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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Статистичний аналіз фінансових ринків” 

є формування у студентів цілісної системи знань щодо методологічних засад статистичного 

дослідження фінансових ринків, а також здобуття сукупності вмінь і практичних навичок 

застосування статистичних методів до вирішення практичних завдань у фінансовій сфері. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Статистичний аналіз фінансових 

ринків” є засвоєння методології статистичного дослідження фінансових ринків, оволодіння 

статистичними методами оцінки та аналізу показників фінансових ринків, а також 

розвинення здатності їх використовувати для аналітичного забезпечення управлінських 

рішень. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

• методологічні підходи щодо способів збору, впорядкування та систематизації 

статистичних даних, які характеризують фінансові ринки; 

• джерела інформаційного забезпечення статистичного аналізу фінансових ринків; 

• аналітичну систему узагальнених макроекономічних характеристик формування, 

розподілу, перерозподілу фінансових ресурсів, їх використання;  

• аналітичну систему макроекономічних показників розвитку національного та 

міжнародних фінансових ринків, їх взаємозв’язки, методи розрахунку та прогнозування. 

вміти: 

• використовувати аналітичний та методичний інструментарій статистики для 

комплексного аналізу фінансових ринків; 

• змістовно інтерпретувати отримані результати статистичного дослідження фінансових 

ринків та робити обґрунтовані висновки і пропозиції; 

• застосовувати комп'ютерну техніку та спеціальні пакети прикладних програм обробки 

інформації для проведення статистичних досліджень, статистичного моделювання та 

прогнозування кількісних характеристик фінансових ринків. 

Компетентності і програмні результати навчання, які забезпечує дисципліна.  

Інтегральна компетентність. Здатність визначати та розв’язувати складні економічні 

задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

за невизначених умов та вимог.  

Загальні компетентності:  

ЗК2: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Спеціальні компетентності:  

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських 

рішень. 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки. 

Програмні результати навчання:  

РН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. 

РН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових та прикладних досліджень.  

РН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань 

РН17. Формувати системи статистичного моніторингу регіонального, національного та 

міжнародного бізнес-простору для розробки ефективних аналітично-консалтингових рішень. 

РН18. Застосовувати спеціальні статистичні пакети та методи інтелектуального аналізу задля 

розробки ефективних управлінських рішень. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи статистичного аналізу фінансових 

ринків. 

 

Тема 1. Фінансовий ринок, як об’єкт статистичного вивчення, завдання статистичного 

аналізу фінансових ринків.  

Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці. Сутність фінансового ринку, основні 

поняття, структура фінансового ринку. Принципи та функції фінансового ринку. Суб'єкти 

фінансового ринку. Характеристика об’єктів фінансового ринку. Фінансова політика 

держави та фінансовий механізм. Теоретичні засади територіальної організації фінансового 

ринку. Фінансовий ринок як сфера надання фінансових послуг. Фінансовий ринок, як об’єкт 

статистичного вивчення. Класифікація фінансових ринків. Фінансові активи та фінансові 

інструменти. Завдання статистичного аналізу фінансових ринків.  

Література: [2, 3, 5 , 8, 9, 12]. 

 

Тема 2. Структуризація та сегментація фінансових ринків та розвиток ринкової 

інфраструктури у статистичному вимірі. 

Методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації фінансового ринку. 

Методи структуризації фінансового ринку. Поняття сегментації фінансового ринку. 

Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів). 

Поняття та елементи ринкової інфраструктури. Стан розвитку ринкової інфраструктури 

фінансового ринку. Інституційний елемент інфраструктури фінансового ринку. Роль банків у 

інфраструктурному забезпеченні ринку. Особливості організації та функціонування 

інфраструктури ринку цінних паперів. Проблеми реєстраторського сегмента ринку цінних 

паперів. Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів 

України. Інфраструктура ринку державних та муніципальних боргових зобов’язань. 

Інфраструктура страхового ринку. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів. 

Інфраструктура валютного ринку. Ринок дорогоцінних металів і каміння та інших об’єктів 

реального інвестування. Особливості організації інфраструктури ринку нерухомості. 

Статистичні характеристики структуризації, сегментації та розвитку інфраструктури 

фінансових ринків. 

Література: [2, 3, 5 , 8, 9, 12]. 

 

Тема 3. Фінансові посередники фінансових ринків та статистика їх діяльності.  

Сутність фінансових посередників та їх функції. Суб'єкти банківської системи. 

