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 Силабус навчальної дисципліни 
    Назва дисципліни Фінансовий ринок 

 Ступінь вищої освіти: Перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування” 

Спеціальність: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 
Освітньо-професійна програма: “Фінанси, банківська справа та  страхування” 
Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv ua/course/view.php?id=317 
Рік навчання 4; Семестр: 8. 

Дні занять:  
Консультації: 

 Назва кафедри: кафедра фінансів, кредиту та страхування 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу 
Викладач (і) 

Д.е.н., професор кафедри фінансів, кредиту та страхування Черкасова С. В.  

Профайл керівника курсу: 
Профайл викладача (ів): 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/cherkasova-svitlana-
vasilivna/ 

 

Контактна інформація Svetlacher@i.ua  

 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Фінансовий ринок” є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми 

“Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 

яка націлена на формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) 

рівнем. В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти отримують теоретичні знання щодо змісту, 

принципів і закономірностей функціонування фінансового ринку, місця і ролі його інструментів в забезпеченні 

фінансування держави і приватного сектора. 
Завдання дисципліни полягають у теоретичній і практичній підготовці студентів з питань організації та 

функціонування фінансового ринку і його сегментів: грошового, кредитного, валютного ринків, ринку капіталів 

та ринку похідних фінансових інструментів, вироблення розуміння ними суспільної значущості діяльності 

фінансових посередників в процесах накопичення капіталу і руху капіталу та практичних навичок для проведення 

операцій з фінансовими активами в процесі професійної діяльності.. 
Пререквізити: знання здобуті в процесі вивчення дисциплін за першим  (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти - “Фінанси”, “Гроші і кредит", “Страхування”, “Інвестування”, “Банківська справа”, “Банківські операції”, 

“Міжнародні фінанси”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”. 
Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, виконання 

науково-дослідних завдань та комплексних завдань розрахункового характеру. Під час сесії формат очний. 
 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 
5 150 4 7 іспит 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 26 
Практичні заняття 26 

Самостійна робота 98 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 
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Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК 1. Здатність застосовувати 

загальнонауковий методологічний апарат. 

ЗК 2. Адаптивна та комунікативна здатність. 
ЗК 3. Здатність використовувати знання в 

галузі інформатики, інформаційних та 

комунікаційних технологій. 
ЗК 5. Креативність, здатність до системного 

мислення.. 
ЗК 6. Здатність до реалізації особистісного 

потенціалу і саморозвитку, самостійного 

опанування нових знань. 
ЗК 7.  Здатність використовувати базові 

знання з управління та адміністрування. 
ЗК 8. Здатність до врахування та 

застосування основних економічних і 

природничих законів. 
ЗК  9.  Здатність до проведення наукових 

досліджень 

ЗК  10.  Здатність до новаторства та 

підприємництва 

ЗК  11.  Здатність застосовувати економіко-

математичний та природничий 

інструментарій. 

ФК 1. Інформаційно-аналітична здатність. Здатність 

застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями 

проведення банківських операцій і надання фінансових послуг, 

відповідними пакетами стандартних програм з формування 

звітності суб’єктів господарювання, банків та страхових 

компаній, здійснювати аналіз і оцінку їх фінансової 

спроможності, виявляти проблемні аспекти фінансової 

діяльності та пропонувати шляхи їх вирішення.  
ФК 2.  Організаційна здатність.. Здатність раціонально 

визначати та організовувати діяльність бізнес-одиниці, 

налагоджувати внутрішні і зовнішні комунікації, створювати 

можливості для розширення видів діяльності й умов 

постійного інноваційного розвитку. 
ФК 3. Здатність до планування і прогнозування.  Здатність 

моделювати, прогнозувати та планувати фінансово-

господарські аспекти діяльності підприємств, банків та 

страхових компаній, вміння оцінювати можливості і загрози, 

сильні та слабкі сторони їх фінансово-економічної діяльності, 

організовувати систему управління фінансами, обліково-

аналітичним забезпеченням та операційною діяльністю, 

розробляти і реалізовувати фінансові плани розвитку 

організацій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.. 

