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 Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників 

Галузь 
знань,спеціальність,
освітній рівень,назва 
освітньої програми. 
напрям підготовки, 
освітньо -
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 

 

 

 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання Кількість кредитів - 6 Галузь знань 
 07«Управління та 
адміністрування» 
 

Обов'язкова 

Модулів - 2  
 

Спеціальність: 
 

071-«Облік і 
оподаткування» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів - 11  

 
4 - й  4-й 

Індивідуальне науково -
дослідне завдання - 
реферат та по бажанню 
наукові статті і тези 
доповідей, для студентів 
заочної форми навчання - 
обов'язкова контрольна 
робота.    * 
(назва) 

 

Спеціальність : 

072«Фінанси,банківська 

справа та страхування» 

 Семестр 

Загальна кількість годин - 
180 

 
 8 - й  8-й 

 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 4, 
самостійної роботи 
студента- 5. 
 
денної форми навчання: 
аудиторних - 4, 
самостійної роботи 
студента- 5. 

 
Освітній  рівень: 

бакалавр 
Освітня програма: 

перший рівень вищої 
освіти 

Лекції 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 год. 6 год. 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 4, 
самостійної роботи 
студента- 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практичні, семінарські 

Освітній рівень: 

бак 

 

22 год. 4 год. 
 

 
Лабораторні 

перший (бакалаврський)  

 

 

  
 

Освітня програма: 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

 

 

Самостійна робота 
134 год. 170 год. 

 

  
 

 

Вид контролю: іспит 

 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни полягає в розширенні знань та поглибленні навичок 

студентів щодо організації операцій на фінансовому ринку, механізму 

проведення їх та особливостей розвитку світових фондових систем, політики 

формування портфельних інвестицій. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад та структури 

фінансового ринку; надання знань щодо особливостей регулювання 

фінансового ринку; визначення суті інфраструктури фінансового ринку та 

особливостей діяльності професійних учасників; набуття вмінь визначати та 

розрізняти сегменти фінансового ринку та їх взаємодію. 

 

Місце дисципліни «Фінансовий ринок» у структурно-логічній 

схемі підготовки здобувачів вищої освіти: 

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Банківська система  

Макроекономіка  Інформаційні системи і 

технології у фінансах 

 

Фінанси Фінансовий аналіз Бюджетна система 

Фінанси 

підприємств 

Гроші та кредит  

Навчальні практики Виробнича практика Підсумкова атестація 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Фінансовий ринок»:  

Загальні:  
ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій, груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

Фахові:  
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств.  

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.  

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

професійні рішення.  

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку.  

Програмні результати навчання з дисципліни «Фінансовий ринок»: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.  
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ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування).  

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку.  

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Світове і внутрішнє фінансове середовище, 

фінансовий ринок  країни і його основні  складові елементи. 
 
Тема1. 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. 

Суб’єкти відносин — учасники фінансового ринку: держава, емітенти, 

інвестори, фінансові посередники. Фінансові інструменти ринку - цінні 

папери, їх економічна та правова природа. Цінний папір - фінансова вимога. 

Цінний папір - носій майнових та інших прав інвестора. Процес 

сек’юритизації, його значення для фінансового ринку. Впровадження 

комп’ютеризованих рахунків дебіторів і кредиторів ринку. Електронні цінні 

папери. 

Рівняння балансу руху фондів в економіці. Рух фінансових потоків в 

економіці. Звіт про рух фінансових фондів та їх використання. Матриця 

фінансових фондів. Заощадження та інвестиції. Постачальники заощаджень, 

використання заощаджень, інвестори. 

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. 
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Тема 2. Законодавче регулювання фінансового ринку. 

Розвиток законодавчого регулювання фінансового ринку в країнах з 

розвинутою ринковою економікою (на прикладі США та Великобританії). 

Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. Рекомендації Групи 

30 щодо введення єдиних міжнародних стандартів фінансових ринків. 

Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків. Резолюції 

Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Регулювання 

фондового ринку в країнах — учасницях Європейського Союзу. 

Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду. Директиви 

Базельського комітету з банківського нагляду. Директиви Ради ЄС з 

регулювання банківської діяльності та нагляду. 

Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні. Правові 

норми регулювання фінансового ринку і розвитку його інфраструктури. 

Правове регулювання фондового ринку в Україні. Стратегія розвитку 

фондового ринку. Правові норми захисту майнових прав інвесторів. Права та 

обов’язки інституційних інвесторів. Забезпечення відкритості, прозорості 

інформації про емітента. Захист прав емітента. 

Правові основи розвитку грошового ринку і ринку банківських позичок 

в Україні. Особливості формування нормативної бази грошового ринку та 

ринку банківських позичок. Правові норми захисту майнових прав інвестора 

на грошовому ринку. 

Захист майнових прав вкладників та акціонерів комерційних банків. 

Пруденційне банківське регулювання. 

Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва. 
Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад. Значення 

інфраструктури для розвитку фінансового ринку. Система інфраструктури 

фінансового ринку в Україні. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. 

Технологія торгівлі   цінними   паперами. Техніка проведення аукціонів. 

Види аукціонів. 

Біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів. 

Фінансові інститути як посередники між суб’єктами фінансового ринку. 

Значення фінансового посередництва: деномінація заощаджень, приймання 

ризику неповернення виданої позички та виплати процентів, інформаційне 

забезпечення, консолідація ризиків та ефект росту масштабів угод. Роль 

комерційних банків як посередників. Депозитні небанківські інститути. 

Кредитні спілки. Ощадні інститути. Страхові компанії. Інвестиційні компанії 

та фонди. Пенсійні фонди, перспективи їх розвитку в Україні. Брокери та 

дилери по цінних паперах. Фонди грошового ринку. Фінансові компанії. 

Активи та пасиви фінансових посередників, їх управління. Нетто – процентна 

маржа. Чисті активи. 

Організатори торгівлі цінними паперами: фондові біржі, позабіржові 

фондові торговельні системи. 

Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та 
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учасники. Два рівні депозитарної системи. НБУ — депозитарій та фінансовий 

агент з обслуговування обігу державних цінних паперів. Депозитарний 

договір. Облік цінних паперів. Електронний облік цінних паперів. Ліцензії на 

право здійснення кожного виду депозитарної діяльності. Зберігачі цінних 

паперів. 

Номінальні утримувачі. Реєстри та реєстратори власників іменних 

цінних паперів. 

Кліринг. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк. 

Інформаційно-аналітичні інститути, їх значення для функціонування 

фінансового ринку. Фондові  індекси та рейтинги. 

Саморегулівні організації. Розвиток саморегулівних організацій у 

країнах з розвинутою ринковою економікою, їх функції та значення для 

розвитку ринку цінних паперів. Саморегулівні організації в Україні. 

Органи контролю та нагляду на фінансовому ринку. Контрольні функції 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку 

України, Міністерства фінансів України. 

 
Тема 4. Процентні ставки та їх структура. 

Відсоток за кредит. 

Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів. Практичне 

застосування концепції вартості грошей у часі. 

 
Тема 5. Ризик та ціна капіталу. 

Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна кредиту — процент. 

Структура процентних ставок фінансового ринку. Дохід і ризик цінного 

папера. Теорії структури процентних ставок (неупередженого очікування, 

переваги ліквідності, сегментації ринку). 

Розвиток теорій ризику. Причини появи та розвитку теорій ризику. 

Теорія Г. Марковіца (Нобелівська премія з економіки 1990 р.) — вибір 

раціонального (ефективного) портфеля, що забезпечує отримання очікуваного 

доходу за мінімального ризику. Виокремлення з обігу цінних паперів цінного 

папера без ризику. 

Теорія В. Шарпа (Нобелівська премія з економіки 1990 р.). Поділ 

ризику на систематичний і несистематичний. Ефективний портфель — 

ринковий. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) та її фінансове 

значення. Можливості застосування МОКА в Україні. 

Модель арбітражного ціноутворення. 

Теорія ефективності фінансового ринку Є. Фами. Сучасна критика 

теорії. 

 
Тема 6. Фондовий ринок. 

