
 

Повна назва / Academic Discipline 

Фінансовий ринок 

 

Статус / Status:  

Обов’язкова дисципліна 

 

Мета / Core Purpose 

Мета вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» полягає у формуванні у 

студентів комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому 

ринку. Курс націлений на формування у слухачів знань про закономірності і 

механізми функціонування фінансових ринків. У ньому розглядаються 

особливості грошового ринку, українського і міжнародного ринків капіталу, 

валютного та сегменту похідних інструментів, специфіка різних фінансових 

інститутів 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни / Amount, 

Methodology and Technologies of Teaching 

 
Розподіл навчальних годин за розділами, темами 

№ 

з/п 

Назви розділів та 

тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Форми 

контролю 
Аудиторні Самостійна 

робота 

студента 
лекційні семінарські практичні лабораторні 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади функціонування фінансового ринку 

1 Фінансовий ринок: 

сутність, функції та 

роль в економіці 

12 2 2   8 контр.робота, 

іспит 

2 Законодавче 

регулювання 

фінансового ринку 

14 2 2   10 контр.робота, 

іспит 

3 Інфраструктура 

фінансового ринку 

18 6 4   8 контр.робота, 

іспит 
4 Ризик та ціна 

капіталу 

12 4 4   4 контр.робота, 

іспит 
 Разом за змістовим 

модулем 1 

56 14 12   30  

Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів фінансового ринку 

5 Грошовий ринок 14 6 4   4 контр.робота, 

іспит 
6 Кредитний ринок 16 4 2   10 контр.робота, 

іспит 
7 Валютний ринок 14 4 4   6 контр.робота, 

іспит 
 Разом за змістовим 

модулем 2 

44 14 10   20  

Змістовий модуль 3. Функціонування фондового ринку 



8 Фондовий ринок 16 4 2   10 контр.робота, 

іспит 
9 Ринок похідних 

цінних паперів 

14 4 2   8 контр.робота, 

іспит 
10 Фондова біржа та 

біржові операції 

14 4 2   8 контр.робота, 

іспит 
 Разом за змістовим 

модулем 3 

44 12 6   26  

 Усього годин 144 40 28   76  

 

 

Студентам читаються лекції, на яких викладач освітлює певну тему. На 

початку лекції на протязі 10 хв йде рішення студентами невеликої практичної 

кейсової задачі на фінансову тему.  

Домашні завдання містять завдання переглянути фільм професійного 

спрямування, провести опитування підприємців, учасників фінансового 

ринку щодо певного питання. На підставі отриманої інформації студент готує 

доповідь на задану тему щодо свого розуміння даного питання. Доповіді 

презентуються й обговорюються під час семінарських занять 

 

 

Знання та навички / Knowledge and Skills 

Студенти повинні знати: 

- місце фінансового ринку в економічній системі, характеристику 

його сегментів; 

- особливості функціонування фінансових посередників на 

фінансовому ринку: інвестиційних компаній та фондів, різноманітних банків, 

страхових та пенсійних компаній, довірчих товариств, ломбардів тощо; 

- особливості функціонування інфраструктурних учасників 

фінансового ринку: розрахунково-клірингової, реєстраційної та депозитарної 

мережі, а також брокерських контор, дилерів, маклерів; 

- специфіку базових та похідних фінансових активів; 

- теоретичні елементи організації біржової та позабіржової торгівлі 

на фондових ринках, ринках Форекс. 

Студенти повинні вміти: 

- орієнтуватися на ринках різних фінансових активів (акцій, 

облігацій, векселів, деривативів, валюти тощо); 

- прогнозувати майбутній стан ринку, відповідно до інформації про 

зміни у факторах, які впливають на ринок; 

- виконувати розрахунки доходності та ризику операцій з цінними 

паперами 

 

 

 



Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС) / Academic Hours (Amount of 

Credits) 

 

Обсяг дисципліни – 144 год. (4 кредитів ЄКТС) 

 

Види робіт / Type of Tasks : форми та умови проведення контрольних 

заходів 

 

На протязі триместру по кожній темі студенти пишуть контрольні роботи, 

готують доповіді щодо їхнього бачення даної теми. 

