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Пояснювальна  заПиска

Процес навчання у вищому закладі освіти передбачає здобуття 
студентами знань під час аудиторних лекційних і семінарських за-
нять в комплексному поєднанні їх із самостійною та індивідуальною 
роботою на навчальній базі Академії та поза її межами. Самостійна 
робота студентів формує вміння навчатися, сприяє активізації за-
своєння студентами знань.

Метою вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” є формування 
у студентів теоретичних знань щодо функцій і механізму функціону-
вання фінансової системи країни та її основних складових елемен-
тів — фінансових ринків і фінансових інститутів, вивчення фінан-
сових інструментів і їх застосування, а також вміння застосовувати 
набуті знання в практичній діяльності.

Основні завдання дисципліни “Фінансовий ринок”: визначення 
поняття фінансової системи країни та її структури; розкриття сутності 
функціонування (накопичення, кругообігу і перерозподілу) фінансо-
вого капіталу; визначення поняття фінансового ринку і його основ-
них функцій; визначення і вивчення основних сегментів фінансового 
ринку — грошового ринку (ринку банківських кредитів і валютного 
ринку) і ринку капіталів (фондового ринку), їх взаємозв’язку; визна-
чення основних учасників фінансових ринків і їх функцій; вивчення 
фінансових інструментів і їх використання; вивчення методів аналізу 
фінансових ринків і застосування їх результатів; вивчення основних 
тенденцій світових фінансових ринків і національного фінансового 
ринку; визначення впливу ефективності функціонування фінансо-
вих ринків на розвиток і ефективність національної економіки. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти само-
стійно аналізувати стан і динаміку розвитку фінансового ринку, а та-
кож приймати рішення щодо оптимального використання фінансо-
вих інструментів з метою інвестування і фінансування.

Дисципліна “Фінансовий ринок” тісно пов’язана з такими фі-
нансовими дисциплінами, як “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Ринок 
фінансових послуг”, “Корпоративні фінанси”, “Банківський менедж-
мент”, “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”, “Центральний 
банк і кредитні операції”, “Ринок цінних паперів”, “Фондовий ринок”, 
“Цінні папери”, “Міжнародні фінанси”, “Валютне регулювання”, 
“Міжнародні розрахунки і валютні операції”, “Страховий менедж-
мент”, “Фінансовий аналіз” та ін.
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Самостійна робота студентів має бути систематичною, послі-
довною, здійснюватися з використанням методико-технологічних 
прийомів та принципів, що дасть змогу студенту досконаліше опа-
нувати предмет курсу. Насамперед студент має усвідомити теоре-
тичну та практичну значущість дисципліни; детально ознайомитися 
із найважливішими розділами курсу; усвідомити, що всі теми курсу 
взаємопов’язані.

Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи сту-
дентів з дисципліни “Фінансовий ринок” містять тематичний зміст 
дисципліни з окремим виділенням питань, розгляд яких не перед-
бачено планами лекційних занять; індивідуальні завдання (ключові 
терміни; запитання і завдання для самостійного повторення студен-
тами матеріалу та самоперевірки знань з дисципліни); теми рефе-
ратів; методичні вказівки до виконання контрольної роботи та теми 
контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання); список 
рекомендованої літератури. 

ТемаТичний  План  
дисципліни  

“Фінансовий  ринок”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
змістовий модуль і. світове і внутрішнє фінансове 
середовище, фінансова система країни та її основні 
складові. теоретичні основи функціонування фінансової 
системи

1 Предмет і завдання курсу “Фінансовий ринок”
2 Фінансова система країни, її основні функції, складові, 

механізм регулювання
3 Фінансові інститути, міжнародні фінансові центри та їх вплив 

на національну фінансову систему
4 Фінансові посередники та їх функції на фінансових ринках
5 Фінансові інструменти: види, поняття, класифікація, 

застосування
6 Основи процентних ставок
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1 2
змістовий модуль іі. Фінансові ринки і механізм  
їх функціонування

7 Фінансові ринки та основні підходи до їх класифікації
8 Кредитний ринок (ринок банківських кредитів)
9 Фондовий ринок: ринки акцій, боргових зобов’язань 

(облігацій та інших довгострокових зобов’язань) 
з фіксованим доходом, інших фінансових інструментів 
і механізм їх функціонування

10 Валютний ринок і механізм його функціонування
11 Світові фінансові ринки
12 Ризики операцій на фінансових ринках і методи 

їх хеджування. Ринки похідних інструментів (деривативів)
13 Аналіз фінансових ринків: фундаментальний і технічний 

аналіз
14 Фінансовий ринок України: основні сегменти, 

характеристики, ефективність, проблеми, перспективи 
Разом годин: 108

змісТ  маТеріалу  для  самосТійного  вивчення  
дисципліни 

“Фінансовий  ринок”

змістовий модуль і.   світове і внутрішнє фінансове середвище, 
фінансова система країни 
та її основні складові. теоретичні основи 
функціонування фінансової системи

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Фінансовий ринок”

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття “Фінансовий ринок”. Об’єкт, предмет, актуальність кур-

су “Фінансовий ринок”. Міжпредметні зв’язки курсу “Фінансовий 
ринок”.

Історія виникнення фінансових ринків. Мета утворення та функ-
ціонування фінансового ринку. Структуризація фінансового ринку.
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Функції фінансового ринку. Інвестиційна, регулююча та стабілі-
зуюча роль фінансового ринку в економіці.

Суб’єкти фінансового ринку, варіанти класифікації. Роль і вплив 
держави, домогосподарств, суб’єктів господарювання на фінансовий 
ринок. 

ключові терміни: фінансовий ринок, комерційні банки, валютні та 
фондові біржі, сегмент фінансового ринку, домогосподарство, суб’єкт 
господарювання,  фінансовий  сектор  економіки,  учасник  фінансового 
ринку, фінансова послуга, фінансова операція, інфраструктура фінан-
сового ринку. 

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Економічні передумови виникнення фінансових ринків.
 2. Поняття фінансового ринку.
 3. Класифікація фінансових ринків.
 4. Функції фінансових ринків.
 5. Внутрішній і зовнішній фінансовий ринок.
 6. Первинний і вторинний ринок: поняття, механізм функціону-

вання.
 7. Мета утворення фінансового ринку.
 8. Фінансові послуги і фінансові операції.
 9. Суб’єкти інфраструктури фінансового ринку.
 10. Організовані та неорганізовані фінансові ринки.