Небанківські фінансово-кредитні інститути. Факторингові компанії. Кредитні спілки. Каси 

взаємодопомоги. Контрактні фінансові інститути. Страхові компанії. Благодійні організації. 

Посередники депозитарно-клірингової системи. Статистика діяльності фінансових 

посередників. 

Література: [2, 3, 5 , 8, 9, 12]. 

 

Тема 4. Статистичний аналіз фінансових ризиків, визначення ціни капіталу. 

Ціноутворення на фінансовому ринку. Майбутня та поточна вартість фінансових 

інструментів ставок. Механізм оцінювання фінансових активів. Формування вартості 

окремих фінансових інструментів. Фінансові ризики, їх статистична оцінка і аналіз. Валютні 

ризики та їх види. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку. Методи та критерії 

вимірювання міри фінансового ризику. Способи зниження міри фінансового ризику. Методи 

управління фінансовими ризиками. Розвиток теорій ризику. Поняття страхування та 

хеджування. 

Література: [2, 3, 5 , 8, 9, 12]. 
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Змістовий модуль 2. Статистика грошового, валютного ринку та ринку 

капіталів. 

 

Тема 5. Статистика грошового ринку. 

Зміст та структура грошового ринку. Його об’єкти та суб’єкти. Організація та 

особливості функціонування депозитного ринку. Послуги для здійснення грошових платежів 

та розрахунків. Характеристика депозитного ринку та його особливості Інструменти 

облікового ринку. Операції з інструментами грошового ринку. Державні фінансові інститути 

на грошовому ринку. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському 

ринку. Статистичні  забезпечення і розрахунки операцій на грошовому ринку. Способи 

розв’язування фінансових задач. 

Література: [1, 2, 3, 5 , 8-10, 12, 14]. 

 

Тема 6. Статистика валютного ринку. 

Основні поняття, економічні категорії та структура валютного ринку. Валютні 

операції. Конверсійні операції на валютному ринку. Поняття конверсії валюти. Ринок 

операцій спот. Валютний курс і котирування. Основні види котирування валюти. Стратегія 

валютного арбітражу. Види валютних курсів та угод. Визначення крос-курсу валют. Операції 

на форвардному ринку. Операції опціон і своп. Визначення ефективності операції, 

пов’язаних з конвертованістю валют. Валютне регулювання та курсова політика 

Центрального банку. Особливості валютного регулювання та курсової політики 

Національного банку України. 

Література: [1, 2, 3, 5 , 8-10, 12, 14]. 

 

Тема 7. Статистика ринку капіталів. 

Структура ринку капіталів. Основні учасники  ринку капіталів. Банки, як основні 

учасники ринку капіталів. Банківський кредит та джерела його формування. Методологічні 

підходи щодо класифікації форм та видів грошових позичок. Забезпечення кредитів. 

Проблема ліквідації проблемних позик. Кредитна політика комерційних банків та методи 

регулювання банківської діяльності. Встановлення економічних показників регулювання 

діяльності комерційних банків. Кредитні рейтинги. Критерії вибору банку вкладниками. 

Література: [1, 2, 3, 5 , 8-10, 12, 14]. 

 

Тема 8. Статистика ринку банківських послуг. 

Види послуг комерційних банків. Банківські інформаційні технології. Методи і 

принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками. 

Поняття та методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень. Порядок 

відкриття фінансування капіталовкладень. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу. 

Факторингові операції. Лізингові операції, селенг. Інші послуги комерційних банків на 

фінансовому ринку. 

Література: [1, 2, 3, 5 , 8-10, 12, 14]. 

 

Змістовий модуль 3. Статистика фондового ринку.  

 

Тема 9. Основні поняття статистики цінних паперів. Статистичні характеристики 

сегментів ринку цінних паперів. 

Предмет, завдання та інформаційне забезпечення статистики ринку цінних паперів. 

Місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку. Цінні папери, їх види та характеристика. 

Функції та роль цінних паперів в економіці. Характеристика учасників ринку цінних паперів. 

Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. Роль саморегулюючих організацій 

на ринку цінних паперів. Інструменти фондового ринку. Система показників статистики 

цінних паперів. 
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Особливості формування ринку акцій. Корпоративні облігації. Чинники формування 

ринку державних цінних паперів. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку. 

Характеристика державних облігацій. Роль казначейських цінних паперів в управлінні 

державним бюджетом. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку 

цінних паперів. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних 

паперів. Формування курсової вартості цінних паперів. Формування курсової вартості акцій. 