ФК 5. Менеджерські здатності. Здатності планувати, 

моделювати та управляти роботою персоналу та проводити 

комплексні цілеспрямовані дослідження.   
ФК 7. Пошукова та інтерпретаційна здатність. Здатність до 

пошуку, використання та інтерпретації інформації для 

вирішення прикладних і теоретичних завдань у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 
ФК 8. Дослідницька здатність. Здатність обґрунтовувати, 

презентувати та реалізовувати результати власних досліджень.  
ФК 10. Інформаційно-комп’ютерна компетенція. Здатність 

до розуміння, функціонування та використання сучасних 

інформаційних систем формування та реалізації управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 

ПРН 1. Демонструвати належний рівень знань економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та 

функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 
ПРН 3. Демонструвати належний рівень знань основ управління та державного регулювання фінансовою та 

грошово-кредитною системою, а також підприємствами, банками, страховими компаніями, іншими 

небанківськими фінансовими установами. 
ПРН 4. Застосовувати статистичні методи збирання та обробки економічної інформації, економетричні методи 

моделювання фінансово-економічних явищ та процесів. 
ПРН 5. Застосовувати набуті теоретичні знання економіко-математичних методів для розв’язання практичних 

завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
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ПРН 7. Визначати функціональні сфери організації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємств, банків, страхових компаній та інших фінансових посередників. 
ПРН 8. Вміти збирати та аналізувати необхідну інформацію щодо ефективності функціонування фінансової, 

податкової, бюджетної, грошової, банківської та кредитної систем. 
 ПРН 9. Застосовувати інструментарій проведення аналізу діяльності підприємств, банків та страхових компаній 

для оцінки ефективності формування і використання активів, зобов’язань та капіталу, доходів та витрат, 

забезпечення ліквідності, фінансової стійкості та надійності. 
ПРН 10. Демонструвати належний рівень знань у сфері функціонування грошової та кредитної систем, тенденцій 

розвитку фінансового ринку й ринку цінних паперів, механізму здійснення інвестиційної діяльності, організації 

інвестиційного процесу та визначення ефективності реалізації інвестиційних проектів. 
ПРН 11. Виявляти загрози, розраховувати й аналізувати індикатори фінансово-економічної безпеки банків, 

страхових компаній та суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. 
ПРН 12.  Визначати функціональні характеристики діяльності регулюючих і регламентуючих органів державної 

влади та місцевого самоврядування в сфері фінансів. 
ПРН 13. Демонструвати знання операційної діяльності центрального банку, його ролі і значення у здійсненні 

грошово-кредитної політики, режимів, показників та основних засад її реалізації.. 
ПРН 17. Визначати функціональні особливості маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки із 

системою управління підприємницькою, банківською та страховою діяльністю.  
ПРН 18. Використовувати набуті знання, опановувати нові знання, вдосконалювати досвід з позицій 
використання досягнень вітчизняної та зарубіжної економічної науки, інформаційних технологій та передового 
досвіду управління у банківській, страховій та підприємницькій сферах. 



4 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 
діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 
семестру 

Дата 
Кількість 

годин 

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, 

функції та роль в економіці 
Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2, 

ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ФК2, ФК3, ФК5, ФК8 
Результати навчання: ПРН1, ПРН3, ПРН10 
Рекомендовані джерела: 1-5, 13-15, 17, 19 
Завдання для СРС: 
1. Етапи формування та розвитку фінансового 

ринку в Україні. 
2. Стандарти та принципи функціонування 

розвиненого фінансового ринку. 
3. Проблеми функціонування фінансового ринку 

в Україні. 
4. Перспективи розвитку національного 

фінансового ринку. 
5. Порівняння стану розвитку фінансових ринків 

пострадянських країн. 