Фондовий ринок як частина фінансового ринку. Значення розвитку 

фондового ринку для процесу нагромадження капіталу. Особливість 

фондового ринку, його суб’єкти. Функції фондового ринку. Рух 

довгострокових фінансових фондів. Особливості розвитку фондового ринку в 

Україні. 
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Інструменти фондового ринку: облігації та акції як класичні 

інструменти ринку капіталів, розвиток похідних цінних паперів. 

Ринок облігацій. Облігація — борговий цінний папір. Класифікація 

облігацій. Ринок державних облігацій. Казначейські ноти та бони. 

Муніципальні облігації та їх особливості. Облігації корпорації. Емісія, 

реєстрація та розміщення облігацій. 

Дохідність облігації: поточна, до часу погашення, повна реалізована. 

Показник чутливості ціни облігації щодо зміни ринкового доходу (рівняння 

Макоулі). Рейтинг облігацій. 

Ринок акцій. Акція як частка у статутному фонді акціонерного 

товариства. Класифікація акцій. Емісія, реєстрація та розміщення акцій. 

Способи розміщення. Виплата дивідендів. Спліт, консолідації, райти, скріпи. 

Поточна дохідність акції. Курс (ціна) акції. Ціна акції з рівномірним 

ростом дивіденду (модель Гордона). Ціна акції з нерівномірним ростом 

дивіденду. Оцінка дивідендного доходу. 

Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів, його методи та 

значення для вивчення ринку і прийняття стратегічних рішень. 

Технічний аналіз ринку цінних паперів. Методи аналізу. Побудова 

лінійних та стовпчикових графіків. Японські свічки як різновид стовпчикових 

графіків. Осцилятори. Значення технічного аналізу для прийняття рішень з 

купівлі-продажу цінних паперів. 

 
Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансових 

ринків. 
Тема 7. Ринок похідних цінних паперів. 

Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. 

Хеджування. Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості. 

Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої позиції, 

довгої та короткої позиції. Ф’ючерсні контракти, їх значення, види: 

короткостроковий процентний ф’ючерс,довгостроковий процентний ф’ючерс, 

ф’ючерсні контракти на казначейський вексель та індекс. Ф’ючерсні біржі. 

Роль розрахункової палати біржі. Маржовий рахунок, початкова та варіаційна 

маржа. Ф’ючерсна ціна. Базис. 

Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між 

продавцем і покупцем опціона. Американський та західноєвропейський види 

опціонів. Опціон на купівлю фінансового активу, на продаж фінансового 

активу. Ціна опціона — премія. Нижня межа премії — внутрішня вартість 

опціона, верхня — часова (зовнішня) вартість. Модель Блека- Сколеса для 

опціона на продаж. Опціони на акції, облігації, індекси, ф’ючерсні контракти, 

валюту. 

Контракти своп. Процентні свопи. Валютні свопи. Банківський ринок 

своп, його особливості. Варанти, права власників. Частки в пулах та взаємних 

фондах. 

Створення ринку «синтетичних» цінних паперів. Фінансовий 

інжиніринг. Створення нових фінансових інструментів (продуктів). 

Комбінація опціонів. Стелажна угода. Стренг. Стреп. Стріп. Спред. 
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Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні 

розписки, цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках. 

 
Тема 8. Грошовий ринок і ринок банківських позичок. 

Грошовий ринок і ринок банківських позичок як складові фінансового 

ринку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. Особливість грошового ринку 

як ринку високоліквідних фінансових активів, короткострокових цінних 

паперів. 

Особливість ринку банківських позичок як ринку короткострокових і 

середньострокових позичок для фінансування оборотного (працюючого) 

капіталу. 

Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позичок: держава 

(міністерство фінансів та центральний банк), комерційні банки та депозитарні 

небанківські інститути, господарські одиниці всіх форм власності, фінансові 

посередники — дилери по державних цінних паперах, дисконтні дома 

(Великобританія). 

Функції грошового ринку. Забезпечення руху короткострокових 

ліквідних фінансових потоків, купівлі-продажу грошей як засобів платежу. 

Забезпечення касового виконання державного бюджету. 