Під час залік у та іспиту студенти відповідають на питання білету 

 

 

Оцінювання / Distribution of Grades: опис системи оцінювання знань та 

умінь і реєстрація успіхів студента, розподіл оцінки в межах дисципліни 

 

Оцінювання:  

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Доповідь на семінарських заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

 

Отримані при вимірюванні різними методами й за різні види робіт 

(написання контрольних робіт, підготовка доповідей) оцінки, бали, відсотки 

складають врешті комплексну підсумкову (екзаменаційну) оцінку. 

Слухач отримує оцінку «відмінно», якщо він засвоїв основні поняття і 

категорії; вільно оперує необхідним науковим матеріалом; надає 

характеристики економічним процесам, що відбуваються; вміє робити 

узагальнення; може проаналізувати теорії, погляди, факти, що відбуваються в 

економіці; дає обґрунтовані відповіді на всі питання. 



Студент отримує оцінку «добре», якщо він засвоїв поняття, але в ряді 

випадків є неточності; оперує необхідним матеріалом, але зустрічаються 

неточності; може надає характеристики економічним процесам, але 

узагальнення викликає труднощі; дає відповіді на всі питання, але проблеми 

висвітлюються не повністю; відповіді дає на всі питання, але матеріал одного 

з питань неповністю розкриває проблему, є неточності. 

Студент отримує оцінку «задовільно», якщо він засвоїв поняття і 

категорії нечітко, не послідовно; відчувається недолік знання наукового і 

фактичного матеріалу; знає які процеси можуть відбуватись на фінансовому 

ринку; відповіді на запитання дає не повні, допускає вагомі помилки. 

Студент отримує оцінку «незадовільно», якщо він не засвоїв основні 

поняття й категорії; не знає наукового і фактичного матеріалу; може лише 

переказувати учбовий матеріал; не може обґрунтувати відповіді на жодне 

питання; не може відповісти на питання екзаменаційних білетів 

Реєстрація успіхів студента проводиться у журналі викладача та 

підсумкова оцінка заноситься до відомості  

 

Викладач / Professor : ім’я, посада, коротка інформаційна довідка про 

викладача – кілька речень. 

 

Євчук Людмила Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів і кредиту. Має більше 100 наукових публікацій. При 

викладанні дисциплін опирається на практику функціонування суб’єктів 

діяльності на фінансовому ринку та економіці в цілому. Коло наукових 

інтересів – Поведінкова економіка, Персональні фінанси, Управління 

фінансовими ризиками 

 

 

 

Повна назва / Academic Discipline 

Фінансове право 

 

Статус / Status: 

 Вибіркова 

 

Мета / Core Purpose 

Мета дисципліни полягає в ознайомленні зі змістом основних правових 

інститутів, що регулюють фінансову діяльність та фінансові правовідносини 

в Україні, формуванні умінь та навиків правильного застосування норм 

фінансового законодавства на практиці 

 



Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни / Amount, 

Methodology and Technologies of Teaching 

 
Розподіл навчальних годин за темами 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Форми 

контролю 
аудиторні самостійна 

робота 

студента 
лекційні семінарські 

прак-

тичні 

лабора-

торні 

Змістовний модуль 1. Основи фінансового права 

1 Поняття фінансового права 16 2 2   12 контрольна 

робота, 

залік 
2 Правове регулювання 

фінансового контролю 

22 4 4   14 

Разом за змістовим модулем 1 38 6 6   26  

Змістовний модуль 2. Правові основи бюджетного права 

3 Бюджетне право 18 4 2   12 

контрольна 

робота, 

залік 

4 Правові основи державного 

кредиту та державного 

боргу 

16 2 2   12 

5 Правове регулювання 

державних видатків 

16 2 2   12 

6 Податкове право 10 4 2   4 

Разом за змістовим модулем 2 60 12 8   40  

Змістовний модуль 3. Правові основи взаємовідносин з приводу руху грошових коштів 

7 Правові основи фінансового 

моніторингу 

14 2 2   10 

контрольна 

робота, 

залік 

8 Правове регулювання 

проведення банківських 

операцій 

16 4 4   8 

9 Правові основи валютного 

регулювання 

16 4 3   9 

Разом за змістовим модулем 3 46 10 9   27  

 Усього годин 144 28 23   93  

 

Студентам читаються лекції, на яких викладач освітлює певну тему.  

