aub.org.ua 

6. Офіційний сайт Державної аудиторської служби  України – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index   

7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України  – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://sfs.gov.ua  

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України –  [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: www.treasury.gov.ua  

9. Офіційний сайт Держкомстату України –  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

10. Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – 

https://www.nfp.gov.ua 

11. Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua 

12. Сайт «Децентралізація влади» – [Електронний ресурс]: –  Режим доступу: 

decentralization.gov.ua/  

13. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний 

ресурс]:  – Режим доступу: www.ibser.org.ua 

14. Сайт газети «Голос України». [Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/255545 

15. Електронна версія газети «Цінні папери України» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.finmarket.info/securities_paper/ 

 

 

 

  

http://rada.gov.ua/
http://www.mindr.gov.ua/
http://www.mindr.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ibser.org.ua/
http://www.golos.com.ua/article/255545
http://www.finmarket.info/securities_paper/
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

 

Тема 1. 

Фінансовий ринок: 

сутність, функції та роль в 

економіці 

11 8 3 4 4 - 

Тема 2. 
Регулювання фінансового 

ринку 
8 6 2 4 2 - 

Тема 3. 
Інфраструктура 

фінансового ринку 
8 6 2 4 2 - 

Тема 4. 

Дохідність, ризик та ціна 

капіталу на фінансовому 

ринку 

8 6 2 4 2 - 

Тема 5. Грошово-кредитний ринок 11 8 3 4 4 - 

Тема 6. Валютний ринок 9 6 3 4 2 - 

Тема 7. Фондовий ринок 11 8 3 4 4 - 

Тема 8. 
Ринок похідних 

фінансових інструментів 
8 6 2 4 2 - 

Тема 9. Страховий ринок 8 6 2 4 2 - 

Тема 10. 
Ринок дорогоцінних 

металів 
8 6 2 4 2 - 

Тема 11. 
Ринок нерухомості та 

землі 
8 6 2 4 2 - 

Тема 12. 
Міжнародний фінансовий 

ринок 
10 8 2 4 4 - 

 

Індивідуальна робота студента 

(ІРС) 
12 - 28/12 - - - 

Разом годин 120 80 40 48 32 - 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

 

№ заняття Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 
 

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 4 

Тема 2. Регулювання фінансового ринку 4 

Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку 4 

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

Тема 5. Грошово-кредитний ринок 4 

Тема 6. Валютний ринок 4 

Тема 7. Фондовий ринок 4 

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів 4 

Тема 9. Страховий ринок 4 

Тема 10. Ринок дорогоцінних металів 4 

Тема 11. Ринок нерухомості та землі 4 

Тема 12. Міжнародний фінансовий ринок 4 

Разом годин 48 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних, лабораторних) занять, 

заліків по модулях, контрольних робіт 

 

№ заняття 
Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття 

 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

Тема 1. 

Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 

          Семінарське заняття №1 

          Семінарське заняття №2 

4 

Тема 2. 
Регулювання фінансового ринку 

          Семінарське заняття №3 
2 

Тема 3. 
Інфраструктура фінансового ринку 

          Семінарське заняття №4 
2 

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

          Семінарське заняття №5 
2 

Тема 5. 

Грошово-кредитний ринок 

          Семінарське заняття №6 

          Семінарське заняття №7 

4 

Тема 6. 
Валютний ринок 

         Семінарське заняття №8 
2 

Тема 7. 

Фондовий ринок 

        Семінарське заняття №9 

        Семінарське заняття №10 

4 

Тема 8. 
Ринок похідних фінансових інструментів 

        Семінарське заняття №11 
2 

Тема 9. 
Страховий ринок 

       Семінарське заняття №12 
2 

Тема 10. 
Ринок дорогоцінних металів 

       Семінарське заняття №13 
2 

Тема 11. 
Ринок нерухомості та землі 

       Семінарське заняття №14 
2 

Тема 12. 

Міжнародний фінансовий ринок 

       Семінарське заняття №15 

       Семінарське заняття №16 

4 

Разом годин 32 
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7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 2 

2. 
Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів  

ІРС 

 

2 

3. Консультація по опрацюванню рекомендованої літератури 2 

4. Передекзаменаційна консультація 1 

Разом годин 7 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

 

