
Силабус дисципліни  
Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Фінансовий ринок, 
5 кредитів ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладача 

Рекун Іван Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
«Фінанси та економічна безпека», (056) 373-15-74, docrekun@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
5 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Для бакалаврів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні, шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 
джерел. 2. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій 
фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук 
для діагностики стану фінансових систем. 
Результати навчання. Застосовувати теоретичні знання та практичні навички 
для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та 
регулювання фінансового ринку. Визначати функціональні області та 
взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Міжнародна економіка», «Інформатика», «Статистика», «Регіональна 
економіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Фінанси, гроші та 
кредит (загальний курс)». 

Основні теми дисципліни 

Лекції: 
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. Тема 2. 
Регулювання фінансового ринку. Тема 3. Фінансові посередники. Тема 4. 
Процентні ставки та їх структура. Тема 5. Ризик і ціна капіталу. Тема 6. Ринок 
облігацій як складова ринку капіталів. Тема 7. Ринок пайових цінних паперів. 
Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів. Тема 9. Грошовий ринок і 
ринок банківських позичок. Тема 10. Валютний ринок. Тема 11. Фондова біржа 
та біржові операції. Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз. 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. ПЗ 2. 
Регулювання фінансового ринку. ПЗ 3. Фінансові посередники. ПЗ 4. Процентні 
ставки та їх структура. ПЗ 5. Ризик і ціна капіталу. ПЗ 6. Ринок облігацій як 
складова ринку капіталів. ПЗ 7. Ринок пайових цінних паперів. ПЗ 8. Ринок 
похідних фінансових інструментів. ПЗ 9. Грошовий ринок і ринок банківських 
позичок. ПЗ 10. Валютний ринок. ПЗ 11. Фондова біржа та біржові операції. ПЗ 
12. Фундаментальний і технічний аналіз. 

Мова викладання Українська 
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