1-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 1 

2-й За розкладом  2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 
3 

1-й – 2-й За розкладом 9 самостійна 
Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату 
2 

Тема 2. Фінансові активи, їх суть, види та 

властивості 
Формування компетентностей: ЗК6, ЗК8, 

ФК1, ФК3, ФК7, ФК8, ФК10 
Результати навчання: ПРН4, ПРН8, ПРН9 
Рекомендовані джерела: 1-5, 8, 10, 12, 13-

15, 20 
Завдання для СРС: 
1. Поняття фіктивного капіталу та його 

інструменти. 
2. Механізм випуску цінних паперів в Україні. 
3. Публічне розміщення цінних паперів. 
4. Приватне розміщення цінних паперів. 
5. Законодавче регулювання емісії фінансових 

активів в Україні.  

1-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

3-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 
3 

1-й – 3-й За розкладом 9 самостійна 
Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату 
2 

Тема 3. Фінансові посередники 
2-й За розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 1 
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Формування компетентностей: ЗК2, ЗК6, 

ЗК8, ЗК10, ФК2, ФК3, ФК5, ФК10 
Результати навчання: ПРН1, ПРН7, ПРН9, 

ПРН10, ПРН17, ПРН18 
Рекомендовані джерела: 1-5, 6, 7, 8, 13-15, 

19, 20 
Завдання для СРС: 
1. Ознаки моделі фінансового посередництва, що 

сформувалась в Україні. 
2. Спільні та відмінні ознаки діяльності банків і 

небанківських фінансових установ на 

фінансовому ринку. 
3. Чинники вибору національної моделі 

фінансового посередництва. 
4. Тенденції розвитку фінансового 

посередництва в Україні. 
5. Законодавче регулювання діяльності 

фінансових посередників в Україні. 

4-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних занять 
3 

2-й – 4-й За розкладом 9 самостійна 
Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату 
2 

Тема 4. Ризик і ціна капіталу 
Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, 

ЗК6, ЗК9, ЗК11, ФК1, ФК3, ФК7, ФК8, ФК10 
Результати навчання: ПРН4, ПРН5, ПРН8, 

ПРН9, ПРН11 
Рекомендовані джерела: 1-5, 13-15, 16 
Завдання для СРС: 
1.  Чинники впливу на формування ціни 

грошового капіталу. 
2. Використання справедливої ціни фінансового 

активу в інвестиційному аналізі. 
3. Ефективна доходність фінансового активу та 

порядок її обчислення. 
4. Методи визначення доходності депозитних та 

кредитних операцій. 
5. Математичні методи в оцінюванні 

ризикованості фінансових активів. 

3-й  За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

4-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

5-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних занять 
3 

3-й – 5-й За розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 5. Регулювання фінансового ринку 
 Формування компетентностей: ЗК1, ЗК6, 

ЗК7,  ЗК8, ФК2, ФК3, ФК5 

5-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

6-й За розкладом 1 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 
3 
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Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 

ПРН10, ПРН12, ПРН13, ПРН18 
Рекомендовані джерела: 1-5, 7, 9, 12, 13-15, 

17 
Завдання для СРС: 
1. Сучасні тенденції регулюючого впливу 

держави на фінансовий ринок. 
2. Саморегулівні організації професійних 

учасників фінансового ринку та їх повноваження. 
3. Захист майнових прав учасників фінансового 

ринку. 
4. Кваліфіковані та некваліфіковані учасники 

фінансового ринку. 
5. Відповідальність за правопорушення на 

фінансовому ринку. 

практичних завдань 

5-й – 6-й За розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Контрольна робота 1      5 

Тема 6. Ринок капіталів 
Формування компетентностей: ЗК6, ЗК8, 

ЗК10, ФК1, ФК5, ФК7, ФК10 
Результати навчання: ПРН 4, ПРН5, ПРН7, 

ПРН9, ПРН10, ПРН17, ПРН18 
Рекомендовані джерела: 1-5, 6, 8, 12, 13-15, 

20 
Завдання для СРС: 
1. Методи оцінювання капіталізації акціонерного 

товариства. 
2. Особливості емісії акцій, як способу 

фінансування діяльності акціонерного товариства. 
3. Особливості емісії облігацій, як способу 

фінансування діяльності суб’єктів 

господарювання. 
4. Механізм використання ОЗДП в залученні 

капіталу на зовнішніх ринках. 
5. Особливості випуску та використання 

державних облігацій внутрішньої позики в 

Україні. 