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 

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

регулювання 

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

регулювання 

12. Внутрішнє регулювання фінансового ринку 

13. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду 

14. Сучасні проблеми регулювання фінансового ринку, необхідність створення нової 

концепції регулювання 

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

євроінтеграційних процесів 

16. Інфраструктура та її склад 

17. Класифікація фінансового посередництва 

18. Банківські посередники 

19. Небанківські фінансово-кредитні інститути 

20. Контрактні фінансові інститути 

21. Ціноутворення на фінансовому ринку на різні фінансові активи 

22. Оцінка інвестиційних якостей фінансових посередників 

23. Визначення ставки дохідності або ціна капіталу 

24. Моделі оцінки фінансових інструментів 

25. Оцінювання облігацій 

26. Оцінювання акцій 

27. Дохідність операцій з фінансовими активами 

28. Модель оцінки капітальних активів 

29. Фінансові ризики 

30. Поняття та класифікація фінансових ризиків 

31. Методи оцінки ризиків 

32. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків на фінансовому ринку 

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

пропозиція на грошовому ринку 

34. Сутність та особливості функціонування грошового ринку 

35. Сутність грошового ринку 

36. Структура та основні інструменти грошового ринку 

37. Ринок капіталів: сутність, функції, організація 

38. Кредитний ринок: основи організації та види кредитів 

39. Банки як основні учасники кредитного ринку 

40. Державний кредит, його форми та види 

41. Державний борг України 

42. Кредитні рейтинги 

43. Сучасний стан і тенденції розвитку банківської системи України 

44. Ключові фактори і напрями її оздоровлення 
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45. Становлення національної та світової валютних систем 

46. Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку 

47. Валютний курс 

48. Валютні операції 

49. Валютний трейдинг 

50. Прогнозування валютних курсів 

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

України 

52. Золотовалютні резерви країни 

53. Управління золотовалютними резервами 

54. Основи функціонування фондового ринку 

55. Сутність, функції, принципи функціонування фондового ринку 

56. Класифікація фондових ринків 

57. Фінансові інструменти фондового ринку 

58. Класифікація цінних паперів 

59. Інвестиційні властивості цінних паперів 

60. Рейтингові оцінки цінних паперів 

61. Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку 

62. Інвестиційні стратегії на фондовому ринку 

63. Фондова біржа та біржові операції 

64. Фондові ринки та фондові біржі світу 

65. Рейтинги фондового ринку. Біржові індекси 

66. Професійна діяльність на фондовому ринку 

67.  Національна депозитарна система 

68. Сучасний фондовий ринок України: проблеми та шляхи їх вирішення 

69.  Стратегії розвитку фондового ринку України 

70. Основи організації та функціонування ринку похідних цінних паперів 

71. Види похідних фінансових інструментів 

72. Основні засоби аналізу ринку похідних інструментів 

73. Страхові компанії на фінансовому ринку: світові тенденції 

74. Страхові резерви 

75.  Основні напрями та інструменти розміщення страхових резервів 

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

77. Інвестиційний капітал страхових компаній в Україні 

78. Страхові резерви і можливості їх інвестування 

79. Структура інвестиційного портфеля українських страховиків 

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

81. Значення і роль золота у міжнародній валютній системі 

82. Сутність, класифікація та особливості функціонування ринку дорогоцінних металів 

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

аукціонів 

84. Ринок банківських металів в Україні 

85. Ринок нерухомого майна 

86. Ринок землі у структурі ринку нерухомості 

87. Зарубіжний досвід становлення та функціонування ринку землі та українські 

особливості 

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

89. Світові фінансові потоки та світові фінансові центри 

90. Фінансові інструменти міжнародного фінансового ринку 

91. Міжнародні фінасові організації 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Основним нормативним документом, що визначає оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та 

оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, 

затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання 

здійснюється за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною 

шкалою).  

 Відповідно до Положення система оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів враховує такі види занять як лекційні,  

семінарські/практичні заняття, виконання самостійної роботи і 

індивідуальної роботи (ІР),  а також модульної контрольної роботи.  

 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів 

включає суму оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та 

індивідуальну роботу (максимальна кількість балів – 50). 

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає 

модульну контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 
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9.1 ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ 
 

Поточний контроль** Індивідуальна 

і самостійна 

робота 

Екзамен Разом 
Теми/бали 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3-4 

Тема 

5-6 

Тема 

7-8 

Тема 

9-10 

Тема 

11 

Тема 

12 

5 5 5 5 5 5 5 5 

40 

 10 

50 50 100 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 

20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька 

видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин ) навчання 

може відбуватись в онлайн формі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також 

й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
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9.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях (від 0 до 5 балів)  

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно 

робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх 

представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати 

їх риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних 

поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в 

економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних 

угод, обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; 

 активна участь в обговоренні дискусійних і проблемних питань теми семінару. 

5 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного-двох пунктів, 

указаних вище (якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж таки студентом 

допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні 

періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він 

швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді; 

 студент не бере участі в обговоренні проблемних питань семінару. 

