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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки (спеціальність)

Кількість кредитів -

Галузь знань
0305 Економіка і
підприємництво»

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

(шифр і назва)

Національних

ЕСТS

Спеціальність

5.03050801«Фінанси і кредит».
(шифр, назва)

Години відповідно до
навчального плану
Денна форма
навчання:
аудиторних – 45
самостійної роботи
студента - 63
Заочна форма
навчання:
аудиторних самостійної роботи
студента -

«Фінансовий ринок»
(нормативна)

Семестр
ІII-й

-й
Лекції

30 год.
- год.
Практичні, семінарські
15 год.
- год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
63 год.
- год.
Індивідуальні завдання:
- год.
Вид контролю:
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання – 71%.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/

1
1

В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова
робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

Доповнення та зміни:

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з дисципліни

108

108

45

45

30
2
13
-

30
2
13
-

63

63

Зал.

Зал.

Тематичний план дисципліни «Фінансовий ринок»

лекції

практичні
заняття

семінарські
заняття

самостійна
робота

Всього годин

В тому числі

14

4

-

2

8

14

6

-

2

6

14

4

-

2

6

12

4

2

-

6

позикового капіталу.

10

4

-

2

8

Тема 6. Вексельний обіг.

10

2

-

-

8

Тема 7. Похідні цінні папери.

12

2

-

2

8

10

2

-

-

8

10

2

-

3

5

108

30

2

13

63

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

2. Предмет, мета та завдання дисципліни «Фінансовий ринок»
Фінансова система держави забезпечує нормальне існування, функціонування
і розвиток її економіки. Основою цієї системи є фінансовий ринок, що виступає у
якості механізму за допомогою якого відбувається перерозподіл капіталів і
спрямування коштів у сфери найбільш ефективного їх використання. Фінансовий
ринок є складною системою економічних і правових відносин, пов’язаних з
випуском, обігом, купівлею-продажем різноманітних фінансових активів з метою
акумулювання фінансових ресурсів та спрямування їх у сфери найбільш
ефективного використання. Переміщення і перерозподіл коштів на фінансовому
ринку найчастіше відбувається за допомогою спеціальних інститутів - фінансових
посередників (банків, інвестиційних фондів, страхових компаній та ін.) та
фінансової інфраструктури (біржі, торгівельно-інформаційні системи, депозитарії та
реєстратори).
Фінансовий

ринок

як

навчальна

дисципліна

вивчає

особливості

функціонування фінансового ринку, управління емісійними та інвестиційними
процесами на підприємствах різних форм власності з метою забезпечення їх
ефективного розвитку.
Мета дисципліни «Фінансовий ринок»: отримання теоретичних знань з
основних принципів організації і функціонування фінансового ринку, економічної
сутності та призначення специфічних товарів, що обертаються на фінансовому
ринку – грошей та цінних паперів, видів фінансових угод, методів фінансових
розрахунків, а також необхідних практичних навичок щодо оцінки вартості
фінансових інструментів і управління фінансовими інвестиціями в сучасних умовах.
Завдання дисципліни «Фінансовий ринок»: формування у студентів знань з
таких основних питань як сутність і значення фінансового ринку, його основні
елементи, комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку.
Предмет

дисципліни

«Фінансовий

ринок»:

фінансовий

ринок

як

економічний простір, де формуються і функціонують відносини купівлі-продажу
фінансових інструментів, цінні папери як інструмент фінансового ринку.

Студенти після вивчення курсу дисципліни «Фінансовий ринок» повинні
знати:
•

організаційно-правові

засади

функціонування

фінансового

ринку

України;
•

види та структуру фінансового ринку України;

•

специфіку функціонування суб’єктів фінансового ринку;

•

види та класифікацію цінних паперів;

•

особливості діяльності професійних учасників на ринку цінних паперів;

•

види та класифікацію угод і операцій з фінансовими інструментами;

•

методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів;

•

особливості формування портфеля цінних паперів;

•

основні положення щодо діяльності фондової біржу.

вміти:
▪

визначати напрямки і здійснювати обґрунтування економічної ефективності

емісії та доцільності інвестицій в цінні папери;
▪

оцінювати та аналізувати політику держави щодо регулювання та розвитку

фінансового ринку України;
▪

давати оцінку інвестиційній привабливості цінних паперів;

▪

орієнтуватися у визначеннях та оцінках фондових індексів;

▪

визначати моделі вибору оптимального портфеля ринку цінних паперів.

