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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Докорінна зміна економічних відносин в Україні зробила необхідним
формування нових механізмів перерозподілу фінансових ресурсів у державі. Отже,
фінансовий ринок, який становить особливу сферу економічних відносин, де
відбувається мобілізація тимчасово вільних коштів і трансформація їх у позичковий
та інвестиційний капітал, зазнає найбільших змін. У зв'язку з цим підвищуються
вимоги до майбутніх фахівців щодо знань основ функціонування фінансового ринку
та
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функціонування фінансового ринку, управління емісійними та інвестиційними
процесами на підприємствах різних форм власності з метою забезпечення їх
ефективного розвитку.
Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона
покликана поглибити знання стосовно організації функціонування фінансового
ринку як підсистеми фінансових відносин та управління ним; у прикладному сформувати навички проведення операцій на фінансовому ринку.
Мета навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» – розкриття теоретичних і
практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку
Предметом дисципліни «Фінансовий ринок» є відносини, що виникають у
процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів.
Основні завдання дисципліни «Фінансовий ринок»:
 визначити основні види фінансових ринків, забезпечення механізмів їх
функціонування, основних учасників, методів і способів здійснення фінансових
операцій;
 опанування основними фінансовими концепціями — “фінансовий ринок”,
“зміни вартості грошей за часом”, “грошовий потік і його дисконтування”,
“фінансові і ділові ризики” тощо,
 організація збирання необхідної інформації для аналізу і вибору фінансових
інструментів і способів здійснення фінансових операцій,
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методологією

формування
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ефективності здійсненних операцій, методами визначення ефективності прийняття
рішень про доцільність застосування відповідних фінансових інструментів,
методами визначення ризиків фінансових ринків і фінансових інструментів і
механізмів їх зменшення; способами і підходами управління ризиками.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати сутність та значення
фінансового ринку в сфері економічних відносин, взаємозв’язок між джерелами
формування фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових
інструментів, суті фінансового посередництва, особливості обміну різних видів
фінансових інструментів, видів, форм і методів регулювання фінансового ринку.

2. Тематичний план дисципліни «Фінансовий ринок»
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Найменування тем

Тема 1. Поняття та складові фінансового
ринку.
Тема 2. Грошовий ринок та ринок
банківських позичок.
Тема 3. Цінні папери як товар фінансового
ринку.
Тема 4. Акції як основа формування
власного капіталу.
Тема 5. Облігації як основа формування

Тема 8. Первинний та вторинний ринки
цінних паперів.
Тема 9. Фундаментальний аналіз цінних
паперів.
Разом

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тема №1.
Фінансовий ринок: поняття та основні складові.
Поняття фінансового ринку. Місце фінансового ринку в системі фінансовоекономічних відносин. Стуктура фінансового ринку. Функції фінансового ринку.
Учасники фінансового ринку. Товари та суб’єкти фінансового ринку. Класифікація
фінансового ринку.
Тема №2.
Грошовий ринок та ринок банківських позик.
Грошовий ринок: поняття та особливості. Структура грошового ринку. Функції
грошового ринку. Міжбанківський та валютний ринок. Сутність банківської
діяльності.

Організаційно-правові

форми

банку.

Класифікація

банківських

операцій. Депозитна та кредитна діяльність банків. Депозит. Кредит. Принципи та
функції кредиту. Позичковий відсоток.
Тема №3.
Цінні папери як фінансовий інструмент.
Цінні папери та їх основні властивості. Функції і роль цінних паперів в
економіці. Класифікація цінних паперів. Вартість цінних паперів. Види і форми
отримання доходу за цінними паперами. Регулювання діяльності на фондовому
ринку.
Тема №4.
Акції як основа формування власного капіталу.
Характеристика акцій: сутність, цілі випуску, види акцій, реквізити акцій.
Визначення вартості акцій. Оцінка акцій. Дивіденди та організація дивідендної
політики.
Тема №5.
Облігації як джерело формування позичкового капіталу.
Сутність облігацій як цінного паперу та їх основні характеристики. Цілі
випуску облігацій, реквізити облігацій. Класифікація облігацій. Визначення
вартості та доходу по облігаціях.

Тема №6.
Вексельний обіг.
Сутність векселя, функції векселів в економіці. Термінологія вексельного обігу.
Особливості вексельного обігу в Україні. Класифікація векселів. Акцепт, аваль и
протест векселя. Банківські операції з векселями.
Тема №7.
Похідні цінні папери.
Характеристика та особливості похідних цінних паперів. Опціон як основний
похідний цінний папір. Ціна та стилі опціону. Характеристика варанту як
похідного цінного паперу. Сутність ф’ючерсних угод, правила їх організації та
функціонування.
Тема №8.
Первинний та вторинний ринки цінних паперів.
Суть та характеристика первинного ринку цінних паперів. Випуск та
розміщення цінних паперів на первинному ринку. Суть та характеристика
вторинного ринку цінних паперів. Біржовий та позабіржовий фондові ринки.
Правові засади створення і функціонування фондової біржі.
Тема №9.
Фундаментальний аналіз цінних паперів.
Цілі та види аналізу цінних паперів. Фундаментальний аналіз цінних паперів:
сутність, мета, завдання і етапи проведення. Технічний аналіз цінних паперів.
Рейтингова оцінка емітента та цінних паперів. Портфель цінних паперів: поняття,
види, мета формування та завдання управління. Оцінка доходу та ризику портфеля
цінних паперів
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