Література [1–41]

Тема 2. Фінансова система країни, її основні функції, 
складові, механізм регулювання

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Сутність фінансової системи. Фінанси та фінансова система: 

спільне та відмінне. Типи фінансових систем. Елементи фінансової 
системи. Структура фінансової системи України. Інституційна струк-
тура фінансової системи країни.

Державні органи, що представляють фінансовий апарат. Роль на-
глядових і контролюючих органів у фінансовій системі України.

Функції фінансової системи країни. Місце фінансового ринку у 
фінансовій системі країни. Вплив фінансового ринку на функціону-
вання фінансової системи країни.
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ключові  терміни:  фінансова  система,  фінанси,  фінансовий  апа-
рат,  фінансове  законодавство,  фінанси  домогосподарств,  фінанси 
підприємств, державні фінанси, організаційна структура фінансової 
системи, централізація, децентралізація.

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Поняття “фінансова система”.
 2. Функції фінансової системи.
 3. Сфери фінансової системи, що складають її основу.
 4. Фінансові інститути, що належать до фінансових посередників.
 5. Типи (моделі) фінансової системи країни.
 6. Функції фінансової системи країни.
 7. Роль і місце фінансового ринку у фінансовій системі країни.

Література [2–4; 6; 14; 18; 20; 23; 39]

Тема 3. Фінансові інститути, міжнародні фінансові центри  
та їх вплив на національну фінансову систему

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття “фінансовий інститут”. Класифікація фінансових інсти-

тутів. Банки і небанківські фінансово-кредитні установи.
Глобальний фінансовий ринок. Регіоналізація глобального фінан-

сового ринку. Найважливіші фінансові центри.
Міжнародні фінансові інститути: МВФ, ЄБРР, СБРР, Міжнарод-

на фінансова корпорація. Роль міжнародних фінансово-кредитних 
організацій (МФКО) у глобалізації світового господарства. Вплив 
МФКО на ринкові трансформації на емерджентних ринках.

ключові  терміни: фінансовий  інститут,  банк, небанківська  фі-
нансово-кредитна  установа,  фінансовий  посередник,  фондова  біржа, 
Міжнародний валютний фонд, спеціальні права запозичення, Світовий 
банк,  Міжнародна  фінансова  корпорація,  Європейський  банк  реконс-
трукції та розвитку.

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Принципи класифікації фінансових інститутів.
 2. Особливості банківських і небанківських фінансових інститутів.
 3. Банки: особливості діяльності, значення для розвитку фінансово-

го ринку України.
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 4. Сутність глобального фінансового ринку, передумови його фор-
мування.

 5. Найбільші фінансові центри світу.
 6. Конкуренція між глобальними фінансовими центрами: Лондон і 

Нью-Йорк. 
 7. Напрями діяльності МФКО в Україні.
 8. Сутність та особливості діяльності Міжнародного валютного 

фонду.
 9. Сутність та особливості діяльності Світового банку.
 10. Сутність та особливості діяльності Міжнародної фінансової кор-

порації.
 11. Сутність та особливості діяльності Європейського банку реконс-

трукції та розвитку.
Література [17; 18; 23–25; 29; 33; 34; 40; 41]

Тема 4. Фінансові посередники та їх функції  
на фінансових ринках

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття “фінансовий посередник” та “фінансове посередництво”. 

Функції фінансових посередників на фінансовому ринку. Пряме, не-
пряме переміщення фінансових активів.

Комерційні банки: види та операції. Спеціалізовані банки: види та 
особливості діяльності.

Небанківські кредитні інститути: лізингові компанії, каси взаєм-
ної допомоги, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії.

Контрактні фінансові інститути: інвестиційні компанії, інвести-
ційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії. 

індивідуальне завдання
Тип  завдання:  опрацювання навчально-методичної, монографіч-

ної, періодичної, інформаційно-довідкової літератури та статистич-
них джерел з проблем теми.

Мета завдання: набуття студентами теоретичних знань щодо роз-
витку фінансового посередництва в Україні; дослідження динаміки 
розвитку фінансового посередництва та його впливу на важливі по-
казники розвитку економіки країни. 

Самостійна  робота:  підготувати звіт (15–20 с.) на основі опра-
цьованих матеріалів періодичних видань, довідково-інформаційних 
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систем і власних емпіричних досліджень за одним із зазначених на-
прямів:
 1. Ефективність трансформації фінансових активів банківської 

системи в інвестиції в Україні.
 2. Динаміка і проблеми розвитку інститутів спільного інвестуван-

ня в Україні.
 3. Динаміка і проблеми розвитку недержавних пенсійних фондів в 

Україні
 4. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: норма-

тивні обмеження і можливості зростання.
 5. Організовані заощадження населення: динаміка і проблеми роз-

міщення.
ключові  терміни: фінансовий  посередник,  універсальний  банк, 

іпотечний банк,  спеціалізований банк,  інвестиційний банк, клірингові 
банки, лізингові компанії, каси взаємної допомоги, кредитні спілки, лом-
барди, фінансові компанії,  інвестиційні компанії,  інвестиційні фонди, 
пенсійні фонди, страхові компанії. 

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Об’єктивні передумови виникнення фінансового посередниц-

тва.
 2. Сучасні тенденції розвитку банківської справи.
 3. Специфіка, напрями та проблеми розвитку ринку страхових пос-

луг.
 4. Специфіка, напрями та проблеми розвитку ринку послуг недер-

жавних пенсійних фондів.
 5. Специфіка, напрями та проблеми розвитку інститутів спільного 

інвестування.
 6. Специфіка, напрями та проблеми розвитку небанківських фінан-

сово-кредитних установ.
 7. Особливості діяльності ломбардів.
 8. Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди: особливості діяль-

ності.
 9. Універсальні та спеціалізовані банки.