Інструменти грошового ринку. Вексель — дисконтний фінансовий 

інструмент. Казначейські векселі, їх особливості та значення для грошового 

ринку. Дохідність казначейського векселя. Аукціони казначейських векселів. 

Федеральні фонди. Угоди про продаж з обов’язковим викупом цінних паперів 

(репо). Сертифікати депозитів, що вільно обертаються. Комерційні цінні 

папери — прості векселі. Причини зростання обігу сертифікатів депозитів і 

комерційних векселів. Банківські акцепти, їх зв’язок зі світовою торгівлею. 

Функції ринку банківських позичок: кредитування оборотних фондів 

(працюючого капіталу). 

Операції центральних банків на відкритому ринку. Роль казначейських 

векселів та інших видів короткострокових урядових цінних паперів. 

Управління грошовим обігом як мета операцій на відкритому ринку, 

поставлена перед центральним банком. Регулювання портфеля цінних паперів 

емісійного банку. Управління державним боргом як мета операцій на 

відкритому ринку, поставлена перед Міністерством фінансів. Взаємодія і 

взаємозв’язок кредитно-грошової та фінансової політики, значення її для 

грошового ринку. Види операцій на відкритому ринку. 

 
Тема 9. Валютний ринок. 

Поняття валюти, курс валюти, котирування іноземної валюти. 

Класифікації валютних ринків за різноманітними чинниками. 

Взаємовідносини між учасниками валютного сегменту фінансового ринку. 

Конверсійні операції на валютному ринку. Ринок операцій СПОТ. Операції на 

форвардному ринку. Валютні фьючерси. Валютні опціони. Операції СВОП. 

Валютний арбітраж. Ризик потенційних збитків від зміни обмінних курсів. 

Конверсійні операції. 
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Тема 10. Фондова біржа та біржові операції. 
Основи організації та роботи біржі. Біржовий статут і правила біржі. 

Біржовий комітет, члени біржі. Котирувальна комісія. Лістинг, основні 

вимоги та умови на біржі. Включення до курсового бюлетеня та реєстрація. 

Брокери, дилери, спеціалісти на фондовій біржі. 

Види біржових наказів та угод. Повні й неповні лоти. Накази на 

купівлю і продаж. Накази на день, тиждень, місяць, відкриті накази. Накази 

«стоп», накази «на вибір брокера», лімітні накази. 

«Короткі накази» — продаж акцій без покриття. Види коротких 

продажів. Купівлі з використанням маржі. Виконання наказів. Встановлення 

цін. Кліринг. Клірингові банки. Біржовий бюлетень, його значення для 

організації торгівлі. 

Біржові індекси, їх значення. Індекси зарубіжних фондових ринків: Dow 

Jones, Standard and Poors, DAX. Міжнародні індекси. Індекси Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC): IFC Frontier, IFC Global, IFC Investable. 

Включення України до індексу IFC Frontier на базі індексу ПФТС. Фондові 

індекси України: Комекс-брок, Wood-15, ProU-50, Індекс ПФТС. 

Позабіржова торгівля. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у 

США як регулятор торгівлі на позабіржовому ринку. Автоматичні 

котирування Національної асоціації дилерів з цінних паперів у США 

NASDAQ, її правила, норми ділової поведінки. 

Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. Позабіржова фондова 

торговельна система (ПФТС). 

Організація торгівлі цінними паперами. Лістинг, кліринг ПФТС. 

 
Тема 11. Фундаментальний і технічний аналіз. 

Зміст і основні цілі фундаментального інвестиційного аналізу на 

фондовому ринку. Суть рейтингової оцінки акцій і облігацій. Показники 

оцінки акцій і облігацій. Фінансова оцінка цінних паперів. Методи 

порівняльної оцінки акцій. Зміст технічного інвестиційного аналізу на 

фондовому ринку. Фондові індекси в системі аналізу та оцінки ринку ЦП. 

 

3.Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Світове і внутрішнє фінансове середовище, 

фінансовий ринок країни і його основні складові елементи 

Тема 1. Фінан-

совий ринок: 

сутність, функ-

ції та роль в 

економіці 

16 2 2 - - 12 18 2 1 - - 15 
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Тема 2. Законо-

давче регулю-

вання фінансо-

вого ринку 

16 2 2 - - 12 15 - 
 

- - 15 

Тема 3 . 