Домашні завдання містять завдання вирішити конкретну ситуацію з позиції 

фінансового права. Під час практичних занять презентують і обговорюють 

дану ситуацію з позиції норм права 

 

Знання та навички / Knowledge and Skills 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні тенденції розвитку фінансового права України -  

бюджетного права і процесу, податкового права, державного кредиту, 

страхування, кошторисно-бюджетного фінансування, та інших фінансових 

інститутів; визначення основних юридичних понять, зміст та пояснення 

основних проблем фінансової діяльності з точки зору законодавства. 

вміти: усвідомлювати сутність та призначення фінансово-правових 

інститутів; аналізувати юридичні тексти, інтерпретувати їх для вирішення 



практичних проблем, орієнтуватися при вирішенні практичних завдань на 

відповідні фінансово – правові норми; застосовувати одержані знання з 

фінансового законодавства для оцінки проблем професійного, особистого 

життя, а також  приймати власні рішення щодо них 

 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС) / Academic Hours (Amount of 

Credits) 

 

Обсяг дисципліни – 144 год. (4 кредитів ЄКТС) 

 

Види робіт / Type of Tasks : форми та умови проведення контрольних 

заходів 

На протязі триместру по кожній темі студенти пишуть контрольні 

роботи, вирішують ситуаційні задачі 

 

Оцінювання / Distribution of Grades: опис системи оцінювання знань та 

умінь і реєстрація успіхів студента, розподіл оцінки в межах дисципліни 

 

Оцінювання:  

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 4 20 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

 

Отримані при вимірюванні різними методами й за різні види робіт 

(написання контрольних робіт, підготовка доповідей) оцінки, бали, відсотки 

складають врешті комплексну підсумкову (екзаменаційну) оцінку. 

Слухач отримує оцінку «зараховано» у випадку успішного виконання 

завдань, які йому надавались протягом триместру.  



Слухач отримує оцінку «незараховано» у випадку невиконання завдань, 

які йому надавались протягом триместру.  

Реєстрація успіхів студента проводиться у журналі викладача та 

підсумкова оцінка заноситься до відомості 

 

Викладач / Professor : ім’я, посада, коротка інформаційна довідка про 

викладача – кілька речень. 

 

Євчук Людмила Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів і кредиту. Має більше 100 наукових публікацій. При 

викладанні дисциплін опирається на практику функціонування суб’єктів 

діяльності на фінансовому ринку та економіці в цілому. Коло наукових 

інтересів – Поведінкова економіка, Персональні фінанси, Управління 

фінансовими ризиками 

 

 

Повна назва / Academic Discipline 

Оцінювання інвестицій 

 

Статус / Status:  

Вибіркова 

 

Мета / Core Purpose 

Мета: надання студентам прикладних знань про оцінку ефективності 

вкладення ресурсів у різнорідні напрями та проекти 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни / Amount, 

Methodology and Technologies of Teaching 

 
Розподіл навчальних годин за розділами, темами 

№ 

з/п 

Назви розділів та 

тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Форми 

контролю 
Аудиторні Самостійна 

робота 

студента 
лекційні семінарські практичні лабораторні 

Змістовий модуль 1.Основи інвестування ресурсів 

1 Сутність інвестицій 

та їх оцінювання 

10 2 2   6 контр.робота, 

залік 

2 Теорія грошового 

потоку 

20 4 4   12 контр.робота, 

залік 

3 Альтернативні 

джерела 

фінансування 

проектів 

17 4 4   9 контр.робота, 

залік 

 Разом за змістовим 

модулем 1 

47 10 10   27  



Змістовий модуль 2.Оцінювання раціональності інвестування 

4 Основні засади 

оцінювання 

інвестицій 

25 8 8   9 контр.робота, 

залік 

5 Персональні фінанси 19 4 6   9 контр.робота, 

залік 

 Разом за змістовим 

модулем 2 

44 12 14   18  

Змістовний модуль 3.Портфельні інвестиції 

6 Теорія портфеля 14 2 2   10 контр.робота, 

залік 

7 Шахрайство в 

інвестиційній 

діяльності 

15 4 2   9 контр.робота, 

залік 

 Разом за змістовим 

модулем 3 

29 6 4   19  

 Усього годин 120 28 28   64  

 

Студентам читаються лекції, на яких викладач освітлює певну тему.  