Література [1–14; 19; 23; 25; 26; 28; 36–41]
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Тема 5. Фінансові інструменти: види, поняття, 
класифікація, застосування

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Фінансові активи. Властивості фінансових активів. Основні поши-

рені фінансові інструменти. Фінансові інструменти грошового ринку 
та ринку капіталу. Інструменти ринку позичкових капіталів. Інстру-
менти валютного ринку. Інструменти страхового ринку. Інструменти 
ринку нерухомості. Класифікації фінансових інструментів.

Похідні фінансові інструменти. Форварди. Ф’ючерси. Опціони. 
Свопи. Ринок деривативів.

Єврооблігації: поняття, використання. 

індивідуальне завдання
Тип  завдання:  опрацювання навчально-методичної, монографіч-

ної, періодичної, інформаційно-довідкової літератури та статистич-
них джерел з проблем теми.

Мета завдання: набуття студентами теоретичних знань щодо фун-
кціонування фінансових інструментів на фінансовому ринку України 
й світу та дослідження динаміки торгівлі фінансовими інструмента-
ми.

Самостійна  робота:  підготувати звіт (15–20 с.) на основі опра-
цьованих матеріалів періодичних видань, довідково-інформаційних 
систем та власних емпіричних досліджень за одним із зазначених на-
прямів:
 1. Вибір між акційним та облігаційним фінансуванням (світовий 

досвід).
 2. Вибір між акційним та облігаційним фінансуванням (досвід Ук-

раїни).
 3. Доступність фінансових інструментів населенню України: про-

блеми і перспективи.
 4. Вибір фінансування дефіциту бюджету через емісію ОВДП та 

ОЗДП: досвід років незалежності, ризики.
 5. Прибутковість фінансових інструментів в Україні (компаратив-

ний аналіз). 
ключові терміни: фінансовий актив, фінансовий інструмент, ак-

ція,  облігація,  емісія,  дериватив,  вексель, форвард,  ф’ючерс,  опціон, 
своп, депозитний сертифікат, інвестиційний сертифікат, варант. 



11

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Строковість фінансових інструментів: поняття, класифікація.
 2. Класифікація фінансових інструментів залежно від ризику.
 3. Сутність і види акцій як фінансового інструменту.
 4. Сутність і види облігацій як фінансового інструменту.
 5. Відмінність між грошовим ринком і ринком капіталів.
 6. Особливості державних облігацій як фінансового інструменту.
 7. Поняття “дериватив”.
 8. Відмінності між ф’ючерсами і форвардами.
 9. Види і особливості опціонів.
 10. Поняття ліквідності фінансового інструменту.

Література [1; 3; 5; 8; 9; 19; 21–23; 26; 27; 30; 36–41]

Тема 6. основи процентних ставок

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття процентної ставки. Класифікація процентних ставок. 

Поняття поточної вартості. Реальні і номінальні процентні ставки. 
Поняття диверсифікації. Теорія портфеля Марковіца. Ліквідність. 
Поняття фінансового ризику. Види фінансових ризиків. Системні і 
несистемні ризики. Ризикова і строкова структура процентних ста-
вок. 

задача 1
Розрахувати номінальну річну відсоткову ставку по інвестиціях 

та відобразити її структуру, якщо відомо, що обсяг інвестицій дорів-
нює 1 млн грн, реальна дохідність повинна складати 10 % річних, 
інфляція на наступний рік прогнозується на рівні 12 %, очікуваний 
відсоток неповернення — 5 %.

задача 2
Підприємство має змогу взяти довгостроковий банківський кре-

дит, якщо проста відсоткова ставка по ньому становитиме 15 % річ-
них. У банківській установі запропонували кредит на 5 років під 
складні 11 %. Необхідно прийняти рішення про доцільність такого 
кредиту. 



12

задача 3
У 2008 році планується офіційний рівень інфляції 8 %. Розраху-

вати номінальну ставку відсотка, що має забезпечити реальну дохід-
ність фінансового активу на рівні 20 %.

ключові терміни: процентна ставка, дохід на дисконтній основі, 
реальна процентна ставка, номінальна процентна ставка, фінансовий 
ризик,  кредитний  ризик,  процентний  ризик,  валютний  ризик,  еконо-
мічний ризик, операційний ризик, бухгалтерський ризик, ризик країни, 
ризик ліквідності, теорія портфеля Марковіца, несистематичний ри-
зик, системний ризик, диверсифікація.

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
  1. Відмінності між номінальними та реальними відсотковими став-

ками. 
 2. Відмінності між простими та складними відсотковими ставка-

ми.
 3. Взаємозв’язок між ризиком та відсотковою ставкою.
 4. Роль курсу державних цінних паперів у формуванні ринкових 

відсоткових ставок.
 5. Сутність доходу на дисконтній основі.
 6. Основні постулати теорії портфелю Марковіца.
 7. Структура відсоткової ставки.
 8. Вплив попиту і пропозиції на динаміку ринкових відсоткових 

ставок.
Література [3; 5; 8; 9; 15; 16; 19; 22; 28; 30; 32; 36–41]

змістовий модуль іі.  Фінансові ринки і механізм  
їх функціонування

Тема 7. Фінансові ринки та основні підходи до їх класифікації

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Характеристика фінансових ринків і їх класифікація. Грошовий 

ринок: поняття, основні інструменти, механізм функціонування. Ри-
нок капіталів: поняття, основні інструменти, механізм функціонуван-
ня. Кредитний ринок (ринок банківських кредитів). Валютний ринок. 
Фондовий ринок. Ринок дорогоцінних металів. Внутрішній і зовніш-
ній фінансові ринки (іноземний ринок). Первинний і вторинний рин-
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ки: поняття, основні характеристики і відмінності. Взаємозв’язок між 
первинним і вторинним ринками. Перший, другий, третій і четвертий 
ринки. Біржовий і позабіржовий ринки: поняття, основні характерис-
тики і відмінності. Фінансові ринки України: види, класифікація, ха-
рактеристики, механізм функціонування.

ключові терміни: сегмент фінансового ринку, грошовий ринок, ри-
нок капіталів, кредитний ринок, валютний ринок, фондовий ринок, ри-
нок дорогоцінних металів, внутрішній фінансовий ринок, зовнішній фі-
нансовий ринок, первинний фінансовий ринок, вторинний фінансовий 
ринок, біржовий фінансовий ринок, позабіржовий фінансовий ринок. 

