
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 
 

Мета курсу – є формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків у 
фінансовій сфері щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються у кредитно-
фінансовій сфері, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними 
характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку. 
 Дисципліна «Аналіз фінансових ринків» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  і 
макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Економіка 
підприємства», «Підприємницькі ризики», «Підприємництво і малий бізнес», 
«Менеджмент і маркетинг», «Основи науково-аналітичних досліджень», «Аналіз 
конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства», вона інтегрується 
з вивченням дисципліни «Стратегія підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  вивчення причинно-наслідкових явищ, що виникають у 
суспільстві у процесі функціонування фінансових ринків. 
 Програмні результати навчання: 
знати:  сутність функціонування фінансових ринків і основні механізми його 
забезпечення; інструменти, що використовуються для здійснення фінансових 
операцій; механізми і способи здійснення фінансових операцій і забезпечення їх 
надійності; основні законодавчі акти, що регулюють функціонування фінансових 
ринків і взагалі всієї фінансової системи в Україні; методологію альтернативного 
аналізу; основні види фінансових операцій на міжнародних ринках і механізми їх 
здійснення. 
вміти: проводити аналіз ринків, їх прогнозування за допомогою методів технічного 
і фундаментального аналізу; оцінювати фінансові інструменти і вибирати найкращі 
способи їх застосування; оцінювати ефективність фінансових інструментів і активів; 
формувати і розраховувати прогнозні грошові потоки і розробляти прогнозні 
фінансові плани; визначати ризики фінансових інструментів на всіх стадіях їх 
використання, механізми і інструменти їх запобігання; організовувати ефективне 
управління фінансовими ризиками. 
володіти: сучасними науково-обґрунтованими, практично перевіреними 
високоефективними технологіями оцінки ефективності фінансових операцій, 
альтернативного аналізу їх здійснення. 
 Зміст навчальної дисципліни:  
СВІТОВЕ І ВНУТРІШНЄ ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ФІНАНСОВИЙ РИНОК 
КРАЇНИ І ЇЇ ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ. Предмет та завдання дисципліни. 
Фінансове середовище: поняття, характеристики, основні складові, основні 
тенденції. Характеристика фінансових ринків і їх класифікація. Види фінансового 
посередництва. Фінансові інститути і міжнародні фінансові центри, їх вплив на 
національну фінансову систему. Фінансові інструменти: види, поняття, 
класифікація, застосування. Основи процентних ставок. Фінансовий ринок: 
сутність, функції та роль в економіці. Фінансовий ринок як економічний простір, 
на якому формуються відносини купівлі-продажу фінансових фондів. Місце 
фінансового ринку у фінансовій системі. Структура фінансового ринку: фондовий 
ринок, грошовий ринок, ринок банківських позичок. Функції фінансового ринку. 
Забезпечення руху фінансових потоків, переливу вільних фінансових фондів 
(заощаджень) в інвестиції. Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух 



фінансових потоків. Інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків. Вплив 
мережі INTERNET на процеси інтернаціоналізації та глобалізації. Єдина валюта в 
Європейському Союзі, її вплив на світовий фінансовий ринок. Формування 
нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в плановій та 
ринковій економіках, порівняльний аналіз, переваги та недоліки. Роль фінансового 
ринку в економіці. Державне регулювання фінансового ринку, його причини, 
головні принципи, законодавчі основи.  
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ.  Фінансові ринки. 
Кредитний ринок (ринок банківських кредитів). Фондовий ринок: ринки акцій, 
боргових зобов’язань (облігацій та інших довгострокових зобов’язань) з фіксованим 
доходом, інших фінансових інструментів і механізм їх функціонування. Валютний 
ринок і механізм його функціонування. Світові фінансові ринки. Ризики операцій на 
фінансових ринках і методи їх хеджування. ринки похідних інструментів 
(деривативів). Аналіз фінансових ринків: фундаментальний і технічний аналіз. 
Фінансовий ринок України: основні сегменти, характеристики, ефективність, 
проблеми, перспективи. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних занять і 80 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 

 
 