Формування курсової вартості облігацій. Показники, що використовуються для оцінки акцій 

та облігацій.  

Література: [4, 6, 9, 11, 15-20]. 

 

Тема 10. Статистичні оцінка якості цінних паперів. 

Показники, що характеризують якість акцій. Показники, що характеризують якість 

облігацій. Оцінка цінних паперів та розрахунок їх дохідності. Ринок облігацій. Ринок акцій. 

Проблеми вексельного обігу в Україні. Приватизаційні цінні папери. Банківські цінні папери. 

Формування портфелю цінних паперів. 

Література: [4, 6, 9, 11, 15-20]. 

 

Тема 11. Статистика ринку похідних фінансових інструментів.  

Економічна сутність похідних фінансових інструментів та їх класифікація. 

Характеристика основних похідних фінансових інструментів: ф’ючерси, форварди, опціони, 

свопи. Створення ринку "синтетичних" цінних паперів. Статистичні оцінки похідних 

фінансових інструментів. 

Література: [4, 6, 9, 11, 15-20]. 

 

Тема 12. Статистика фондових бірж та фондових операцій. 

Сутність фондової біржі, її функції. Види фондових бірж. Основи організації біржової 

торгівлі в країнах з розвинутими ринковими відносинами. Біржовий ринок України. 

Позабіржовий ринок цінних паперів. Біржові операції з цінними паперами. Механізм 

реалізації опціонних операцій. Фондові індекси. Індекси українського фондового ринку. 

Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід). Рейтинги фондового ринку. 

Література: [4, 6, 9, 11, 15-20]. 

 

Змістовий модуль 4. Статистика міжнародних фінансових ринків.  

 

Тема 13. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення міжнародних фінансових 

ринків. 

Основи функціонування міжнародних фінансових ринків. Учасники міжнародних 

фінансових ринків. Еволюція євроринків. Фінансові інструменти міжнародних фінансових 

ринків. Міжнародні та регіональні фінансові установи. Статистичні показники діяльності 

міжнародних фінансових ринків. Вплив діяльності міжнародних фінансових інститутів на 

економічний розвиток України. 

Література: [1, 3, 5 , 8-10, 12-14, 23]. 

 

Тема 14. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення міжнародного ринку 

грошей. 

Місце валютного ринку у системі світової валютної системи. Світові і регіональні 

валютні ринки, їх статистичні характеристики. Ринок FOREX, операції на ринку FOREX, 

сегменти ринку. Статистичні показники стану ринку FOREX, методи аналізу характеристик. 

Валютні клірингові розрахунки Кріптовалюти, їх характеристики. Статистичні методи 

дослідження та прогнозування валютних курсів. 

Література: [1, 3, 5 , 8-10, 12-14, 23]. 
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Тема 15. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення міжнародного ринку 

кредитних ресурсів. 

Особливості міжнародного ринку кредитних ресурсів, його характеристики. 

Статистичні характеристики інструментів міжнародного ринку кредитних ресурсів. Кредити 

міжнародних фінансових інституцій. Особливості організації міжнародних розрахунків. 

Основні форми міжнародних розрахунків. Кредитний рейтинг України. 

Література: [1, 3, 5 , 8-10, 12-14, 23]. 

 

Тема 16. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення міжнародного фондового 

ринку. 

Міжнародний ринок цінних паперів, його характеристики. Структура та 

інфраструктура світових фондових ринків. Світові біржі, режими біржової торгівлі. Біржова 

та позабіржова торгівля на фондових ринках, характеристики та способи аналізу. Фондові 

індекси міжнародного фондового ринку, їх побудова, використання, способи аналізу та 

прогнозування. Ринок єврооблігацій та євроакцій. Статистичні характеристики міжнародного 

ринку цінних паперів, їх аналіз.  

Література: [1, 3, 5 , 8-10, 12-14, 23]. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи статистичного аналізу фінансових ринків. 
1. Фінансовий ринок, як 

об’єкт статистичного 

вивчення, завдання 

статистичного аналізу 

фінансових ринків. 

6 1 0 1 0 4       

2. Структуризація та 

сегментація фінансових 

ринків та розвиток 

ринкової інфраструктури 

у статистичному вимірі. 

8 1 0 1 0 6       

3. Фінансові посередники 

фінансових ринків та 

статистика їх діяльності.  