6-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

7-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

7-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 
3 

8-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 
3 

6-й- 8-й За розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 7. Ринок похідних фінансових 
8-й За розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 
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інструментів 
Формування компетентностей: ЗК6, ЗК8, 

ЗК10, ФК1, ФК3, ФК5, ФК7, ФК10 
Результати навчання: ПРН4, ПРН5, ПРН7, 

ПРН9, ПРН10, ПРН11, ПРН17  
Рекомендовані джерела: 1-5, 12, 13-15  
Завдання для СРС: 
1. Зворотні та спеціальні похідні фінансові 

інструменти: спільне та відмінне. 
2. Використання похідних фінансових 

інструментів для хеджування фінансових ризиків. 
3. Використання свопів у фінансових операціях. 
4. Механізми реалізації хеджування за 

допомогою ф’ючерсних контрактів. 
5. Цілі випуску та механізм використання 

депозитарних розписок. 

9-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 
3 

10-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 
3 

8-й-10-ий За розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 8. Грошовий ринок і ринок 

банківських позик 
Формування компетентностей: ЗК6, ФК1, 

ФК5, ФК7, ФК10 
Результати навчання: ПРН4, ПРН7, ПРН8, 

ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН17, ПРН18  
Рекомендовані джерела: 1-5, 7, 9, 10, 13-15, 

18, 19 
Завдання для СРС: 
1. Спільні та відмінні риси між казначейськими 

і комерційними векселями. 
2. Механізм обігу та погашення переказного 

векселя. 
3. Механізм випуску та використання 

депозитних сертифікатів НБУ. 
4. Цілі емісії та використання на фінансовому 

ринку казначейських зобов’язань держави. 
5. Розвиток сучасних форм банківського 

кредитування. 

9-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

11-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 
3 

9-й-11-й За розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 9.  Валютний ринок 
Формування компетентностей: ЗК6, ЗК7, 

ЗК8, ФК1, ФК5, ФК7, ФК8, ФК10 

10-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

12-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 
3 
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Результати навчання: ПРН4, ПРН5, ПРН7, 

ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН17 
Рекомендовані джерела: 1-5, 7, 9, 11, 13-15 
Завдання для СРС: 
1. Механізми формування валютного курсу. 
2. Чинники формування режиму конвертованості 

валюти. 
3. Етапи формування та розвитку валютного 

ринку в Україні. 
4. Законодавче регулювання валютних операцій 

в Україні. 
5. Регулювання діяльності професійних 

учасників валютного ринку в Україні. 

практичних завдань 

10-й-12-й За розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 10. Фондова біржа та біржові 

операції 
Формування компетентностей: ЗК3, ЗК6, 

ЗК9, ЗК10, ФК1, ФК5, ФК7, ФК8, ФК10 
Результати навчання: ПРН4, ПРН5, ПРН7, 

ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН17, ПРН18 
Рекомендовані джерела: 1-5, 6, 8, 12, 13-15, 

20 
Завдання для СРС: 
1. Методи торгівлі цінними паперами на 

фондовій біржі та чинники їх вибору. 
2. Сучасні тенденції розвитку біржової фондової 

торгівлі в Україні. 
3. Позабіржові фондові торговельні системи та 

механізм їх функціонування. 
4. Особливості використання позалістингових 

цінних паперів у біржовому обороті. 
5. Особливості формування реєстрів лістингових 

цінних паперів в Україні. 