Поняття і 

класифікація 

фінансового 

посередництва 

16 2 2 - - 12 16 - 1 - - 15 

Тема 4. 

Процентні 

ставки та їх 

структура 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

Тема 5. Ризик та 

ціна капіталу 
16 2 2 - - 12 17 2 - - - 15 

Тема 6.Фон-

довий ринок 
16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

96 12 12 - - 72 96 4 2 - - 90 

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансових ринків.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Тема 7. Ринок 

похідних цін-

них паперів 

18 4 2 - - 12 16 - 1 - - 15 

 

Тема 8. 

Грошовий 

ринок і ринок 

банківських 

позичок 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

 

Тема 9. 

Валютний 

ринок 

16 2 2 - - 12 20 - - - - 20 

 

Тема 10. Фон-

дова біржа та 

біржові 

операції 

16 2 2 - - 12 15 
 

- - - 15 

 

Тема 11. 

Фундаментальн

ий і технічний 

аналіз 

18 2 2 - - 14 16 - 1 - - 15 

 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 
84 12 10 - - 62 84 2 2 - - 80 

 

Усього годин 180 24 22 - - 134 180 6 4 - - 170  
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4.Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Ден

на 

фор

ма 

Заоч

на 

фор

ма 
 

   

1 Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 2 1 

2 Законодавче регулювання фінансового ринку 2  

3 Поняття та класифікація фінансового посередництва 2 1 

4 Процентні ставки та їх структура 2  

5 Ризик та ціна капіталу 2  

6 Фондовий ринок 2  

7 Ринок похідних цінних паперів 2 1 

8 Грошовий ринок і ринок банківських позичок 2  

9 Валютний ринок 2  

10 Фондова біржа та біржові операції 2  

11 Фундаментальний і технічний аналіз 2 1 

 Разом 22 4 

 

5.Самостійна робота 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Ден

на 

фор

ма 

Заоч

на 

фор

ма 
 

1 Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 12 15 

2 Законодавче регулювання фінансового ринку 12 15 

3 Поняття та класифікація фінансового посередництва 12 15 

4 Процентні ставки та їх структура 12 15 

5 Ризик та ціна капіталу 12 15 

6 Фондовий ринок 12 15 

7 Ринок похідних цінних паперів 12 15 

8 Грошовий ринок і ринок банківських позичок 12 15 

9 Валютний ринок 12 20 

10 Фондова біржа та біржові операції 12 15 

11 Фундаментальний і технічний аналіз 14 15 

12 Разом 134 170 

 

6.Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» використовуються 

наступні методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  
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– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-

конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання 

практичних робіт;  

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального;  

– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 

– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального 

матеріалу;  

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та 

самонавчання на основі конспектів лекцій, навчальних підручників і 

посібників, наукової й іншої рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання 

самостійної роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань;  

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, 

ділові та рольові ігри тощо; 

– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; 

наочно-практичний.  

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на 

платформі інформаційного освітнього середовища Moodle. Провадження 

даного виду навчання здійснюється в межах норм положення «Про організацію 

поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із 

застосуванням дистанційних технологій в Уманському національному 

університеті садівництва». Матеріали дисципліни «Фінансовий ринок» 

освітньому середовищі Moodle розміщені за посиланням: 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=471 

У разі запровадження карантинних обмежень проводяться 

відеоконференції у форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з 

викладачем забезпечуються за допомогою платформ Zoom, Google Meet, 

Moodle. 

 

7.Методи контролю 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна 

шкала (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма 

видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, 

самостійної роботи, науково-дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» для оцінки знань і 

навичок студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної 

теми методом усного, письмового (виконання практичних і самостійних 

завдань) та тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим 

модулем за допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Фінансовий 

ринок» є іспит, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70. Об’єктами поточного 
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контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи на 

практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних 

заняттях оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для 

виконання завдань, що передбачені завданнями для самостійного опрацювання; 

повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, 

продемонстрований у тестових й усних відповідях і виконання ситуаційних 

завдань під час практичних занять; активність при обговоренні питань, що 

винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після 

опанування певного змістового модуля. Модульний контроль проводиться 

письмово у формі тестів (30 тестів за кожним зі змістових модулів). 

Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього 

практичного заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли 

студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без поважних 

причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю допускається 

у строки, які встановлюються викладачем. Знання студента з певного модуля 

вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його поточної успішності 

та за модульний контроль складають менше 61% від максимально можливої 

суми за цей модуль. У такому випадку можливе повторне перескладання 

модуля у терміни, встановлені викладачем. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Фінансовий ринок» (денна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

ПК 

ЗМ1 

Т  

7 

Т  

8 

Т  

9 

Т  

10 

Т 

11 

ПК 

ЗМ 2 

Сума балів, 

всього 
5 5 5 5 5 5 

8 

5 5 5 5 5 

7 70 
Практичні 

заняття 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Самостійна 

робота 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

30 30 

Разом  100 

 

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання 

студент одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів 

якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 
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• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи 

вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи 

інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи 

інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за 

відповідне завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання 

практичних завдань і самостійної роботи студент може отримати максимально 

70 балів.  

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Фінансовий ринок» (заочна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

ПК 

ЗМ1 

Т  

7 

Т  

8 

Т  

9 

Т  

10 

Т 

11 

ПК 

ЗМ 2 

Сума балів, 

всього 
5  5    

15 

5    5 

10 

70 

Практичні 

заняття 
5  5    5    5 

Самостійна 

робота 
           

Контрольна 

робота 
25 

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

 30 

Разом  100 

 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми 
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навчання здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого 

покладено пройдений матеріал та охоплюються основні його поняття та 

категорії. За кожним опрацьованим модулем студент отримує 30 запитань із 

чотирма поданими відповідями, одна з яких є правильною. За кожен блок 

тестових вправ максимально можна отримати 5 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми 

навчання є виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 

теоретичних питань і 1 ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота 

виконується здобувачем особисто та захищається окремо від самостійної 

Максимальна сума балів – 25. 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  

та захисті контрольної роботи  
 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 

поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 

1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, 

оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру 

полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність 

редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 

1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 

Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність 

формулювання власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 

обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні 

документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 

2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 

5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, 

здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, 

погляди 

5 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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8. 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. 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни « 

Фінансовий ринок»” для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 

072« Фінанси, банківська справа та страхування». Колотуха С.М., Мельник К. 

М., Пташник С.А. Умань. ФОП Юрченко А.В. 2021. 64 с. 

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни 

« Фінансовий ринок» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Колотуха С.М., Мельник К. 

М., Пташник С.А. Умань. ФОП Юрченко А.В. 2021. 48 с. 

3. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з вивчення 

дисципліни «Фінансовий  РИНОК» для здобувачів першого рівня вищої  освіти 

спеціальності:072—« Фінанси, банківська справа та страхування». Колотуха 

С.М.,Мельник К. М., Пташник С.А  Умань. ФОП Юрченко А.В. 2021. 32 с.  

4. Опорний конспект лекцій з вивчення дисципліни «Фінансовий  ринок» 

для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності:072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Колотуха С.М., Мельник К. М., Власюк 

С.А., Пташник С.А. Умань. УНУС. 2022. 278 с.  
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10. Рекомендована література 

10.1 Базова 

1. Близнюк О.П., Іванюта І.М. Ринок фінансових послуг: навчальний 

посібник для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» Х.: ХДУХТ, 2017. 255с. URL : 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1711/1/Навч_посіб_РФП_2017.pdf 

2. Ваніна Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 

2014. 176 с. 

3. Еш С. М. Ринок фінансових послуг : підручн.  К. : ЦУЛ, 2019. 400 с. 

4. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник.  К.: Центр учбової 

літератури, 2009. 528с. 

5. Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки  К. : Знання, 2013. 479 с. 

6. Фінансовий ринок: Навч. посібник за заг. ред. Арутюнян С.С. К.:  2018.   

484с. 