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Що розуміється під фінансовим ринком?
 2. Як і за якими ознаками класифікуються фінансові ринки?
 3. Що розуміється під грошовим ринком? У чому відмінність між 

поняттям “ринок грошей” і “грошовий ринок”?
 4. Що розуміється під ринком капіталів? У чому відмінність і 

взаємозв’язок між грошовим ринком і ринком капіталів?
 5. Які основні фінансові інструменти грошового ринку?
 6. Які основні фінансові інструменти ринку капіталів?
 7. Що розуміється під внутрішнім, зовнішнім і міжнародним фінан-

совими ринками?
 8. Що розуміється під первинним і вторинним ринками? Який 

взаємозв’язок між цими ринками?
 9. Що розуміється під біржовим і позабіржовим ринками? Які від-

мінності і загальні характеристики цих ринків?
 10. Що таке валютний ринок? Які функції він виконує? Які основні 

інструменти цього ринку?
 13. Що розуміється під фондовим ринком? Які функції він виконує? 

Які основні інструменти цього ринку?
 14. Що розуміється під кредитним ринком? Які функції він виконує? 

Які основні інструменти цього ринку?
 15. Який взаємозв’язок між валютним, фондовим і кредитним ринка-

ми?
Література [1–15; 17–19; 21–28; 35–41]
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Тема 8. кредитний ринок (ринок банківських кредитів)

зміст матеріалу для самостійного опрацювання 
Розвиток світової банківської справи. Формування сучасної бан-

ківської системи України. Банківський кредит. Принципи банківсь-
кого кредитування. Економічні передумови виникнення кредитуван-
ня. Функції банків. Форми банківського кредиту. Види банківського 
кредиту. Забезпечення кредиту. 

Кредитна політика банку. Управління кредитним портфелем. Уп-
равління процедурою кредитування.

Державне регулювання ринку банківського кредитування. Понят-
тя та призначення центрального банку країни. Основні функції цен-
трального банку на грошово-кредитному ринку. Основні економічні 
засоби і методи грошово-кредитної політики, яку розробляє і реалізо-
вує центральний банк.

задача 1
Вексель подано в банк для обліку за 50 днів до строку його пога-

шення, сума векселя становить 50 тис. грн. Визначити суму, сплаче-
ну пред’явнику векселя, та суму доходу банку, якщо для розрахунку 
суми обліку векселя буде використано просту ставку відсотка, що 
дорівнює 25 %, або облікову ставку, що дорівнює 18 %.

задача 2
Депозитний сертифікат за номіналом 200 тис. грн, ціна якого виз-

начається з використанням облікової ставки, було куплено за півроку 
до його погашення і продано через 3 місяці. Значення ринкових облі-
кових ставок у момент купівлі та продажу становили відповідно 25 та 
30 % . Визначити дохід від операції купівлі-продажу та її дохідність у 
вигляді ефективної ставки відсотка.

індивідуальне завдання
Тип  завдання:  опрацювання навчально-методичної, монографіч-

ної, періодичної, інформаційно-довідкової літератури та статистич-
них джерел з проблем теми.

Мета завдання: набуття студентами теоретичних знань щодо фун-
кціонування ринку банківських послуг на фінансовому ринку Украї-
ни й світу та дослідження динаміки банківського кредитування.

Самостійна  робота:  підготувати звіт (15–20 с.) на основі опра-
цьованих матеріалів періодичних видань, довідково-інформаційних 
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систем та власних емпіричних досліджень за одним із зазначених на-
прямів.
 1. Споживче кредитування в Україні: динаміка і макроекономічні 

ризики.
 2. Розвиток іпотечного кредитування в Україні і його вплив на ри-

нок нерухомості.
 3. Світовий ринок іпотечного кредитування: механізми і вигоди.
 4. Структура кредитного портфеля українських банків: недоліки, 

перспективи покращення.
 5. Ефективність грошово-кредитної політики НБУ. 

ключові  терміни:  банківський  кредит,  принципи  кредитування, 
центральний банк, банківський кредит, комерційний кредит, лізинго-
вий кредит, іпотечний кредит, бланковий кредит, консорціумний кре-
дит, факторинг, форфейтинг, споживчий кредит, застава, гарантія.

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
  1. Поняття банківського кредиту.
 2. Види та форми забезпечення кредитів.
 3. Сутність облікової ставки центрального банку.
 4. Принципи кредитування.
 5. Функції та інструменти впливу на грошово-кредитний ринок 

центрального банку країни.
 6. Класифікація банківських кредитів.
 7. Управління процедурою кредитування.
 8. Поняття колекторських послуг або колекторських відділів в бан-

ках.
 9. Іпотечне кредитування в Україні.
 10. Споживче кредитування в Україні. 

Література [1–3; 6; 8; 9; 20; 23; 25; 28; 31; 35; 36; 40]

Тема 9. Фондовий ринок: ринки акцій, боргових зобов’язань 
(облігацій та інших довгострокових зобов’язань)  
з фіксованим доходом, інших фінансових 
інструментів і механізм їх функціонування

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Функції ринку акцій. Класифікація акцій. Емісія акцій. Утворен-

ня курсу акцій. Переважне право купівлі акцій. Особливості фінансу-
вання через емісію акцій.
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Основні характеристики облігацій. Класифікація облігацій. Облі-
гації з нульовим купоном. Муніципальні цінні папери. Оцінка обліга-
цій. Іпотечні цінні папери. 

Регулювання ринку цінних паперів в Україні. Емітенти цінних па-
перів в Україні.

індивідуальне завдання
Тип завдання: вирішення практичних завдань відповідно до теми.
Мета  завдання: набуття студентами практичних навичок щодо 

оцінки цінних паперів. 
Самостійна робота:

задача 1
Облігація з фіксованим купоном 15 %, що сплачується раз на рік, 

має термін обігу 5 років та номінальну вартість 1000 грн. Оцінити 
ринкову вартість облігації, якщо дохідність подібних облігацій, що 
перебувають в обігу в цей момент на ринку, становить 11 %.

