
 

 

СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  AF045 

Фінансовий ринок  

Financial market 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Семестр  І семестр 

Факультет /відділення Бакалаврської підготовки 

Анотація курсу  Мета вивчення дисципліни: формування 

системи знань з функціонування різних 

сегментів фінансового ринку. 

Завдання дисципліни: навчити студентів: 

- застосовувати знання з функціонування різних 

сегментів фінансового ринку; 

- досліджувати тенденції розвитку фінансового 

сектору економіки; 

- робити узагальнення стосовно оцінки прояву 

явищ, які властиві сучасним процесам на 

фінансовому ринку. 

Об’єктом вивчення є фінансовий ринок як 

економічний сектор, на якому формуються 

відносини купівлі-продажу фінансових активів. 

Предметом вивчення є теоретичні та практичні 

аспекти функціонування фінансового ринку як 

економічного сектору.            

Очікувані результати навчання: за 

результатами навчання студенти повинні  

знати: 

- основи функціонування різних сегментів 

фінансового ринку; 

- методику дослідження тенденцій розвитку 

фінансового сектору економіки; 

- підходи до узагальнення й оцінки прояву 

явищ, які властиві сучасним процесам на 

фінансовому ринку; 

вміти: 

- характеризувати основи функціонування 



різних сегментів фінансового ринку; 

- досліджувати тенденції розвитку фінансового 

сектору економіки; 

- здійснювати узагальнення й оцінку прояву 

явищ, які властиві сучасним процесам на 

фінансовому ринку. 

Передумови для вивчення дисципліни: перед 

опануванням дисципліни повинні бути вивчені: 

політична економія, фінанси, гроші і кредит.  

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=74  

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу   Криворучко Михайло Юрійович 

Канали комунікацій 

СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

ел.пошта: m.y.kryvoruchko@gmail.com 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

- знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності 

- здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

- здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, вести 

здоровий спосіб життя 

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

- здатність використовувати знання принципів 

національних та міжнародних стандартів 

обліку; 

- здатність демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави; 

- здатність організовувати власну професійну 

http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=74
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діяльність, застосовувати знання для 

розв’язання практичних ситуацій, приймати 

рішення відповідно до чинного законодавства; 

- здатність розкривати тенденції і пропорції 

господарського розвитку з визначенням 

невикористаних господарських резервів. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

- демонструвати базові знання економічних 

категорій і законів для розуміння причинно-

наслідкових та функціональних зав’язків, які 

існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем; 

- розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави; 

- обґрунтовувати управлінські рішення, 

надавати об’єктивну оцінку їх прийняття, 

визначати результати діяльності підприємства. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 150 

Кількість кредитів – 6 

Кількість лекційних годин – 30 

Кількість практичних занять – 30 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 90 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Тематичні лекції, практичні і семінарські 

заняття із проведенням обговорень, вирішення 

аналітичних, розрахункових, аналітично-

розрахункових завдань,  індивідуальні заняття 

із підготовкою науково-дослідних робіт, 

самонавчання через електронне модульне 

середовище навчального процесу Moodle та  

рекомендованої літератури, джерел. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Основи 

функціонування фінансового 

ринку 

Сутність і значення фінансового ринку. 

Сегментація фінансового ринку. Суб’єкти 

фінансового ринку. Моделі фінансових ринків. 

Тема 2. Фінансові Поняття та класифікація фінансових активів. 



інструменти Характеристика окремих видів фінансових 

документів 

Тема 3. Регулювання 

фінансового ринку 

Моделі та основні елементи регулювання 

фінансового ринку. Інституційне забезпечення 

міжнародного регулювання фінансового 

ринку. Державне регулювання фінансового 

ринку України. 

Тема 4. Основи діяльності 

фінансових посередників 

Сутність фінансових посередників та їх 

функції. Класифікація фінансових посередників 

Тема 5. Ціноутворення на 

фінансовому ринку 

Основи ціноутворення на фінансовому 

ринку. Амортизована собівартість фінансових 

інвестицій  

Тема 6. Валютний ринок Поняття та структура валютного 

ринку. Основні інструменти валютного 

ринку. Ринок Forex 

Тема 7. Ринок позикового 

капіталу 

Загальна характеристика ринку позикового 

капіталу. Позиковий капітал і позиковий 

процент. Форми та види позик. 

Тема 8. Фондовий ринок та 

ринок фінансових 

деривативів 

Загальна характеристика та учасники 

фондового ринку Класифікація секторів 

фондового ринку. Якісна оцінка цінних паперів 

на фондовому ринку. Основні види операцій та 

професійна діяльність на фондовому 

ринку. Економічна сутність та види фінансових 

деривативів. Біржовий ринок 

деривативів. Позабіржовий ринок деривативів. 

Тема 9. Фінансові 

інструменти в системі МСФЗ 

Суть, значення та визначення міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Концептуальна 

основа МСФЗ. Загальна характеристика 

фінансових інструментів за МСФЗ.   

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  



Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий контроль, проводиться 

у формі заліку відповідно до графіку навчального процесу. Система 

оцінювання передбачає отримання додаткових балів (до 5) за підготовку тез під 

керівництвом викладача або у співавторстві з ним.    

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Аудиторна робота – 70 балів 

Усне/письмове опитування   

(13 практичних занять по 2 бали за кожне) 

26 

Практичні завдання  

(13 завдань по 2 бали за кожне) 

26 

2 модульних контрольних роботи по 9 балів 18 

Індивідуальна робота – 30 балів 

Аналітичне завдання 10 

Розрахункова робота 1 10 

Розрахункова робота 2 10 

Разом 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в 

широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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