7.  Фінансовий ринок: Навчальний посібник / Н. В. Трусова, С. А. 

Нестеренко, І. Є. Якушева та ін.  Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2021.  

236 с. 

8. Фінансовий ринок: Навчальний посібник /Акімова Л.,Клименко 

В.,Доеієнко Л.,К.: Центр навчальної літератури.2019.358с. 

9. Цінні папери : практикум : навч. посіб. за ред. В.Д. Базилевича.   К. : 

Знання, 2013. 791 с. 

10. Черкасова С. Г. Ринок фінансових послуг : навч. посіб.  К. : Ліра- К, 

2015.  450 с. 

11. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник  3-те вид., стер.   К. : 

Знання, 2015. 535 с. 

 

10.2 Нормативно-правова база 

12. Господарський кодекс України № 436–IV від 16.01.2003 р. Дата 

оновлення: 16.10. 2020.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

13. Конституція України: Закон України №254к/96-ВР від 28.06.1996 р. 

Дата оновлення: 01.01. 2020.URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

14. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000. № 

2121–III. Дата оновлення: 03.07. 2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 

15. Про Національний банк України : Закон України  від 20.05.1999 р. 

№ 679–ХІV. Дата оновлення: 01.01. 2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 

16. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 

2374–ІІІ. Дата оновлення: 13.02. 2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14. 

17. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 

№ 3480-IV. Дата оновлення: 24.09. 2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 

18. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон 
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України від 30.10.1996р. №448/96-ВР. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр. 

19. Про національну депозитарну систему та особливості електронного 

обігу цінних паперів: Закон України від 10.12.1997р. №710/97-ВР. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710/97-вр 

20. Положення про функціонування фондових бірж. Затв. рішенням 

НКЦПФР від 22.11.2012 р. № 1688 URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2082-12 

21. Стратегія фінансового сектору України до 2025 року URL : 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf 

 

10.3 Додаткова 

 

22. Базилевич В. Д. Цінні папери : навч. посіб.  К. : Ліра , 2013. 791 с. 

23. Безугла О. В. Соціальне страхування : навч. посіб. К. : Ліра-К, 2011. 

368 с. 

24. Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабіна Н.В. Фінансовий ринок: 

Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2009. 334 с. 

25. Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції в сучасних умовах : навч. посіб. К. : Ліра, 2014. 208 с. 

26. Вірван Л. А. Міжнародний банківський бізнес. Базові категорії, 

поняття, терміни : підручник  К. : Ліра-К, 2014. 312 с. 

27. Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. 

посіб.  К. : Ліра-К, 2014.   216 с. 

28. Говорушко Т. А. Страхові послуги : навч. посіб. К. : Ліра-К, 2011. 

400 с. 

29. Гудзь Т. П. Банківський нагляд : навч. посіб. К. : Ліра-К, 2014. 380с. 

30. Дема Д. І. Ринок фінансових послуг : навч. посіб.  К. : Ліра-К, 2013.  

376 с. 

31. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : 

навч. посіб.  К. : Ліра-К, 2014. 292 с. 

32. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб.  К. : 

Ліра-К, 2015. 523 с. 

33. Колотуха С., Мельник К. Розвиток інтернет-банкінгу в Україні: 

проблеми, переваги та перспективи розвитку. Банківська справа. №2. 2019.   С. 

77-86.  

34. Колотуха С.,Смолій Л. Ідентифікація факторів впливу на стан 

банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Банківська 

справа. №2(152). 2020. С.103-114. 

35. Колотуха С.М.,  Мельник К.М., Бондаренко Н.В., Переполка В.Ю. 

Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора 

України.  Polish journal of science. №36 (2021) VOL. 2. С. 11-15. 

36. Колотуха С.М., Мельник К.М., Пономаренко О.В. Проблеми 

фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектору економіки. Збірник наук. 
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12. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021–2022 навчальний рік, 

охоплюють: 

1. Внесено коригування у розподіл балів, що їх отримують студенти під 

час вивчення дисципліни; 

3. Уточнено кількість аудиторних годин, передбачених змінами, 

внесеними до навчального  плану; 

4. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  
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