задача 2
Останнього разу компанія виплатила дивіденди у розмірі 7 грн 

на акцію. Компанія сподівається, що її дивіденди будуть зростати на 
15 % грн щорічно. Визначити ціну акції, якщо середня дохідність на 
фондовому ринку становить 20 %.

задача 3
Підприємство, емітувавши облігації з нульовим купоном на суму 

20 тис. грн, через 3 роки погасило їх за курсом 130 % від номіналу, 
виплативши при цьому суму у 50 тис. грн. Обчислити номінальну та 
реальну ставку дохідності облігацій.

задача 4
Підприємству необхідно залучити фінансові ресурси у сумі 

100 тис. грн. Прийняте рішення про емісію облігацій з нульовим ку-
поном, строк обігу — 5 років, курс погашення — 110 % номіналу, оці-
ночна дохідність облігацій встановлена на рівні 15 % річних. Обчис-
лити номінал облігацій, суму що отримають кредитори, та дисконт.

ключові терміни: акція, облігація, ажіо, дизажіо, лістинг, фондо-
ва  біржа,  дивіденди,  дивідендна  політика,  емітент,  маса  дивіденду, 
приховані дивіденди, резерв дивідендів, курс акцій, привілейовані акції, 
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котирування, дисконт, єврооблігації, купон, брокер, дилер, кліринг, де-
позитарій, реєстратор.

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Поняття фондової біржі.
 2. Класифікація акцій.
 3. Особливості облігацій з нульовим купоном.
 4. Привілейовані облігації та їх види.
 5. Фактори, що впливають на курс цінних паперів.
 6. Роль та призначення державних цінних паперів.
 7. Переваги акціонерної форми господарювання.
 8. Поняття дивідендної політики підприємства.
 9. Види корпоративних облігацій.
 10. Фінансові послуги на ринку цінних паперів. 

Література [3–5; 8; 9; 19; 21; 22; 26; 36–41]

Тема 10.  валютний ринок і механізм його функціонування

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Природа валютного ринку. Валютні курси. Поняття валюти. Чин-

ники, що впливають на валютні курси в довгостроковому і коротко- 
строковому періоді. Поняття конвертованості валюти. Вільні, конт-
рольовані, фіксовані валютні курси. Паритет купівельної спромож-
ності. 

Види котирування. Визначення крос-курсу. Арбітражні угоди на 
валютному ринку та хеджування ризиків. Валютні операції централь-
них банків. 

Види угод на валютному ринку. Валютний дилінг. 
Валютний ринок в Україні. Українська міжбанківська валютна 

біржа.

індивідуальне завдання
Тип  завдання:  опрацювання навчально-методичної, монографіч-

ної, періодичної, інформаційно-довідкової літератури та статистич-
них джерел з проблем теми.

Мета завдання: набуття студентами теоретичних знань щодо фун-
кціонування валютного ринку на фінансовому ринку України та до-
слідження динаміки його розвитку.
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Самостійна  робота:  підготувати звіт (15–20 с.) на основі опра-
цьованих матеріалів періодичних видань, довідково-інформаційних 
систем та власних емпіричних досліджень за одним із зазначених на-
прямів:
 1. Ринок FOREX: функціонування в Україні, динаміка розвитку і 

ризики.
 2. Діяльність і проблеми розвитку УМВБ.
 3. Взаємозв’язок між валютним курсом та рівнем інфляції у країні.
 4. Невідповідність купівельної спроможності та обмінного курсу 

валют: причини і наслідки.
 5. Фундаментальні визначники курсу валюти.

ключові терміни: валюта, валютний курс, конвертованість, пря-
ме котирування, непряме котирування, валютний ринок, угоди спот, 
угоди том, угоди тод, валютний арбітраж, форвардні угоди, форвард-
ний курс, аутрайт, своп, валютний дилінг. 

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Призначення та функції валютного ринку.
 2. Поняття котирування валют, їх види.
 3. Види конвертованості валюти.
 4. Поняття паритету купівельної спроможності.
 5. Учасники валютного ринку.
 6. Поняття арбітражних валютних угод.
 7. Відмінність між обмінним курсом і купівельною спроможністю 

гривні.
 8. Функціонування УМВБ.
 9. Способи хеджування валютних ризиків.
 10. Валютні інтервенції центральних банків.

Література [14; 17; 18; 22–25; 27; 29; 35–37; 40; 41]

Тема 11.  світові фінансові ринки

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Міжнародні фінансові центри. Європейський фінансовий ринок. 

Фінансовий ринок Південно-Східної Азії. Північноамериканський 
фінансовий ринок. Світовий ринок банківських металів. Світовий 
валютний ринок. Найбільші банки, страхові компанії, пенсійні фонди 
світу, їх діяльність в Україні. Поняття і формування ставки LIBOR. 
Процедура IPO та вихід українських корпорацій на світові фінансові 
ринки. 
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ключові  терміни:  міжнародний  фінансовий  центр,  глобальний 
фінансовий ринок, NYSE, IPO, AIM, NASDAQ, LIBOR.

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Розміщення міжнародних фінансових центрів.
 2. Поняття ринку ІРО.
 3. Необхідність і функції світового валютного ринку.
 4. Функції альтернативних торговельних майданчиків.
 5. Діяльність світових фінансових посередників в Україні.

Література [15; 17–19; 22–24; 27; 28; 35–41]

Тема 12.  ризики операцій на фінансових ринках і методи 
їх хеджування. ринки похідних інструментів 
(деривативів)

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття ризику та його види. Методи і критерії вимірювання фі-

нансового ризику. Способи зниження міри фінансового ризику. По-
няття страхування та хеджування.

Ф’ючерсні контракти та їх види. Поняття розрахункової (клірин-
гової) палати. Поняття початкової маржі, клірингу, підтримуюча мар-
жа. Поняття форвардних контрактів. Поняття опціонів та опціонних 
стратегій.

Історія виникнення ринку деривативів. Похідні фінансові інстру-
менти в Україні.

