
1. Назва модуля: Фінансовий ринок
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.12_6
3. Тип модуля: обов’язковий.
4. Семестр: 6.
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 години, (кредитів ЄКТС

– 4); аудиторні години – 60, (лекцій – 30, практичних занять – 30).
6. Лектор: Курмаєв Петро Юрійович – доктор економічних наук, доцент
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: суть інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення

виконання ринком своїх  функцій;  механізм функціонування фінансового ринку в
системі економічних відносин; закономірності взаємозв'язків між заощадженнями
та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці; обґрунтування
необхідності  функціонування  фінансових  інструментів  як  форм  трансформації
заощаджень в інвестиції та об'єкту взаємовідносин основних суб'єктів фінансового
ринку; особливості державного регулювання фінансового ринку;

вміти: застосовувати прийоми та методи економічних досліджень для оцінки
доходності  і  ризику  фінансових  інструментів,  різноманітних  послуг  фінансових
посередників.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: фінанси.
10. Зміст модуля: 
Фінансовий  ринок:  сутність,  функції  та  роль  в  економіці.  Регулювання

фінансового ринку. Фінансові посередники. Процентні ставки та їх структура. Ризик
і ціна капіталу. Ринок облігацій як складова ринку капіталів. Ринок пайових цінних
паперів.  Ринок  похідних  фінансових  інструментів.  Грошовий  ринок  і  ринок
банківських  послуг.  Валютний  ринок.  Фондова  біржа  та  фондові  операції.
Фундаментальний та технічний аналіз.

11. Рекомендована література: 
1. Фінансовий  ринок  :  підручник  /  В.  М.  Шелудько ;  Київ.  нац.  ун-т  ім.

Т.Шевченка. - 3-те вид., стер. - К. : Знання, 2015. - 535 с.
1. Фінансовий ринок :  підручник / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, Н. В.

Дегтярьова та ін.] ; за заг. ред. проф. М. А. Гапонюка. — К. : КНЕУ, 2014. — 419.
2. Фінансовий ринок : навчальний посібник / Л. О. Шкварчук. - К.: Знання,

2013. – 382 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання: 
–  Поточний контроль (70%) – усне опитування,  тестування,  індивідуальне
навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові
завдання).
14. Мова навчання: українська.


