
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 

Фінансові ринки, інструменти та інститути 
 
Анотація. Дисципліна «Фінансові ринки, інструменти та інститути» належить до переліку дисциплін 
вибору аспірантом. Дисципліна забезпечує аспіранта теоретичними знаннями в області сучасних 
фінансових ринків та практичними навичками діяльності на них.  Це має сприяти професійному 
розвитку аспіранта в напрямку використання в економічній діяльності потенціальних можливостей 
фінансових ринків. Теоретичні та практичні аспекти взаємовідносин з основними фінансовими 
інститутами, що розглядаються протягом вивчення дисципліни, дозволяють сформувати уявлення про 
переваги та ризики фінансових відносин. Спеціальна увага приділяється фінансовому ризик-
менеджменту та портфельному підходу, що сприяє адекватному розумінню специфіки прийняття 
рішень на фінансових ринках.  
Кількість кредитів: 4 
Форма контролю: іспит 
Викладач: Камінський Андрій Борисович, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики 
економічного факультету. 
Мета навчальної дисципліни: формування комплексного розуміння механізмів функціонування 
сучасних фінансових ринків, їх організації та специфіки. Аналіз функцій фінансових інститутів та 
інструментів. Оцінка переваг та ризиків використання різних фінансових інструментів для розв’язання 
економічних задач індивідуальних та інституціональних суб’єктів ринку. Формування фінансової 
культури та практики інвестиційних рішень. 
Попередні вимоги: Аспірант повинен мати рівень володіння англійської не нижче В1.  
Змістові модулі:  

 Основи функціонування фінансових ринків та їх структура; 

 Фінансові інститути, їх види та функції; 

 Фінансові інструменти: сутність, види, класифікація та специфіка використання; 

 Інвестиційно-фінансовий менеджмент: сутність, цілі та задачі в економічній діяльності.  
Результати навчання: Аспірант повинен знати: поняття та структуру сучасних фінансових ринків, 
функції які вони виконують. Економічні закономірності функціонування фінансових ринків та специфіку 
їх прояву в різних умовах. Природу функціонування фінансових інститутів: банків, інститутів спільного 
інвестування, страхових компаній та недержавних пенсійних фондів. Аналіз, оцінку та моделювання 
базових функції цих фінансових інститутів з врахуванням ризиків, притаманних цим функціям. 
Аспірант повинен вміти: аналізувати стани  фінансового ринку та динаміку його розвитку. 
Використовувати в економічній діяльності послуги фінансових інститутів, вміти оцінювати моделі 
взаємодії з ними.  Вміти аналізувати та оцінювати переваги та ризик фінансових інструментів.  
Формувати інвестиційно-фінансові плани та програми для досягнення сформованих цілей. 
Застосовувати принципи фінансового ризик-менеджменту. Володіти портфельним підходом та 
способами його застосування.  
Мова викладання: англійська 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.07, читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на ІІ році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 
 
 
 