8 1 0 1 0 6       

4. Статистичний аналіз 

фінансових ризиків, 

визначення ціни капіталу. 

8 1 0 1 0 6       

Разом – зм. модуль1 30 4 0 4 0 22       

Змістовий модуль 2. Статистика грошового, валютного ринку та ринку капіталів. 
5. Статистика грошового 

ринку. 
6 1 0 1 0 4       

6. Статистика валютного 

ринку. 
8 1 0 1 0 6       

7. Статистика ринку 

капіталів. 
8 1 0 1 0 6       

8. Статистика ринку банк. 

послуг. 
8 1 0 1 0 6       

Разом – зм. модуль 2 30 4 0 4 0 22       

Змістовий модуль 3. Статистика фондового ринку України. 
9. Основні поняття 

статистики цінних 

паперів, статистичні 

характеристики сегментів 

ринку цінних паперів. 

6 1 0 1 0 4       

10. Стат. оцінка якості 

цінних паперів. 
8 1 0 1 0 6       

11. Статистика ринку 

похідних фінансових 

інструментів.  

8 1 0 1 0 6       

12. Статистика фондових 

бірж та фондових операцій. 
8 1 0 1 0 6       

Разом – зм. модуль 3 30 4 0 4 0 22       

Змістовий модуль 4. Статистика міжнародних фінансових ринків. 
13. Інформаційно-

статистичне забезпечення 

вивчення міжнародних 

фінансових ринків. 

6 1 0 1 0 4       

14. Інформаційно-

статистичне забезпечення 

вивчення міжнародного 

ринку грошей. 

8 1 0 1 0 6       

http://pidruchniki.ws/16200717/finansi/finansovi_poseredniki#278
http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
15. Інформаційно-

статистичне забезпечення 

вивчення міжнародного 

ринку кредитних 

ресурсів. 

8 1 0 1 0 6       

16. Інформаційно-

статистичне забезпечення 

вивчення міжнародного 

фондового ринку. 

8 1 0 1 0 6       

Разом – зм. модуль 4 30 4 0 4 0 22       

Усього годин 120 16 0 16 0 88       

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денне Заочне  

 - - - 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денне Заочне  

 - - - 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денне Заочне  

1 
Тема 1. Фінансовий ринок, як об’єкт статистичного вивчення, 

завдання статистичного аналізу фінансових ринків. 
1 

 

2 
Тема 2. Структуризація та сегментація фінансових ринків та 

розвиток ринкової інфраструктури у статистичному вимірі. 
1 

 

3 Тема 3. Фінансові посередники та статистика їх діяльності.  1  

4 
Тема 4. Статистичний аналіз фінансових ризиків, визначення 

ціни капіталу. 
1 

 

5 Тема 5. Статистика грошового ринку. 1  

6 Тема 6. Статистика валютного ринку. 1  

7 Тема 7. Статистика ринку капіталів. 1  

8 Тема 8. Статистика ринку банк. послуг. 1  

9 
Тема 9. Основні поняття статистики цінних паперів, статистичні 

характеристики сегментів ринку цінних паперів. 
1 

 

10 Тема 10. Стат. оцінка якості цінних паперів. 1  

11 Тема 11. Статистика ринку похідних фін. інструментів.  1  

12 Тема 12. Статистика фондових бірж та фондових операцій. 1  

13 
Тема 13. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення 

міжнародних фінансових ринків. 
1 

 

14 
Тема 14. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення 

міжнародного ринку грошей. 
1 

 

15 
Тема 15. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення 

міжнародного ринку кредитних ресурсів. 
1 

 

16 
Тема 16. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення 

міжнародного фондового ринку. 
1 

 

 Разом 16  

http://pidruchniki.ws/16200717/finansi/finansovi_poseredniki#278
http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
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8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денне Заоч.  