11-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

13-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 
3 

11-й-13-й За розкладом 9 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 11. Міжнародний фінансовий ринок 
Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2, 

ЗК6, ЗК8, ЗК11, ФК1, ФК2, ФК8, ФК10 
Результати навчання: ПРН1, ПРН4, ПРН10  
Рекомендовані джерела: 1-5, 11, 13-15  
Завдання для СРС: 
1. Практика випуску та обігу єврооблігацій на 

12-й За розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

13-й За розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 
3 

12-й-13-й За розкладом 8 самостійна 
Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 
2 
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світових ринках. 
2. Використання євро акцій у міжнародному 

обороті. 
3. Вплив світових фінансових криз на 

фінансовий ринок. 
4. Особливості інтеграційних процесів на 

міжнародному фінансовому ринку. 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

Контрольна робота 2      5 
Індивідуальне завдання      10 
Розрахункове завдання      6 
Разом      100 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу передбачено виконання реферату та 

практичних завдань розрахункового характеру. Виконання реферату має на меті поглиблення, 

узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі прочитаних лекцій та 

практичних занять. Вибір теми реферату здійснюється кожним студентом індивідуально.  
Методичні вказівки до виконання завдань висвітлено у методичних розробках: 

1. Черкасова С. В. Фінансовий ринок: Методичні вказівки та завдання для практичних занять, 

самостійної роботи, виконання контрольної роботи та тести для студентів, що навчаються за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Черкасова С.В. – Львів: Видавництво 

ЛТЕУ, 2017. –  108 с. 
2. Черкасова С.В. Фінансовий ринок : навч. посібник [перевидання] / С.В. Черкасова. – Львів: 

Магнолія 2006, 2019. – 330 с. (Гриф МОН) 
3. Фінансовий ринок: Дистанційний курс для студентів ОКР бакалавр спец. 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=317. 
 

Тематика рефератів 
1. Вплив процесів приватизації на формування фінансового ринку в Україні. 
2. Світовий фінансовий ринок. 
3. Інвестиційний капітал: характеристика і джерела. 
4. Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу. 
5. Проблеми здійснення фінансових інвестицій в Україні. 
6. Роль комерційних банків в функціонуванні фінансового ринку. 
7. Спільне інвестування на фінансовому ринку. 
8. Діяльність посередників на розвинутому фінансовому ринку. 
9. Використання векселів в господарському обороті України. 
10. Єврочеки, практика їх випуску та обігу в сучасних умовах. 
11. Проблеми функціонування грошового ринку в Україні. 
12. Операції комерційних банків з векселями. 
13. Механізм реалізації грошової політики держави. 
14. Проблеми монетарної політики в Україні. 
15. Проблеми становлення і розвитку ринку цінних паперів в Україні. 
16. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. 
17. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні. 
18. Застосування ф’ючерсних контрактів для страхування фінансових ризиків. 
19. Опціонні стратегії. 
20. Єврооблігації, їх суть та обіг на світовому фондовому ринку.  
21. Біржова торгівля цінними паперами в Україні. 
22. Практика і проблеми функціонування Української фондової біржі. 
23. Депозитарна діяльність з цінними паперами в Україні. 
24. Портфель цінних паперів: критерії його формування і оновлення. 
25. Сучасна кредитна система. 
26. Національні особливості ринку позичкових капіталів. 
27. Проблеми функціонування ринку позичкового капіталу в Україні. 
28. Лізинг як форма кредитування основних фондів. 
29. Проблеми довгострокового кредитування в Україні. 
30. Ринок міжбанківських кредитів. 
31. Проблеми функціонування валютного ринку в Україні. 
32. Валютні відносини і валютна політика. 
33. Валютний ризик і методи валютного страхування. 
34. Кон’юнктура фінансового ринку та методи її аналізу. 
35. Державне регулювання фінансового ринку в Україні. 
36. Фінансові кризи і світовий фінансовий ринок. 
37. Міжнародний валютний фонд у системі валютного регулювання. 
38. Валютні кліринги і валютні союзи. 
39. Проблеми становлення ринку дорогоцінних металів в Україні. 
40. Проблеми інтеграції національного фінансового ринку у світовий. 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=317
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Тематику рефератів студент самостійно обирає з переліку запропонованих викладачем тем або 

подає власну пропозицію, яка узгоджується з викладачем.  
Реферат повинен містити вступну частину, яка передбачає визначення актуальності обраного 

дослідження, визначення теми, завдання та мети дослідження, основну частину, зміст якої повинен 

