
ФІНАНСОВИЙ РИНОК  

 

Мета курсу – формування у студентів комплексного розуміння системи 
взаємозв’язків на фінансовому ринку та відповідної державної політики; 
формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про основи 
функціонування та розвиток фінансового ринку як підсистеми фінансових 
відносин.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Фінанси, 
Гроші та кредит, Ринок фінансових послуг, Корпоративні фінанси, Банківський 
менеджмент, Грошово-кредитні системи зарубіжних країн, Центральний банк і 
кредитні операції, Ринок цінних паперів, Фондовий ринок, Цінні папери, 
Міжнародні фінанси, Валютне регулювання, Міжнародні розрахунки і валютні 
операції, Страховий менеджмент, Фінансовий аналіз тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в 
міжнародному контексті; здатність опановувати та усвідомлювати інформацію 
щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність та функції фінансового ринку; показники доходності цінних 
паперів; техніку хеджування фінансових ризиків; показники прибутковості 
лізингового кредиту;  
вміти: проводити розрахунки за валютними угодами; обирати техніку 
хеджування фінансових ризиків; визначати форми фінансування суб'єктів 
підприємництва; здійснювати аналіз прибутковості лізингового кредиту;  
володіти: знаннями сутності та функцій фінансового ринку, розрахунків 
показників доходності цінних паперів; навичками обрати техніку хеджування 
фінансових ризиків, визначити показники прибутковості лізингового кредиту.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ. 
Фінансовий ринок та його роль в економіці. Місце фінансового ринку у 
фінансовій системі. Передумови виникнення фінансового ринку. Економічний 
зміст поняття «фінансовий ринок». Функції фінансового ринку. Територіальна 
організація фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація. 
Юридичні особи всіх форм власності як суб’єкти фінансового ринку. 
Домогосподарства як суб’єкти фінансового ринку. Держава та органи місцевого 
самоврядування як суб’єкти фінансового ринку. Функції основних учасників 
фінансового ринку. Система взаємодії суб’єктів фінансового ринку. 



Регулювання фінансового ринку. Міжнародне регулювання фінансового ринку. 
Правові основи функціонування фінансового ринку в Україні. Державне 
регулювання фінансового ринку. Саморегулювання фінансового ринку. 
Фінансові посередники. Сутність та призначення фінансових посередників. 
Типи фінансових посередників та їх характеристика. Банківські установи.  
Небанківські фінансово-кредитні установи.  Відсоткові ставки, ціна, ризик 
капіталу. Ціна капіталу. Види та структура відсоткових ставок. Теорії часової 
структури відсоткових ставок.  Розвиток теорій ризику.  Модель оцінки 
капітальних активів (МОКА). Модель арбітражного ціноутворення. Теорія 
ефективності фінансового ринку. Грошовий ринок та ринок банківських позик. 
Сутність та особливості функціонування грошового ринку та ринку  
банківських позик. Характеристика інструментів облікового ринку. Особливості 
функціонування міжбанківського ринку. 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖОВОГО 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Валютний ринок. 
Поняття валюти, валютний курс і конвертованість валют. Валютний ринок: 
сутність та основи функціонування. Валютні системи, їх призначення.  Валютне 
регулювання та курсова політика Центрального банку. Фондовий ринок. Суть 
фондового ринку та його учасники. Професійна діяльність на фондовому ринку.  
Класифікація фондових ринків. Біржовий фінансовий ринок в умовах 
глобалізації. Філософія та психологія трейдінгу. Транснаціональний 
банківський капітал. Фондова біржа і біржові операції. Сутність фондової 
біржі, її види та функції. Правила фондової біржі. Сутність біржового ринку. 
Біржові фондові індекси. Ринок похідних цінних паперів. Сутність фондової 
біржі, її види та функції. Правила фондової біржі. Сутність біржового ринку. 
Біржові фондові індекси. Особливості розвитку світового ринку похідних 
цінних паперів. Призначення та переваги використання похідних цінних 
паперів. Кредитний ринок. Поняття кредиту та кредитного ринку . Кредитна 
система, її структура і особливості Розвиток кредитного ринку України. Світові 
фінансові системи. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