4 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше  пунктів, указаних 

вище (якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття питання); 

одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії оцінки 

”задовільно”; 

3 

  у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають 

загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не 

знає правильної відповіді; 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

1-2 

 студент відсутній на занятті; 

 студент не приймав участь в обговоренні питань семінару. 

0 

 відпрацьоване семінарське заняття через пропуск з поважних причин у повному обсязі 3 

 відпрацьоване семінарське заняття через пропуск з поважних причин у повному обсязі з 

неточностями у відповідях 
2 

 відпрацьоване семінарське заняття через пропуск з поважних причин у неповному обсязі з 

неточностями у відповідях 
1 

 відпрацьоване семінарське заняття через пропуск без поважних причин у повному обсязі 2 

 відпрацьоване семінарське заняття через пропуск без поважних причин у неповному обсязі з 

неточностями у відповідях 
1 
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 пропущене семінарське заняття невідпрацьоване  0 

 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Розв’язання тестових питань: 

 дана віповідь на всі тестові питання (30 питань) без помилок 
5 

 дана віповідь на 25 тестових питань без помилок 

 
4 

 дана віповідь на 20 тестових питань без помилок 3 

 дана віповідь на 15 тестових питань без помилок 

  

 

2 

 дана віповідь на 10 тестових питань без помилок 

 
1 

 самостійна робота не виконана 0 

4.  Індивідуальна робота студента (ІРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Написання реферату від 0 до 5 балів 

Участь у конкурсі студентських наукових робіт від 0 до 5 балів 

Участь у роботі студентської наукового гуртка за тематикою дисципліни від 0 до 5 балів 

Участь у науково-дослідній роботі кафедри за тематикою дисципліни від 0 до 5 балів 

 

5.  Іспит 

Критерії оцінювання 50 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань. 

1.Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання.  

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь 

10 балів 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі 

15 балів 

3. Третій рівень (завдання 3) – теоретичне завдання. 

В цих завданнях необхідно дати розгорнуту й вичерпну відповідь на дане 

теоретичне питання. Якщо потрібно, то слід проілюструвати розв’язання 

завдання схемами, графіками, таблицями 

25 балів 
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9.3  ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою відображається у  

відомості обліку успішності та іншої академічної документації. 

  

 

 

РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації навчального 

процесу з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» включає: 
 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програма навчальної дисципліни; 

 робоча програма навчальної дисципліни; 

 плани семінарських і практичних занять та методичні рекомендації з їх проведення;  

 завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС); 

 завдання та методичні матеріали до виконання індивідуальної наукової роботи 

студента (ІРС);  

 завдання для проведення модульного контролю (тестові завдання); 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 опорний конспект лекцій; 

 підручники і навчальні посібники;  

 структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал. 
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РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань 

теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студентам під час лекцій 

роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. 

При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного обмірковування. Студенти 

здійснюють коментарі самостійно або за участю викладача.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і 

змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, 

забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу 

даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, 

виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції 

інших людей, критично підходити до власних поглядів.  

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в 

тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, 

обговорити і здійснити їх селекцію  

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; для представлення 

певних; досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань 

тощо.  

Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту 

дисципліни за допомогою наочності: 

 законодавчі матеріали та коментарі до них;  

 навчально-методичні матеріали;  

 структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал;  

 

Періодичні видання: 

 «Актуальні проблеми економіки»;  

  «Баланс-Бюджет»;  

  «Вісник. Офіційно про податки»;  

 «Економіка України»;  

 «Економіка, фінанси, право»;  

  «Економіст»;  

  «Казна»;  

  «Проблеми економіки»;  

  «Регіональна економіка»;  

  «Світ фінансів»;  

  «Сталий розвиток економіки»;  

 «Фінанси України».  
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Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з 

дисципліни 
 

Методи активізації процесу навчання Практичне застосування 

навчальних технологій 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного 

мислення студентів, коло питань теми обмежується 

двома-трьома ключовими моментами, 

використовується досвід зарубіжних навчальних 

закладів. 

Студентам під час лекцій роздається друкований 

матеріал, виділяються головні висновки з питань, 

що розглядаються. 

При читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, на які лектор 

відповідає сам, не чекаючи відповідей студентів 

Тема 1. Фінансовий ринок: 

сутність, функції та роль в 

економіці 

1.Взаємодія і співвідношення 

реального та фінансового секторів 

економіки.  