відповідати визначеній у назві темі, вичерпно і всебічно її висвітлювати, висновки, які є підведенням 

підсумків дослідження, та список використаної літератури, оформлений згідно зі стандартом 

(мінімальна кількість джерел – 15). Обсяг зібраних і систематизованих матеріалів з відповідними 

посиланням по тексту на використану літературу повинен становити не менше 15 аркушів формату А4 

за умови використання комп’ютерної техніки (вимоги щодо оформлення тексту: використання 

текстового редактора Word: шрифт – Times New Roman, комп’ютерний набір – кегель 14, міжрядковий 

інтервал – „1,5”, поля: зверху і знизу – по 20 мм, справа – 30 мм, зліва – 10 мм).  
При оцінюванні виконання навчально-дослідного завдання враховується якість виконання 

роботи та її захист.  
Розв’язання практичних завдань проводиться з метою набуття студентами практичних вмінь та 

навичок фінансових розрахунків і формулювання аналітичних висновків у результаті проведення 

аналізу процесів надання фінансових послуг. Виконане практичне завдання повинно містити: 
- наведення формул та розрахунків аналітичних показників; 
- демонстрацію оволодіння студентами методикою проведення відповідної аналітичної роботи; 
- висновки, які є підсумками проведених розрахунків, рекомендацією щодо вибору 

оптимального варіанту надання фінансової послуги, базою для обґрунтування майбутнього 

управлінського рішення. 
Практичні завдання містять теоретичні запитання, відповіді на які мають продемонструвати 

знання студента, що стосуються навчального матеріалу. При оцінюванні практичних завдань 

враховуються якість виконання роботи, правильність застосовуваних формул, глибина зроблених 

висновків. 
Тематика практичних завдань розрахункового характеру висвітлена у методичній розробці: 

Фінансовий ринок: Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, 

виконання контрольної роботи та тести для студентів, що навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» / Черкасова С.В. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. –  108 с. 
 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних заняттях), 

персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) та перевірки 

виконання завдань самостійної роботи. 
 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Черкасова С.В. Фінансовий ринок : навч. посібник [перевидання] / С.В. Черкасова. – Львів: 

Магнолія 2006, 2019. – 330 с. (Гриф МОН) 
2. Черкасова С.В. Фінансовий ринок : [навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни 

студентами заочної форми навчання напряму підготовки „Фінанси та кредит”] / С.В. Черкасова. – 

Львів: Видавництво ЛКА, 2011. – 164 с. 
3. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – К.: Знання, 2006. – 535 с.  
4. Черкасова С. В. Фінансовий ринок: Методичні вказівки та завдання для практичних занять, 

самостійної роботи, виконання контрольної роботи та тести для студентів, що навчаються за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Черкасова С.В. – Львів: Видавництво 

ЛТЕУ, 2017. –  108 с. 
5. Фінансовий ринок: Дистанційний курс для студентів ОКР бакадавр спец. 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування”. Інтернет-ресурс Центру дистанційного навчання ЛТЕУ 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=317. 
 

Допоміжна література 
6. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514- VI. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 
7. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7.12.2000 р.  № 2121-III. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

8. Про інститути спільного інвестування: Закон України № 5080-IV від 5.07.2012 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=317
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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9. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV.  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 
10. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 5.04.2001 р. № 2374-III. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 
11. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 
12. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 
13. Васильєва В.В. Фінансовий ринок : [навч. посіб. / В.В.Васильєва, О.Р.Васильченко. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 368 с. 
14. Колісник М.К. Фінансовий ринок : [навч. посібник] / М.К.Колісник, О.О. Маслак, Є.М.Романів. – 

Львів: Видавництво нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 192 с. 
15. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок : [навч. посібник] / О.Ю. Смолянська. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 384 с. 
16. Фінансова математика : навч. посібник /[Куцик П.О., Сороківський В.М., Черкасова С.В., 

Сороківська М.В.] – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 328 с. 
17. Черкасова С.В. Сучасний стан та проблеми інституційного розвитку національного фінансового 

ринку / Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: монографія. За заг. ред. 