3. Зміст дисципліни
Назва тем, зміст заняття

ОбОсновні вимоги
Вид сяг Форма до знань і вмінь
Література
заняття год контролю з даної теми
ин
програми
2
3
4
5
6

1
Тема 1. Поняття та складові
14
фінансового ринку.
1.1. Фінансовий ринок: сутність лекція 2 Поточний
та основні риси.
контроль
Знати:
Поняття фінансового ринку,
▪ Суть
його роль і місце в системі
фінансового ринку.
фінансово-економічних відносин.
▪ Суб’єкти
та
об’єкти
фінансового
Суб’єкти та об’єкти фінансового
ринку.
ринку. Функції фінансового ринку.
▪ Функції
фінансового ринку.
Структура фінансового ринку.
▪ Учасники
1.2. Учасники фінансового ринку. самост. 8 Перевірка фінансового
ринку.
Учасники, які виконують основні
конспекту
▪ Структуру
фінансового ринку.
функції на ринку. Учасники, які
▪ Що
таке
виконують допоміжні функції на
інфраструктура
фінансового ринку.
ринку. Інфраструктура
фінансового ринку.
Вміти:
1.3. Класифікація фінансового
лекція 2
Бесіда
▪ Охарактеризува
ти структуру
ринку.
фінансового ринку.
Ринок банківських кредитів.
▪ Провести
класифікацію
Ринок цінних паперів. Валютний
фінансового ринку.
ринок. Первинний та вторинний
ринок. Грошовий ринок та ринок
капіталів. Міжнародний та
національний ринок. Біржовий та
позабіржовий ринок.
Опитування
Семінарське заняття №1
семінар 2 студентів,
Поняття та складові
розв’язанфінансового ринку.
ня тестових
завдань.
Тема 2. Грошовий ринок та
14
ринок банківських позичок.
лекція
2.1.Грошовий ринок.
Суть грошового ринку, його
структура, функції. Обліковий
ринок. Інструменти облікового
ринку. Поняття міжбанківського
та валютного ринку. Учасники
валютного ринку.

2

Знати:
▪ Що таке
грошовий ринок?
▪ Функції
грошового ринку.
▪ Що таке
обліковий ринок?
▪ Функції
облікового ринку.
▪ Інструменти
облікового ринку.

/4,5/

/4,5/

/4,5/

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

2.2. Сутність банківської
лекція
діяльності.
Поняття банку, його основні
функції ( платіжно –
розрахункова, ощадно –
капіталотворча, кредитно –
інвестиційна). Становлення і
розвиток банківської системи
України. Сутність комерційного
банку. Організаційно – правові
форми банку. Сфери діяльності
НБУ.
2.3.Класифікація банківських
самост.
операцій.
Класифікація банківських операцій
за економічною сутністю.
Класифікація банківських операцій
за функціональними ознаками (
інвестиційні, кредитні,
міжбанківські, депозитні,
розрахунково – касові, емісійні,
комісійні, посередницькі операції).
лекція
2.4. Депозитна та кредитна
діяльність банків.
Суть депозиту. Суб’єкт та
об’єкт депозитних операцій. Види
депозитів. Депозитний договір,
його реквізити. Депозитний
сертифікат, його реквізити.
Кредит, елементи кредитного
механізму. Суб’єкт кредитування.
Об’єкт кредитування. Принципи
кредитування. Функції кредиту.
Позичковий відсоток. Джерела
погашення кредитів. Інструменти
повернення банківських кредитів.
Позичковий відсоток.
Семінарське заняття №2
Грошовий ринок та ринок
банківських позичок.

семінар

2

6

Повторення теми 1

Перевірка
конспекту

▪ Що таке між
банківський та
валютний ринок?
▪ Що таке банк?
▪ Функції банку.
▪ Сутність
центрального та
комерційного банку.
▪ Сфери
діяльності НБУ.
▪ Що таке
депозит?
▪ Суб’єкти та
об’єкти депозитних
операцій.
▪ Що таке
кредит?
▪ Суб’єкти та
об’єкти кредитування.
▪ Принципи
кредитування.
▪ Функції
кредиту.
Вміти:
▪ Охарактеризува
ти депозитну та
кредитну діяльність
банків.
▪ Провести
класифікацію
банківських операцій.

2

Опитування
студентів,
2 розв’язуван
ня тестових
завдань.

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

Тема 3. Цінні папери як товар
фінансового ринку.
3.1.Сутність цінних паперів та їх
основні властивості.
Суть ринку цінних паперів. Цінні
папери. Властивості цінних
паперів.
3.2.Класифікація цінних паперів.
Суть класифікації цінних паперів.
Види цінних паперів за ознаками,
їх характеристика.
3.3.Способи отримання доходу по
цінних паперах.
Доход від володіння цінними
паперами. Доход від
розпоряджання цінними
паперами.
3.4.Регулювання діяльності на
фондовому ринку.
Державне регулювання ринку
цінних паперів. Мета державного
регулювання ринку цінних паперів.
Саморегулювання ринку цінних
паперів.
Семінарське заняття №3
Цінні папери як товар
фінансового ринку.

