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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Фінансовий ринок
Викладач (-і) к.е.н., доц.  Гавадзин Н. О.
Контактний телефон 
викладача

+38(050)6615702

E-mail викладача n_havadzyn@ukr.net
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 4 кредити ЕСТS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Фінансові ринки відіграють важливу роль в економічному житті суспільства. Для
суб’єктів  господарювання,  фізичних  осіб,  держави  фінансовий  ринок,  з  одного  боку,  є
структурою, через яку залучаються необхідні фінансові ресурси, з іншого боку, вони мають
можливість  розміщувати  на  фінансовому  ринку  тимчасово  вільні  фінансові  ресурси  і
отримувати  додаткові  доходи.  Оскільки  фінансовий  ринок  виступає  координатором
функціонування  всієї  економічної  системи,  знання  особливостей  функціонування
фінансового  ринку,  його  інструментів,  навички  оцінки  фінансових  інвестицій  будуть
корисними не тільки для студентів економічних спеціальностей, але й для тих, хто вже
працює у фінансовій сфері, а також відповідних державних регулюючих та контролюючих
органах. 

3. Мета та цілі курсу 

Набуття  фахівцями  компетенцій  для  розкриття  теоретичних  та  практичних  основ
розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин. Цілі:
виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;
розкриття  взаємозв’язків  між  джерелами  фінансових  ресурсів  та  їх  використанням  на
основі аналізу руху грошових потоків в економіці; обґрунтування необхідності функціону-
вання фінансових інструментів, рух яких опосередковує взаємовідносини між суб’єктами
фінансового ринку; обґрунтування необхідності  регулювання фінансового ринку та роз-
криття його видів, форм, методів; виявлення значення фінансового посередництва для за-
безпечення виконання фінансовим ринком своїх функцій, класифікація та характеристика
фінансових інститутів; розкриття особливостей обігу різних видів фінансових інструментів
на основі аналізу відповідних сегментів фінансового ринку та розгляду основ функціону-
вання організованих ринків. 

4. Результати навчання (компетентності)
здатність до навчання та самоосвіти з питань фінансового ринку; формування дослідни-
цьких навичок та умінь у сфері фінансового ринку; уміння креативного вироблення ідей
щодо поведінки на фінансовому ринку; формування навичок критичного мислення з пи-
тань функціонування фінансового ринку; здатність працювати самостійно; ініціативність,
бажання досягти успіху на основі високої якості роботи; навички планування навчальної та
дослідницької роботи

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 120 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 32 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 год.
самостійна робота 56 год.

Ознаки курсу



Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

VIІІ 073«Менеджмент» ІV нормативна
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема  1.  Організація  та
структура фінансового ринку
Поняття  фінансового  ринку.
Класифікація  фінансових  ринків.
Емісія цінних паперів

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1, 5]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  2.   Поняття  фінансового
ринку 
Первинний  і  вторинний  ринок.
Етапи  емісії  цінних  паперів.
Методи  розміщення  цінних
паперів

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1, 5]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  3.  Сек’юритизація  та
глобалізація фінансових ринків
Форми  прояву  глобалізації.
Сек’юритизація  фінансових
ринків.  Сек’юритизація
фінансових активів

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4, 5]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  4.  Форми  прояву
глобалізації
Розвиток процесів сек'юритизації.
Характерні  риси  банківського
кредитування. Варіанти залучення
позикового капіталу.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4, 3]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 5. Ризик та дохідність
Поняття  ризику  на  фінансовому
ринку.  Вимірювання  ризику.
Вплив  часового  горизонту  на
ризик  інвестування.
Систематичний  та
несистематичний  ризик.
Мінімізація  ризику  за  рахунок
диверсифікації

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1, 2]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



Тема  6.  Ухвалення  фінансових
рішень в умовах невизначеності
Вимірювання  прибутковості  і
ризику  на  фінансовому  ринку.
Приклад  визначення  дисперсії  і
стандартного  відхилення
прибутковості акцій компаній «А»
і «В»