1 Т. 1. Фінансовий ринок, як об’єкт статистичного вивчення. Завдання 

статистичного аналізу фінансових ринків.  
4  

2 Т. 2. Статистичні характеристики розвитку структуризації, 

сегментації та інфраструктури фінансових ринків. 
6 

 

3 Т. 3. Фінансові посередники фінансових ринків та статистика їх 

діяльності. 
6 

 

4 Т. 4. Статистичний аналіз фінансових ризиків, визначення ціни 

капіталу. 
6 

 

5 Т. 5. Статистика грошового ринку. 4  

6 Т. 6. Статистика валютного ринку. 6  

7 Т. 7. Статистика ринку капіталів. 6  

8 Т. 8 Статистика ринку банківських послуг. 6  

9 Т. 9. Основні поняття статистики цінних паперів. Статистичні 

характеристики сегментів ринку цінних паперів. 
4 

 

10 Т. 10. Статистичні оцінка якості цінних паперів. 6  

11 Т. 11. Статистика ринку похідних фінансових інструментів. 6  

12 Т. 12. Статистика фондових бірж, фондових операцій. 6  

13 Т. 13. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення 

міжнародних фінансових ринків. 
4  

14 Т. 14. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення 

міжнародного ринку грошей. 
6 

 

15 Т. 15. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення 

міжнародного ринку кредитних ресурсів. 
6 

 

16 Т. 16. Інформаційно-статистичне забезпечення вивчення 

міжнародного фондового ринку. 
6 

 

             Разом  88  

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студент отримує на початку семестру та 

виконує протягом семестру самостійно згідно методичних вказівок для самостійної та 

індивідуальної роботи. Виконане завдання оформляється згідно зразка та захищається у 

встановлені строки.  

Індивідуальні навчально-дослідні завдання складені згідно робочої програми курсу 

“Статистичний аналіз фінансових ринків” та мають на меті формування практичних навичок 

розв’язку складних економіко-статистичних завдань,  дослідження фінансових ринків. 

Виконання завдань вимагає від студента достатні знання теоретичного матеріалу, вміння 

чітко формулювати висновки, що розкривають економічний зміст та значення розрахункових 

показників. Індивідуальні навчально-дослідні завдання можуть бути використані як засіб 

діагностики рівня підготовки та якості знань набутих студентом під час аудиторних занять. 

Студентам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр необхідно виконати 

одне комплексне індивідуальне розрахунково-аналітичне завдання.  

Індивідуальні завдання для самостійного виконання видаються на початку семестру 

(під час установчої сесії для студентів заочників) кожному студенту індивідуально, згідно 

порядкового номеру студента у списку. Студент може отримати індивідуальне розрахунково-

аналітичне завдання у міжсесійний період під час консультацій. У міжсесійний період 

проводяться групові та індивідуальні консультації згідно графіку. 

Результати виконання індивідуального навчально-дослідного завдання оформляються у 

вигляді звіту. 

http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
http://pidruchniki.ws/10600221/finansi/rizik_tsina_kapitalu#897
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10. Методи навчання 

У реалізації навчальних цілей і завдань вивчення дисципліни “Статистичний аналіз 

фінансових ринків”  використовуються різні типи методів. Це словесні, наочні та практичні 

методи (за джерелом знань), а також пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі методи (за характером пізнавальної 

діяльності), активні та інтерактивні методи. 

Викладання дисципліни “Статистичний аналіз фінансових ринків” передбачає: 

− унаочненя матеріалу дисципліни з використанням програмних і технічних засобів 

мультимедійної техніки; 

− ознайомлення із сучасними інформаційними послугами і статистичними 

продуктами Державної служби статистики та її регіональних управлінь, зокрема Головного 

управління статистики у Львівській області, Міністерства фінансів, Національного банку, за 

допомогою засобів Інтернет та офіційних сайтів відповідних органів; 

− використання пакетів прикладних програм в оволодінні та застосуванні методів 

статистичної обробки даних під час самостійної роботи та індивідуальної розрахункової 

роботи наскрізного характеру. 

Для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних 

технологій, зокрема: проблемні лекції; міні-лекції; робота в малих групах; презентації та 

банки візуального супроводу. 

Застосування перелічених методів переслідує досягнення наступних результатів: 1) 

підвищення навчальної мотивації студентів; 2) закріплення на практиці теоретичних знань; 

3) вироблення та активізації у студентів навичок самоорганізації та самоконтролю; 4) 

вироблення здатності ухвалювати як самостійні рішення, так і колективні рішення; 6) 

вироблення здатності до соціальної інтеграції; 7) розвиток навичок вирішення конфліктів та 

здатності до компромісів. 

 

11. Методи контролю 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим структурним 

компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове оцінювання знань студентів 

здійснюється за поточним та проміжним контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – контрольні запитання, тестові завдання, індивідуальні 

лабораторні завдання; 

- для проміжного контролю – модульні завдання, що включають контрольні 

запитання, тестові завдання, приклади і задачі. 