14
лекція

2

лекція

2

самост.

3

Повторення теми 2

Перевірка
конспекту
самост.

3

Опитування
семінар 2 студентів,
розв’язання тестових
завдань
12

Тема 4. Акції як основа
формування власного капіталу.
4.1.Сутність та мета випуску лекція
акцій.
Суть акцій як цінного паперу.
Мета випуску акцій. Іменна акція
та акція на пред’явника. Проста
та привілейована акція. Права
власників акцій. Рішення про
випуск акцій. Придбання акцій.
4.2.Визначення вартості акцій.
самост.
Номінальна
вартість
акцій.
Ринкова
вартість
акцій.
Балансова
вартість
акцій.
Розрахункова курсова вартість
акцій.
Інвестиційна вартість
акцій. Оцінка акцій.

2

Повторення теми 3

6

Перевірка
конспекту

/5,6,8/

Знати:
▪ Суть та основні
властивості цінних
паперів.
▪ Види цінних
паперів.
▪ Доход від
володіння цінними
паперами.
▪ Доход від
розпорядження цінними
паперами.
▪ Суть
державного
регулювання ринку
цінних паперів.
▪ Мету
державного
регулювання ринку
цінних паперів.
▪ Що таке
саморегулювання ринку
цінних паперів.
Вміти :
▪ Пояснити суть
ринку цінних паперів.
▪ Провести
класифікацію цінних
паперів.
.

Знати:
▪
Суть акції як
цінного паперу.
▪
Мету випуску
акцій.
▪
Що таке іменна
акція та акція на
пред’явника.
▪
Пояснити суть
простої та
привілейованої акції.
▪
Що таке
номінальна вартість
акції.
▪
Ринкова
вартість акції.
▪
Оцінка акцій.
▪
Що таке
дивіденд?

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

4.3.Дивіденди
та
дивідендна лекція
політика.
Суть дивіденду. Дивідендна
політика. Основні форми
виплати дивідендів.
Практична робота №1
Визначення ціни та дохідності
акцій.

практ.

Вміти:
▪
Охарактеризува
ти основні форми
виплати дивідендів.
▪
Визначати
вартість акцій.

2

2

Тема 5. Облігації як основа
формування позичкового
12
капіталу.
5.1.Сутність облігацій як цінного лекція 4 Повторенпаперу та їх основні
ня теми 4
характеристики.
Суть облігації. Цілі випуску
облігацій. Основні елементи
облігацій.
5.2.Класифікація облігацій.
Суть класифікації облігацій. Види
облігацій за ознаками, їх
характеристика.
5.3.Визначення вартості та
самост. 8 Перевірка
доходу по облігаціях.
конспекту
Види вартості облігацій.
Номінальний доход облігації.
Поточний доход облігації.
семінар 2 ОпитуванСемінарське заняття №4
ня
Акції як основа формування
студентів.
власного капіталу. Облігації як
основа формування позикового
капіталу.
Тема 6. Вексельний обіг.
6.1.Сутність векселя.
Суть векселя як різновиду цінних
паперів. Кредитна та платіжна
функція векселя. Термінологія
вексельного обігу.
6.2.Класифікація векселів.
Суть класифікації векселів. Види
векселів за ознаками, їх
характеристика.
6.3.Акцепт, аваль і протест
векселя.

Знати:
▪ Що таке
облігація?
▪ Цілі випуску
облігацій.
▪ Основні
елементи облігацій.
▪ Суть
класифікації облігацій.
▪ Види вартості
облігацій.
▪ Що таке
номінальний доход по
облігаціях?
Вміти:
▪ Класифікувати
облігації за ознаками.

/4,5,6,8/

/4,8/

/4,5,6,8/

10
лекція

2

Знати:
Фронталь▪ Суть векселя як
не
різновиду цінних
опитування паперів.
▪ Функції
студентів векселів.
▪ Суть
класифікації векселів.
▪ Суть акцепту
векселя.
▪ Значення
акцепту векселя.
▪ Види акцепту
векселя.
▪ Суть авалю
векселя.

/5,6,8/

/5,6,8/

/5,6,8/

Суть та значення акцепту
векселя. Види акцепту векселя.
Суть авалю векселя. Оформлення
авалю векселя. Протест векселя.
6.4.Операції комерційних банків з самост.
векселями.
Ломбардний кредит. Облік
векселів. Операції комерційних
банків з векселями.

8

Тема 7. Похідні цінні папери.