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1, 2]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  7. Ринок  боргового
капіталу. Облігації
Структура боргового ринку
Фундаментальні  характеристики
облігацій.
Ціноутворення облігацій.  
Дохідність операцій з облігаціями.
Рейтинг облігацій.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3, 5]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  8.  Структура  ринку
боргового капіталу
Облігації.  Класифікація облігацій
за  способом  виплати  доходу
інвесторам.  Облігації  зі  змінним
купоном.  Класифікація  облігацій
за  можливості  дострокового
погашення

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3, 4]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 9. Поняття ринок акцій
Фундаментальні  характеристики
акцій. Види  акцій. Дохідність
вкладень  в  акції.  Придбання  та
викуп акцій. Проведення ІРО.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1, 2,
3]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 10. Поняття акції
Номінальна  і  ринкова  вартість
акцій.  Дроблення  і  консолідація
акцій.  Звичайні  і  привілейовані
акції. Право голосу по звичайним і
привілейованим акціям

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1, 2,
3]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 11. Банківський сектор
Типи  центральних  банків.
Регулювання  банківської
діяльності.  Роль  банківського
сектору в економіці України.
Фінансування  інвестиційних
проектів

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3, 5] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



кого
заняття

Тема 12. Сектор банків
Типи  центральних  банків.
Нормативи обов'язкових резервів.
Міжнародне  регулювання
банківської діяльності

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3, 4]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  13.  Фонди  колективного
інвестування
Індивідуальне  та  колективне
інвестування:  переваги  та
недоліки.
Довірче  управління  та  пайові
інвестиційні фонди.
Пенсійна  система  та  недержавні
пенсійні фонди

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2, 4,
5]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  14.  Індивідуальне  та
колективне інвестування
Пайові  інвестиційні  фонди.  Види
пайових  інвестиційних  фондів.
Ефективність  діяльності
найкращих та найгірших ПІФів

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2, 4,
5]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  15.  Гібридні  фінансові
інструменти та  міжнародні
ринки капіталу
Еволюція  та  трансформація
фінансових  інструментів.
Конвертовані  цінні  папери.
Структуровані  фінансові
продукти.  Міжнародні  ринки
капіталу.  Ринок  єврооблігацій.
Депозитарні розписки

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2, 4,
5]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  16.  Конкурентні
організаційні  форми
інвестування 
Параметри  конвертованих
облігацій.  Вартісна  оцінка
конвертованих  облігацій.
Наслідки  конвертації  облігацій  в
акції. Міжнародні ринки капіталу.
Етапи  формування  ринку
єврооблігацій  для  вітчизняних
емітентів. Депозитарні розписки

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2, 4,
5]

Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр –  набраних



протягом семестру як залік
«відмінно» –  студент  демонструє

повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання  практичних
висновків, наводить повний обґрунтований
розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує
причинно-наслідкові  зв’язки;вільно
володіє науковими термінами;

«добре» – студент демонструє повні
знання  навчального  матеріалу,  але
допускає  незначні  пропуски  фактичного
матеріалу,  вміє  застосувати  його  до
розв’язання конкретних прикладів та задач,
у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає
окремі  несуттєві  помилки  та  неточності
розв’язках; 

«задовільно» –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати набуті  знання до розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження  та  причинно-наслідкові
зв’язки; 

«незадовільно» – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану,
студент виконує одну контрольну роботу,
яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна  мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання..  За  метою  і
структурою  семінарські,  практичні
заняття  є  ланцюжком,  який  пов'язує
теоретичне  навчання  і  навчальну
практику  з  дисципліни,  а  також



передбачає  попередній  контроль  знань
студентів.  Оцінка  за  семінарське,
практичне  заняття  враховується  при
виставлення  підсумкової  оцінки  з
дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування та
за  відповіді  на  всі  основні  та  додаткові
запитання під час аудиторних занять (80
балів);

– оцінка за контрольну роботу (10
балів);

– оцінка за самостійну роботу (10
балів).

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання (для осіб  з  особливими освітніми потребами ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  «2»,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання
підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі  обліку роботи академічних
груп.
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