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1. Мета опанування дисципліни: формування системи знань про основи 
розвитку і функціонування фінансового ринку, а також практичних навичок щодо 
здійснення фінансових операцій на даному ринку. 

2. Завдання: 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. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:   
основ функціонування фінансового ринку; 
рівнів, форм та основних елементів регулювання фінансового ринку; 
особливостей інфраструктури фінансового ринку та класифікації фінансового 

посередництва; 
процесів ціноутворення на фінансовому ринку та вартості фінансових 

інструментів; 
засад функціонування грошово-кредитного ринку як сегмента фінансового 

ринку; 
понять та основних інструментів валютного ринку; 
сутності, суб’єктів та фінансових інструментів ринку капіталів; 
особливостей діяльності на фондовому ринку; 
організації роботи фондової біржі, біржових операцій та процесів організації 

позабіржової торгівлі; 
структури, суб’єктів світового фінансового ринку; міжнародних фінансовових 

організацій. 
застосування знань і розумінь: 
аналізувати роль та місце фінансового ринку в системі економічних відносин; 
характеризувати основні принципи процесів регулювання фінансового ринку; 
розраховувати майбутню та поточну вартість фінансових інструментів; 
оцінювати стан та особливості кредитного та валютного ринків України; 
досліджувати економічну природу та структуру ринку капіталів; 
застосовувати загальноекономічні закономірності для аналізу стану розвитку 

фондового ринку України; 
оцінювати вплив фондової біржі та позабіржової торгівлі на функціонування 

всього фінансового ринку; 



аналізувати роль світового фінансового ринку у структурі фінансових ринків 
окремих країн. 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Організація та функціонування фінансового ринку 
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, структура та суб'єкти 
Тема 2. Регулювання фінансового ринку 
Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку 
Тема 4. Ризик та ціна капіталу на фінансовому ринку 
Змістовий модуль 2.  Характеристика сегментів фінансового ринку 
Тема 5. Грошово-кредитний ринок 
Тема 6. Валютний ринок 
Тема 7. Ринок капіталів 
Тема 8. Фондовий ринок 
Тема 9. Фондова біржа, біржові операції та особливості позабіржової торгівлі 
Тема 10. Світовий фінансовий ринок 
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