Домашні завдання містять завдання переглянути фільм професійного 

спрямування, провести опитування підприємців, учасників фінансового 

ринку щодо певного питання. На підставі отриманої інформації студент готує 

доповідь на задану тему щодо свого розуміння даного питання. Доповіді 

презентуються й обговорюються під час семінарських занять 

 

 

Знання та навички / Knowledge and Skills 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- теоретичні та організаційні основи інвестування; 

- методики проведення оцінки вкладень; 

- відмінності у витрачанні та вкладенні ресурсів; 

- засоби пошуку альтернативних вкладень; 

- основи концепції портфельних інвестицій. 

вміти: 
- проводити розрахунок ефективності вкладень у різнорідні проекти; 

- обґрунтовувати альтернативні джерела фінансування проектів; 

- формувати багатопродуктовий портфель підприємства; 

- визначати найефективніші варіанти вкладення ресурсів 

 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС) / Academic Hours (Amount of 

Credits) 

 

Обсяг дисципліни – 120 год. (4 кредитів ЄКТС) 



 

Види робіт / Type of Tasks : форми та умови проведення контрольних 

заходів 

 

На протязі триместру по кожній темі студенти пишуть контрольні роботи, 

готують доповіді щодо їхнього бачення даної теми. 

Під час заліку студенти презентують своє розуміння змісту дисципліни 

 

Оцінювання / Distribution of Grades: опис системи оцінювання знань та 

умінь і реєстрація успіхів студента, розподіл оцінки в межах дисципліни 

 

Оцінювання:  

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 4 20 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Отримані при вимірюванні різними методами й за різні види робіт 

(проведення досліджень, підготовка доповідей за його результатами, 

рецензування робіт інших студентів) оцінки, бали, відсотки складають врешті 

комплексну підсумкову (залікову) оцінку. 

Слухач отримує оцінку «зараховано», якщо він засвоїв основні поняття і 

категорії; вільно оперує необхідним науковим матеріалом; може самостійно 

аналізувати фактичний та науковий матеріал і робити узагальнення; вміє 

обґрунтовувати результати досліджень та їх презентувати.  

Студент отримує оцінку «не зараховано з можливістю повторного 

складання», якщо він не засвоїв основні поняття й категорії; не знає 

наукового і фактичного матеріалу; може лише переказувати учбовий 

матеріал; не провів ¾ завдань досліджень; слабо орієнтується у власній темі 

дослідження. 

Студент отримує оцінку «не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни», якщо він не засвоїв основні поняття й категорії; не 



знає наукового і фактичного матеріалу; не провів дослідження за обраною 

темою.  

Реєстрація успіхів студента проводиться у журналі викладача та 

підсумкова оцінка заноситься до відомості. 

 

Викладач / Professor : ім’я, посада, коротка інформаційна довідка про 

викладача – кілька речень. 

 

Євчук Людмила Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів і кредиту. Має більше 100 наукових публікацій. При 

викладанні дисциплін опирається на практику функціонування суб’єктів 

діяльності на фінансовому ринку та економіці в цілому. Коло наукових 

інтересів – Поведінкова економіка, Персональні фінанси, Управління 

фінансовими ризиками 

 

 

Повна назва / Academic Discipline 

Управління фінансовими ризиками 

 

Статус / Status: 

Вибіркова 

 

Мета / Core Purpose 

Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знань 

основних положень теорії і практики ризик-менеджменту в сфері фінансових 

взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни / Amount, 

Methodology and Technologies of Teaching 

 
Розподіл навчальних годин за розділами, темами 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Форми 

контролю 

Аудиторні 

С
ам

о
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ій
н

а 

р
о

б
о

та
 с
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д

ен
та

 

л
ек
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н
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і 
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р
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о
р