індивідуальне завдання
Тип завдання: вирішення практичних завдань відповідно до теми.
Мета  завдання: набуття студентами практичних навичок щодо 

оцінки ризику та прийняття адекватних фінансових рішень. 
Самостійна робота:

задача 1
Знайти співвідношення, за яким слід сформувати портфель інвес-

тицій з двох видів цінних паперів А та В, за якого ризик портфеля 
інвестицій дорівнюватиме нулю. Коефіцієнт кореляції між їх рента-
бельністю дорівнює — 1. Квадратичне відхилення за вказаними ін-

вестиціями дорівнює відповідно: s sA BN N= ( ) = −( ); 3 . 



20

Знайти очікувану рентабельність такого інвестиційного портфеля. 
(N — порядковий номер студента за списком у журналі.)

задача 2
Оцініть доцільність вкладення коштів в окремі акції, згідно із прави-

лом прийняття інвестиційних рішень за САРМ, за наступними даними.
Показник Акції А Акції В Акції С

1. Очікувана рентабельність інвестицій, % N 1,5N N+3

2. Середнє квадратичне відхилення sA( )  рентабельності 
інвестицій, % 8 14 17

3. Коефіцієнт кореляції К(RА; RM) між нормою 
дохідності планових інвестицій та середньою нормою 
дохідності по ринку загалом 0,5 0,7 -1

4. Середнє квадратичне відхилення sM( )  
рентабельності інвестицій по ринку загалом, % 5 5 5

5. Бета-коефіцієнт 3,2 2,1 1,9

6. Середня дохідність диверсифікованого портфеля 
інвестицій (RM), % 7 7 7

7. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів 
(i), %

4 4 4

(N — порядковий номер студента за списком у журналі.)

задача 3
β-коефіцієнт компанії становить 1,5. Дохідність ринкового порт-

феля акцій за ПФТС — 12 + N %, державні облігації дають 9 %, щорічний 
приріст дивідендів компанії становить 6 + N % і в наступному році 
інвестори сподіваються, що дивіденди становитимуть 3 грн на акцію. 
Визначити за цими акціями поточну ціну акції (метод МОКА).

ключові терміни: фінансовий ризик, кредитний ризик, процентний 
ризик,  валютний  ризик,  економічний  ризик,  операційний  ризик,  бух-
галтерський ризик, ризик країни, ризик ліквідності, теорія портфеля 
Марковіца,  несистематичний  ризик,  системний  ризик,  диверсифіка-
ція, кліринг, маржа, хеджування, дериватив, опціон, ф’ючерс, форвард, 
своп. 

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Поняття ризику.
 2. Фінансовий ризик та його види.
 3. Критерії визначення фінансового ризику.
 4. Поняття хеджування на фінансовому ринку.
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 5. Система захисту від потенційних втрат при здійсненні ф’ючерс-
них угод.

 6. Поняття деривативу.
 7. Поняття ф’ючерсного контракту.
 8. Поняття та види опціонів.
 9. Поняття форвардного контракту.
 10. Розвиток ринку деривативів в Україні.

Література [15; 16; 19; 22; 27; 30; 39–41; 43; 45; 49; 50]

Тема 13.  аналіз фінансових ринків: фундаментальний 
і технічний аналіз

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття фундаментального аналізу фінансового ринку. Першо-

чергові завдання фундаментального аналізу. Джерела інформації для 
проведення фундаментального аналізу фінансового ринку. Показ-
ники та фактори, що необхідно враховувати при фундаментальному 
аналізі. Показники при проведенні фундаментального аналізу акцій. 
Динамічні та статичні показники. Сутність технічного аналізу фінан-
сових ринків. Сутність та призначення індексів ділової активності. 
Загальні засади “закону хвиль” Ральфа Н. Елліотта.

індивідуальне завдання
Тип  завдання:  опрацювання навчально-методичної, монографіч-

ної, періодичної, інформаційно-довідкової літератури та статистич-
них джерел з проблем теми.

Мета завдання: набуття студентами теоретичних знань щодо ме-
тодів аналізу фінансового ринку та дослідження динаміки його роз-
витку.

Самостійна  робота:  підготувати звіт (15–20 с.) на основі опра-
цьованих матеріалів періодичних видань, довідково-інформаційних 
систем та власних емпіричних досліджень за одним із зазначених на-
прямів.
 1. Тісний зв’язок між фундаментальними показниками та курсами 

акцій українських емітентів на внутрішньому фінансовому рин-
ку.

 2. Фундаментальні фактори, що найбільше впливають на курси ак-
цій українських емітентів. 
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 3. Фундаментальні показники, що впливають на курс і дохідність 
державних цінних паперів.

 4. Фундаментальні показники, що впливають на курс і стійкість на-
ціональної валюти.

 5. Індекси фондового ринку України: аналіз та висновки.
ключові терміни: фундаментальний аналіз, технічний аналіз,  ін-

декс  ділової  активності,  динамічний  показник,  статичний  показник, 
CAPM, показники: EBITDA, PER, KCF, P/S, P/E, EV/S.

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Сутність фундаментального аналізу фінансових ринків.
 2. Особливості показників, що враховуються при фундамента-

льному аналізі.
 3. Статичні та динамічні показники при проведенні фундаменталь-

ного аналізу.
 4. Сутність технічного аналізу фінансових ринків.
 5. Сутність індексів ділової активності.

Література [19; 22; 27; 30; 38–40; 47; 48; 51]

Тема 14.  Фінансовий ринок україни: основні сегменти, 
характеристики, ефективність, проблеми, 
перспективи

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Ринок цінних паперів України. Основні учасники ринку цінних 

паперів. Біржові та позабіржові ринки. Механізм регулювання фон-
дового ринку України. Показники розвитку ринку цінних паперів в 
Україні.

Валютний ринок України. Організація валютного ринку України. 
Регулювання валютного ринку України. Динаміка розвитку валют-
ного ринку України.

Кредитний ринок України. Кредитна система України. Регулю-
вання банківської системи України. Розвиток фінансового посеред-
ництва на фінансовому ринку України. Небанківські кредитні уста-
нови. Показники розвитку кредитного ринку України.

Розвиток страхового ринку, ринку недержавного пенсійного стра-
хування та інститутів спільного інвестування. Основи функціонуван-
ня ринку нерухомості та банківських металів.
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ключові терміни: ринок цінних паперів, фондовий ринок, валютний 
ринок, кредитний ринок, ринок страхових послуг, ринок недержавного 
пенсійного  страхування, інститути  спільного  інвестування, небан-
ківські кредитні установи, ринок нерухомості, ринок банківських ме-
талів, біржові та позабіржові ринки. 