12

7.1.Опціон як похідний цінний
лекція
папір.
Суть похідних цінних паперів.
Опціон та його характеристика.
Типи опціонів. Особливості
опціону. Реквізити опціону. Ціна
виконання опціону. Стилі опціону.
7.2.Характеристика варанту.
Суть варанту. Доход від
володіння варрантом. Термін дії
варранту.
7.3.Сутність ф’ючерсних угод.
Суть ф’ючерсу. Відмінності між
ф’ючерсом та опціоном.
самост.
Реквізити ф’ючерсу. Правила
організації торгівлі ф’ючерсами.
Організація та функціонування
ф’ючерсного ринку.
Семінарське заняття №5
Вексельний обіг. Похідні цінні
папери.

Тема 8. Первинний та
вторинний ринки цінних
паперів.
8.1.Первинний ринок цінних
паперів.
Суть первинного ринку цінних
паперів. Випуск цінних паперів.
Розміщення цінних паперів. Емісія
цінних паперів.
8.2.Вторинний ринок цінних
паперів.

семінар

Перевірка
конспекту

▪ Процес
оформлення авалю
векселя.
▪ Суть протесту
векселя.
Вміти:
▪ Пояснити
операції комерційних
банків з векселями.
▪ Класифікувати
векселі з а ознаками.
▪ Охарактеризува
ти термінологію
вексельного обігу.

Знати:
Фронталь▪ Що таке похідні
2
не
цінні папери.
опитування ▪ Що таке
студентів опціон?
▪ Характеристику

Перевірка
конспекту

8

2

Опитування
студентів.

опціону.
▪ Типи опціонів.
▪ Особливості
опціонів.
▪ Реквізити
опціону.
▪ Стилі опціону.
▪ Суть варранту.
▪ Термін дії
варранту.
▪ Суть ф’ючерсу.
▪ Реквізити
ф’ючерсу.
▪ Правила
організації торгівлі
фючерсами.

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/

Вміти:
▪ Проаналізувати
відмінності між
ф’ючерсом та опціоном.
▪ Охарактеризува
ти процес
функціонування
ф’ючерсного ринку.
▪ Розкрити суть
доходу від володіння
варрантом.

10
лекція

2

самост

8

Перевірка
конспекту

Знати:
▪ Що таке
первинний ринок
цінних паперів?
▪ Що таке емісія
цінних паперів?
▪ Як
здійснюється
розміщення цінних
паперів.

/4,8/

/4,8/

▪ Суть
вторинного ринку
цінних паперів.
▪ Механізм
укладення угод на
фондовій біржі.
▪ Сутність
біржових індексів.
Вміти:
▪ Проводити
охарактеризувати
біржовий та
позабіржовий ринки.
▪ Пояснити
правові засади
створення і
функціонування
фондової біржі.

Поняття вторинного ринку цінних
паперів. Біржовий і позабіржовий
фондові ринки. Правові засади
створення і функціонування
фондової біржі. Механізм
укладання угод на фондовій біржі.
Види біржових угод. Сутність
біржових індексів.

Тема 9. Фундаментальний
10
аналіз цінних паперів.
Знати:
9.1.Сутність і зміст
лекція 2 Фронталь▪ Суть
фундаментального аналізу цінних
не
фундаментального
паперів.
опитування аналізу ринку цінних
Суть фундаментального аналізу
студентів паперів.
▪ Мету
цінних паперів. Мета
фундаментального
аналізу ринку цінних
фундаментального аналізу цінних
паперів.
паперів. Етапи
▪ Суть
рейтингової оцінки.
фундаментального аналізу.
▪ Суть рейтингу.
9.2.Рейтингова оцінка емітента та
▪ Суть портфелю
цінних паперів.
ринку цінних паперів.
▪ Принципи
Суть рейтингової оцінки. Суть
оптимізації портфеля
рейтингу. Групи об’єктів
ринку цінних паперів.
.
рейтингових оцінок фінансового
Вміти:
ринку. Види цінних паперів, які
самост. 5 Перевірка
▪ Охарактеризува
виділяють рейтингові агенції.
конспектів ти види цінних паперів,
що виділяють
9.3.Портфель цінних паперів.
рейтингові агенції.
Суть портфелю цінних паперів.
Управління портфелем цінних
паперів. Принципи оптимізації
портфеля цінних паперів.
Прибуток по портфелю.
Управління доходом і ризиком
портфеля цінних паперів.
Семінарське заняття №6
семінар
Первинний та вторинний ринки
цінних паперів. Фундаментальний
аналіз цінних паперів.

3

Опитування
студентів

/6,8/

/4,5,6,8/

/4,5,6,8/
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