2.Рух фінансових потоків в 

економіці 

3.Глобалізація фінансових ринків: 

причини, фактори, наслідки 

 

Тема 2. Регулювання фінансового 

ринку 

1.Внутрішнє регулювання 

фінансового ринку 

2.Сучасні проблеми регулювання 

фінансового ринку, необхідність 

створення нової концепції 

регулювання 

3.Моделі реорганізації системи 

регулювання та нагляду в Україні в 

контексті євроінтеграційних 

процесів 

Тема 12. Міжнародний 

фінансовий ринок 

1.Світові фінансові потоки та 

світові фінансові центри 

2.Фінансові інструменти 

міжнародного фінансового ринку 

 

Семінари-дискусії 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і 

поглядами учасників з приводу даної теми, а також 

розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння 

формулювати думки й висловлювати їх, вчать 

оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів 

Тема 5. Грошово-кредитний 

ринок 

1.Сутність та особливості 

функціонування грошового ринку 

2.Ринок капіталів: сутність, 

функції, організація 

3.Кредитний ринок: основи 

організації та види кредитів 

4.Банки як основні учасники 

кредитного ринку 

5.Сучасний стан і тенденції 

розвитку банківської системи 

України 
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Тема 6. Валютний ринок 

1.Становлення національної та 

світової валютних систем 

2.Валютне регулювання та курсова 

політика центрального банку в 

сучасних умовах України 

3.Золотовалютні резерви країни. 

Управління золотовалютними 

резервами 

 

Тема 7. Фондовий ринок 

1.Фінансові інструменти фондового 

ринку 

2.Інвестиційні властивості цінних 

паперів 

3.Фундаментальний та технічний 

аналіз фондового ринку. 

4.Інвестиційні стратегії на 

фондовому ринку 

5.Сучасний фондовий ринок 

України: проблеми та шляхи їх 

вирішення. Стратегії розвитку 

 

Тема 8. Ринок похідних 

фінансових інструментів 

1.Основи організації та 

функціонування ринку похідних 

цінних паперів 

2.Основні засоби аналізу ринку 

похідних інструментів 

 

Тема 9. Страховий ринок 

1.Страхові компанії на 

фінансовому ринку: світові 

тенденції 

2.Страхові резерви. Основні 

напрями та інструменти їх 

розміщення 

3.Зв’язок страхового сегменту з 

іншими сегментами фінансового 

ринку 

 

Кейс-метод 

Кейс-метод –  метод аналізу конкретних 

ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, 

управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, 

Тема 3. Інфраструктура 

фінансового ринку 
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інцидентів у процесі вивчення навчального 

матеріалу 

 

1.Інфраструктура та її склад 

2.Класифікація фінансового 

посередництва 

 

Тема 4. Дохідність, ризик та ціна 

капіталу на фінансовому ринку 

1.Ціноутворення на фінансовому 

ринку на різні фінансові активи 

2.Фінансові ризики 

3.Методи оцінки ризиків 

 

 

Презентації 

Презентації – виступи перед аудиторією, що 

використовуються; для представлення певних; 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань тощо 

Тема 1. Фінансовий ринок: 

сутність, функції та роль в 

економіці 

Презентація ІРС 

 

Тема 2. Регулювання фінансового 

ринку 

Презентація ІРС 

 

Тема 5. Грошово-кредитний 

ринок 

Презентація ІРС 

 

Банки візуального супроводження 

 – сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності 

 навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий 

ринок» (лекції); 

 законодавчі та нормативні матеріали 

Періодичні видання: 

Актуальні проблеми економіки 

Баланс-Бюджет 

Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні 

Вісник Львівської державної фінансової академії 

Економіка України 

Економіка, фінанси, право 

Економіст 

Казна  

Регіональна економіка 

Фінанси України 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

«Фінансовий ринок» 

 Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

 Міністерство фінансів України: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України: 

http://www.me.gov.ua 

 Державна фіскальна служба України: 

http://www.sta.gov.ua/ 

 Національний банк України: https://bank.gov.ua 

 Асоціація українських банків: https://aub.org.ua 

 Рахункова палата України: http://www.ac-

rada.gov.ua/ 

 Державна аудиторська служба:  

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index 

 Національна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг: https://www.nfp.gov.ua 

 Націоналної Комісії з цінних паперів та 

фондового ринку: https://www.nssmc.gov.ua 

 Електронна версія газети «Цінні папери України»: 

http://www.finmarket.info/securities_paper/.   

 Інші 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної 

дисципліни  

▪ Інтегрований навчально-

атестаційний комплекс (підручник, 

автоматизована навчально-

атестаційна система на компакт-

диску та Інтернет-портал) 

▪ Методичні рекомендації з вивчення 

тем  

▪ Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до їх 

проведення 

▪ Методичні рекомендації з 

виконання самостійної роботи 

студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до 

виконання індивідуальної роботи 

студента  

▪ Засоби діагностики знань студентів 

з навчальної дисципліни  

▪ інші 
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