питання для самоконтролю і самоперевірки знань та співбесіди
 1. Поняття фондового ринку і ринку цінних паперів, відмінність 

між ними.
 2. Державне регулювання фондового ринку України.
 3. Розвиток валютного ринку України.
 4. Валютне регулювання в Україні.
 5. Визначення кредитного ринку України.
 6. Роль банківських і небанківських кредитних установ на кредит-

ному ринку України.
 7. Регулювання банківської системи в Україні.
 8. Визначення страхового ринку України.
 9. Сутність інвестиційного фонду та інвестиційної компанії, відмін-

ність між ними.
 10. Розвиток ринку недержавного пенсійного страхування в Україні. 

Література [1–14; 18; 20; 21; 26; 33; 34; 36; 37; 39–41]

змісТ  семінарськиХ  і  ПракТичниХ  заняТь

семінарське заняття 1

Тема 2. Фінансова система країни, її основні функції, 
складові елементи, механізм регулювання

 1. Поняття “фінансова система”.
 2. Функції фінансової системи.
 3. Сфери фінансової системи, що складають її основу.
 4. Фінансові інститути, що відносяться до фінансових посередни-

ків.
 5. Типи (моделі) фінансової системи країни.
 6. Функції фінансової системи країни.
 7. Роль і місце фінансового ринку в фінансовій системі країни.

Література: [2–4; 6; 14; 18; 20; 23; 39]
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семінарське заняття 2

Тема 4. Фінансові посередники та їх функції на фінансових 
ринках

 1. Об’єктивні передумови виникнення фінансового посередництва.
 2. Сучасні тенденції розвитку банківської справи.
 3. Специфіка, напрями та проблеми розвитку ринку страхових пос-

луг.
 4. Специфіка, напрями та проблеми розвитку ринку послуг недер-

жавних пенсійних фондів.
 5. Специфіка, напрями та проблеми розвитку інститутів спільного 

інвестування.
 6. Специфіка, напрями та проблеми розвитку небанківських фінан-

сово-кредитних установ.
 7. Особливості діяльності ломбардів.
 8. Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди: особливості діяль-

ності.
 9. Універсальні та спеціалізовані банки.

Література [1–14; 19; 23; 25; 26; 28; 36–41]

семінарське заняття 3

Тема 5. Фінансові інструменти: види, поняття, 
класифікація, застосування

 1. Строковість фінансових інструментів: поняття, класифікація.
 2. Класифікація фінансових інструментів залежно від ризику.
 3. Сутність і види акцій як фінансового інструменту.
 4. Сутність і види облігацій як фінансового інструменту.
 5. Різниця між грошовим ринком і ринком капіталів. 
 6. Особливості державних облігацій як фінансового інструменту.
 7. Поняття “дериватив”.
 8. Відмінності між ф’ючерсами і форвардами.
 9. Види і особливості опціонів.
 10. Поняття ліквідності фінансового інструменту.

Література [1; 3; 5; 8; 9; 19; 21–23; 26; 27; 30; 36–41]
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практичне заняття 1

Тема 6. основи процентних ставок

задача 1
Розрахувати номінальну річну відсоткову ставку по інвестиціях 

та відобразити її структуру, якщо відомо, що обсяг інвестицій дорів-
нює 1 млн грн, реальна дохідність має складати 10 % річних, інфляція 
на наступний рік прогнозується на рівні 12 %, очікуваний відсоток 
неповернення становить 5 %.

задача 2
Підприємство має змогу взяти довгостроковий банківський кре-

дит, якщо проста відсоткова ставка по ньому становитиме 15 % річних.  
У банківській установі запропонували кредит на 5 років під складні 
11 %. Необхідно прийняти рішення про доцільність такого кредиту. 

задача 3
У 2008 році планується офіційний рівень інфляції 8 %. Розраху-

вати номінальну ставку відсотка, що має забезпечити реальну дохід-
ність фінансового активу на рівні 20 %.

теоретичні проблеми
  1. Взаємозв’язок між ризиком та відсотковою ставкою.
 2. Роль курсу державних цінних паперів у формуванні ринкових 

відсоткових ставок.
 3. Вплив попиту і пропозиції на динаміку ринкових відсоткових 

ставок.

семінарське заняття 4

Тема 7. Фінансові ринки й основні підходи до їх класифікації
 1. Грошовий ринок.
 2. Ринок капіталів.
 3. Первинний і вторинний ринки.
 4. Біржовий і позабіржовий ринки.
 5. Світовий фінансовий ринок.

Література [1–15; 17–19; 21–28; 35–41]
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практичне заняття 2

Тема 8. кредитний ринок (ринок банківських кредитів)

задача 1
Вексель подано в банк для обліку за 50 днів до строку його пога-

шення, сума векселя становить 50 тис. грн. Визначити суму, сплаче-
ну пред’явнику векселя, та суму доходу банку, якщо для розрахунку 
суми обліку векселя буде використано просту ставку відсотка, що 
дорівнює 25 %, або облікову ставку, що дорівнює 18 %.

задача 2
Депозитний сертифікат за номіналом 200 тис. грн, ціна якого виз-

начається з використанням облікової ставки, було куплено за півроку 
до його погашення і продано через 3 місяці. Значення ринкових облі-
кових ставок в момент купівлі та продажу становили відповідно 25 та 
30 %. Визначити дохід від операції купівлі-продажу та її дохідність у 
вигляді ефективної ставки відсотка.

теоретичні проблеми
 1. Види та форми забезпечення кредитів.
 2. Сутність облікової ставки центрального банку.
 3. Функції та інструменти впливу на грошово-кредитний ринок 

Центрального банку країни.
 4. Поняття колекторських послуг або колекторських відділів в бан-

ках.
 5. Іпотечне кредитування в Україні.
 6. Споживче кредитування в Україні. 