О.В.Макарюка, В.М.Жмайлова, Ю.І.Данька./ С.В.Черкасова. – Харків: Міськдрук, 2011, С. 250-268.  
18. Черкасова С.В. Забезпечення ефективної депозитної діяльності банку / С. В. Черкасова // Вісник 

Львівського торговельно-економічного університету. – Економічні науки. – 2017. – № 52. – С. 138-143. 
19. Черкасова С. В. Розвиток банківського кредитування як механізму фінансування економічного 

зростання // С. В. Черкасова, Т. О. Дмитрига // Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету. – Економічні науки. – 2019. – Вип. 57. – С. 123-129.  
20. Черкасова С. В. Реалізація банківського інвестування на вітчизняному фондовому ринку // С. В. 

Черкасова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Підприємництво і торгівля. 

– 2019. – Вип. 24. – С. 51-58. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. Бібліотека Львівського-торговельно-економічного університету. – Львів, вул. Туган-Барановського, 

10. Тел.: 239-96-40. Електронна бібліотека ЛТЕУ: ww.dev.lac.lviv.ua/lib 
2.  Офіційні сайти органів управління фінансами: 

- http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України. 
- http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України.  
- http://www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України 
- http://nfp.gov.ua – сайт Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 
- http://www.nssmc.gov.ua – сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
- http://www.lute.lviv.ua – сайт Львівського торговельно-економічного університету. 

 

Політика курсу  
 Курс передбачає роботу в колективі. 
 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 
 Самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 
 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 
 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://nfp.gov.ua/
http://www.nssmc.gov.ua/
http://www.lute.lviv.ua/
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 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 
• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 
• Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 
 реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 
 завдання розрахункового характеру; 
 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 
 інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин 

допускається відпрацювання пройденого 

матеріалу)   

за кожне відвідування 1 бал 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 2 бала 

- захист індивідуального навчально-дослідного 

завдання (реферату)  
максимум 10 балів 

- захист практичного завдання розрахункового 

характеру 
максимум 6 балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
за кожну правильну відповідь 1 бал 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 5 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 5 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових 

досліджень тощо. 
Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
(екзамен) 

Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування та розв'язок ситуаційних задач) 
Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 
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Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т. 1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 К.Р.1 Т.6 Т.7 Т. 8 Т. 9 Т.10 Т. 11 К.Р.2 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

е 

за
в
д

ан
н

я
 

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
е 

за
в
д

ан
н

я
 

100 

6 6 6 7 6 5 10 9 6 6 6 6 5 10 6 
Т1, Т2 ... Т11 – теми занять 

 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 
відповідей, 

% 

0- 

50 

51- 

52 

53 

-54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана 
невірно; 

відповідь необґрун-

тована та алогічною 

Порушено алго-
ритм розв’язку 

задачі, присутні 

помилки при 
розрахунках, 

відсутні висновки; 
обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих аспектах 
алогічне 

Порушено алго-
ритм розв’язку 

задачі або присутні 

помилки при 
розрахунках, від-

сутні висновки; 

обґрунтування 
відповіді є слабо 

аргументоване 

або в окремих 
аспектах 

алогічне 

Відповідь 
недостатньо 

аргументована; 
алгоритм розв’язку 

задачі  вір-ний, 

однак допущені 

помилки при розра-
хунках 

Відповідь 
достатньо 

аргументована; 
алгоритм розв’язку 

задачі вір-ний, 

однак допущені 

помилки при розра-
хунках 

Відповідь містить 
послідов-ний та 

аргументо-ваний 

розв’язок; 
розрахунки вірні, 

обґрунтований 

висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
9
0

-1
0
0

 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на 

основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та 

методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 
Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що 

стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, 

що викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені

 питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 
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Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. 

Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 
Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 
вихідні дані в них змінюються порівняно з 
прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  
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Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах 

дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 
Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 
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Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх 

вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 
Задовільно (D)  
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Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних 

(індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 
Задовільно (Е) 
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 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  
Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  
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Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 
Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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