н
і 

1 
Тема 1. Теоретичні основи управління 

фінансовими ризиками 

9 2 2 
  

5 контрольна 

робота 

2 Тема 2. Особливості ризик-менеджменту 

страхової організації 

11 2 2   7 контрольна 

робота 



3 Тема 3. Система кількісних оцінок 

фінансового ризику 

12 2  2  8 контрольна 

робота 

4 Тема 4. Політико-економічний ризик у 

системі ризик-менеджменту 

15 2 2   11 контрольна 

робота 

5 Тема 5. Управління ризиками проектного 

фінансування 

12 2 2   8 контрольна 

робота 

6 Тема 6. Ризик неплатоспроможності 

суб’єктів господарювання 

15 2  2  11 контрольна 

робота 

7 Тема 7. Кредитний ризик в системі 

фінансових відносин 

15 2  2  11 контрольна 

робота 

8 Тема 8. Управління фінансовими ризиками 

на іпотечному ринку 

15 2 2   11 контрольна 

робота 

9 Тема 9. Особливості управління 

фінансовими ризиками в банківській 

діяльності 

16 2  2  12 контрольна 

робота 

 Разом 120 18 10 8  74  

 

 

Студентам читаються лекції, на яких викладач освітлює певну тему.  

Домашні завдання містять завдання переглянути фільм професійного 

спрямування, провести опитування підприємців, учасників фінансового 

ринку щодо певного питання. На підставі отриманої інформації студент готує 

доповідь на задану тему щодо свого розуміння даного питання. Доповіді 

презентуються й обговорюються під час семінарських занять  

 

Знання та навички / Knowledge and Skills 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:  

 Знати:  

- сутність ризику та причини його виникнення; 

- класифікацію ризиків за ключовими ознаками; 

- основні методи виявлення ризику; 

- основні методи кількісного аналізу економічних ризиків; 

- характеристики виробничих, маркетингових та фінансових ризиків; 

- основні поняття ризик-менеджменту; 

- характеристики виробничих, маркетингових та фінансових ризиків; 

- основи організації процесу управління ризиком. 

 Вміти: 

- ідентифікувати економічні ризики діяльності господарюючих 

суб’єктів; 

- здійснювати якісний та кількісний аналіз ступеню ризику 

статистичним та експертним методами; 

-  здійснювати якісний та кількісний аналіз ступеню ризику 

аналітичним методом та методом аналогів; 

- аналізувати ефективність методів управління ризиком; 



- вибирати доцільні заходи з управління виробничими, маркетинговими 

та фінансовими ризиками 

 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС) / Academic Hours (Amount of 

Credits) 

 

Обсяг дисципліни – 90 год. (3 кредитів ЄКТС) 

 

Види робіт / Type of Tasks : форми та умови проведення контрольних 

заходів 

 

На протязі триместру по кожній темі студенти пишуть контрольні роботи, 

готують доповіді щодо їхнього бачення даної теми. 

Під час заліку студенти презентують своє розуміння змісту дисципліни. 

 

Оцінювання / Distribution of Grades: опис системи оцінювання знань та 

умінь і реєстрація успіхів студента, розподіл оцінки в межах дисципліни 

 

Оцінювання:  

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 4 20 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

 

Отримані при вимірюванні різними методами й за різні види робіт 

(проведення досліджень, підготовка доповідей за його результатами, 

рецензування робіт інших студентів) оцінки, бали, відсотки складають врешті 

комплексну підсумкову (залікову) оцінку. 

Слухач отримує оцінку «зараховано», якщо він засвоїв основні поняття і 

категорії; вільно оперує необхідним науковим матеріалом; може самостійно 



аналізувати фактичний та науковий матеріал і робити узагальнення; вміє 

обґрунтовувати результати досліджень та їх презентувати.  

Студент отримує оцінку «не зараховано з можливістю повторного 

складання», якщо він не засвоїв основні поняття й категорії; не знає 

наукового і фактичного матеріалу; може лише переказувати учбовий 

матеріал; не провів ¾ завдань досліджень; слабо орієнтується у власній темі 

дослідження. 

Студент отримує оцінку «не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни», якщо він не засвоїв основні поняття й категорії; не 

знає наукового і фактичного матеріалу; не провів дослідження за обраною 

темою.  

Реєстрація успіхів студента проводиться у журналі викладача та 

підсумкова оцінка заноситься до відомості. 

 

 

Викладач / Professor : ім’я, посада, коротка інформаційна довідка про 

викладача – кілька речень. 

 

Євчук Людмила Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів і кредиту. Має більше 100 наукових публікацій. При 

викладанні дисциплін опирається на практику функціонування суб’єктів 

діяльності на фінансовому ринку та економіці в цілому. Коло наукових 

інтересів – Поведінкова економіка, Персональні фінанси, Управління 

фінансовими ризиками. 

 



 