семінарське заняття 5

Тема 9. Фондовий ринок: ринки акцій, боргових зобов’язань 
(облігацій та інших довгострокових зобов’язань)  
з фіксованим доходом, інших фінансових 
інструментів і механізм їх функціонування

 1. Поняття фондової біржі.
 2. Класифікація акцій.
 3. Особливості облігацій з нульовим купоном.
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 4. Привілейовані облігації та їх види.
 5. Фактори, що впливають на курс цінних паперів.
 6. Роль та призначення державних цінних паперів.
 7. Переваги акціонерної форми господарювання.
 8. Поняття дивідендної політики підприємства.
 9. Види корпоративних облігацій.
 10. Фінансові послуги на ринку цінних паперів. 

Література [3–5; 8; 9; 19; 21; 22; 26; 36–41]

семінарське заняття 6

Тема 10.  валютний ринок і механізм його функціонування
 1. Призначення та функції валютного ринку.
 2. Поняття котирування валют, їх види.
 3. Види конвертованості валюти.
 4. Поняття паритету купівельної спроможності.
 5. Учасники валютного ринку.
 6. Поняття арбітражних валютних угод.
 7. Різниця між обмінним курсом і купівельною спроможністю гривні.
 8. Функціонування УМВБ.
 9. Способи хеджування валютних ризиків.
 10. Валютні інтервенції центральних банків.

Література [14; 17; 18; 22–25; 27; 29; 35–37; 40; 41]

практичне заняття 3

Тема 11.  ризики операцій на фінансових ринках і методи 
їх хеджування. ринки похідних інструментів 
(деривативів)

задача 1
Знайти співвідношення, за яким слід сформувати портфель 

інвестицій з двох видів цінних паперів А та В, за якого ризик порт-
феля інвестицій дорівнюватиме нулю. Коефіцієнт кореляції між 
їх рентабельністю дорівнює — 1. Квадратичне відхилення за вка-
заними інвестиціями дорівнює відповідно: s sA BN N= ( ) = −( ); .3  

Знайти очікувану рентабельність такого інвестиційного портфеля.
(N — порядковий номер студента за списком у журналі.)
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задача 2
Оцініть доцільність вкладення коштів в окремі акції, згідно із пра-

вилом прийняття інвестиційних рішень за САРМ, за наступними да-
ними.

Показник Акції А Акції В Акції С

1. Очікувана рентабельність інвестицій, % N 1,5N N+3

2. Середнє квадратичне відхилення sA( )  рентабельності 
інвестицій, % 8 14 17

3. Коефіцієнт кореляції К(RА; RM) між нормою 
дохідності планових інвестицій та середньою нормою 
дохідності на ринку загалом 0,5 0,7 -1

4. Середнє квадратичне відхилення sM( )  
рентабельності інвестицій на ринку загалом, % 5 5 5

5. Бета-коефіцієнт 3,2 2,1 1,9

6. Середня дохідність диверсифікованого портфеля 
інвестицій (RM), % 7 7 7

7. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів 
(i), % 4 4 4

(N — порядковий номер студента за списком у журналі.)

задача 3
β-коефіцієнт компанії становить 1,5. Дохідність ринкового портфе-

ля акцій за ПФТС — 12 + N %, державні облігації дають 9 %, щорічний 
приріст дивідендів компанії становить 6 + N % і в наступному році 
інвестори сподіваються, що дивіденди становитимуть 3 грн на акцію. 
Визначити за цими акціями поточну ціну акції (метод МОКА).

теоретичні проблеми
 1. Критерії визначення фінансового ризику.
 2. Система захисту від потенційних втрат при здійсненні ф’ючерс-

них угод.
 3. Розвиток ринку деривативів в Україні.

Література [15; 16; 19; 22; 27; 30; 39–43; 45; 49; 50]

Теми  конТрольниХ  робіТ

 1. Світове і внутрішнє фінансове середовище. Розвиток світової 
економіки і потоки капіталу. Основні тенденції.

 2. Фінансові ринки: поняття, класифікація, функції і структура.
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 3. Грошовий ринок: поняття, основні складові й інструменти, їх ха-
рактеристики, механізм функціонування.

 4. Ринок капіталів: поняття, основні складові й інструменти, їх ха-
рактеристики, механізм функціонування.

 5. Внутрішній і зовнішній фінансові ринки.
 6. Ринок опціонів і ф’ючерсів.
 7. Ринок дорогоцінних металів.
 8. Фінансові посередники та їх функції.
 9. Національні фінанси України і внутрішнє економічне середови-

ще. Потоки капіталів в Україні. Основні фінансові інститути Ук-
раїни.

 10. Фінансові активи: поняття, види, застосування. 
 11. Фінансові інструменти: поняття, види. Класифікація фінансових 

інструментів, їх відмінність.
 12. Фінансові інструменти ринку капіталів.
 13. Фінансові інструменти грошового ринку.
 14. Фінансові інститути: поняття, функції, їх роль у розвитку фінан-

сового ринку.
 15. Процентні ставки: поняття, вимірювання, поведінка процентних 

ставок.
 16. Валютний ринок: механізм функціонування, інструменти. 
 17. Операції на валютному ринку.
 18. Паритетні взаємовідношення і ринок угод “спот”.
 19. Валютний ринок України.
 20. Валютні ризики і методи їх хеджування.
 21. Валютні опціони.
 22. Валютні ф’ючерси.
 23. Кредитний ринок.
 24. Фінансові посередники на кредитному ринку.
 25. Кредитування підприємницьких структур.
 26. Проектне кредитування.
 27. Іпотечне кредитування.
 28. Споживче кредитування.
 29. Кредитна система України: складові, механізм функціонування, 

регулювання.
 30. Світова комерційна банківська справа.
 31. Ринок акцій.
 32. Ринок облігацій.
 33. Вексельний ринок.
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 34. Ринок похідних інструментів.
 35. Фінансові послуги і фінансове посередництво.
 36. Лізинг як механізм фінансування інвестицій.
 37. Факторинг як механізм підвищення зовнішньоекономічних угод.
 38. Фінансовий ринок України.
 39. Валютний ринок України.
 40. Кредитний ринок України.
 41. Фондовий ринок України.
 42. Інвестиційні посередники.
 43. Валютний дилінг.
 44. Технічний аналіз фінансових ринків.
 45. Фундаментальний (фінансовий) аналіз фінансових ринків.
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