Поточний контроль з курсу “Статистичний аналіз фінансових ринків” здійснюється 

під час проведення лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Для поточного контролю використовуються 

контрольні запитання, розрахункові лабораторні завдання і приклади, тестові завдання, 

індивідуальне навчально-дослідне завдання. Для проміжного контролю використовуються 

модульні завдання. Тестовий контроль проводиться як підчас лабораторних, так і на 

лекційних заняттях.  

Семестровий контроль з курсу “Статистичний аналіз фінансових ринків” проводиться 

у формі заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в 

терміни, встановлені навчальним планом. Під час семестрового контролю враховуються 

результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 
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12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студента здійснюється за трьома видами шкал: 

- 100-бальною шкалою, прийнятою в ЛНУ імені Івана Франка; 

- 5-бальною національною шкалою оцінювання; 

- міжнародною шкалою ECTS.  

 

Шкала оцінювання: вузу , національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

А 90 – 100 

зараховано 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

Е 51-60 

FX 21-50 не зараховано з можливістю повторного складання 

F 0-20 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Протягом семестру проводиться дві модульні контрольні роботи, які можуть оцінюватися 

максимально по 20 балів. За виконання індивідуального навчально-дослідного завдання та 

належний його захист студент може отримати максимально 12 балів.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми  

з курсу "Статистика фінансових ринків" 
Поточне тестування та самостійна робота  

Сума 
Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль №2 Змістовий 

модуль №3 

Змістовий модуль №4 

ІН
Д

З
 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

Т
6

 

Т
7

 

Т
8

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 
 

м
о

д
у

л
ь
н

а
 

 р
о

б
о

та
 №

1
 

Т
9

 

Т
1

0
 

Т
1

1
 

Т
1

2
 

Т
1

3
 

Т
1

4
 

Т
1

5
 

Т
1

6
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 
 

м
о

д
у

л
ь
н

а
 

 р
о

б
о

та
 №

2
 

 

100 

3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 20 12 

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів.  

ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни “Статистичний аналіз фінансових 

ринків”. 

2. Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних занять з навчальної 

дисципліни “Статистичний аналіз фінансових ринків”. 

 

14.  Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Monetary and financial statistics manual and compilation guide/ International Monetary Fund, 

Bank for International Settlements, European Central Bank.—Washington, D.C.: International 

Monetary Fund, 2017. – 430 p. 

2. Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Арутюнян, М.І. Іоргачова. Ринок 

фінансових послуг: навч.посіб. – Харків: «Діса плюс», 2020. – 312 с. 
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3. Гапонюк М.А., Буряченко А.Є., Дегтярьова Н.В. та ін. /за заг ред. М.А.Гапонюка 

Фінансовий ринок: підручник.– К.: КНЕУ, 2014.– 419 с.  

4. Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін. Фондовий ринок в Україні: 

Навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2015.- 600 с.  

5. Еш С. М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – 528 с. 

6. Зіненко А. В. R/S анаілз на фондовому ринку / к.т.н. А. В. Зіненко // Математичні 

моделі соціальних та економічних сієсту. - Бізнес-інформатика №3 (21), 2012. - С.24-30. 

7. Інформаційна ефективність фондового ринку України / [М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, М. 

А. Ліпич та ін.] // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення / 

[М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, М. А. Ліпич та ін.]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. - С. 323-343. 

8. Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. 

Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко. – Київ: Центр учб. л-ри, 2015. – 357 с.  

9. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 664 с. 

10. Лутчин, Н. П., Миронюк А.К. Статистика фінансів: навчальний посібник. – 2-ге 

вид., випр. і доп. – Львів : Новий світ– 2000, 2006 р. – 324 с.  

11. Торгівля цінними паперами в Україні: навчальний посібник / авт. кол. : С.О.Москвін, 

Н.В. Дегтярьова, К.К. Бовкун, Д.С.Бутенко [та ін.] - К. : АДС УМКЦентр, 2015. - 344 с. 

12. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник, - К. : Знання, 2015. 535 с. 

 

Інформаційні ресурси 

13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://minfin.com.ua 

14. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.bank.gov.ua/ 

15. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/ 

16. Офіційний сайт АТ "Українська біржа". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ux.ua/ 

17. Офіційний сайт АТ «Фондова біржа ПФТС». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://pfts.ua/ 

18. Офіційний сайт АТ «Фондова біржа Перспектива». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://fbp.com.ua/ 

19. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства «Рюрік». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/ 

20. Офіційний сайт Рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг». [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.credit-rating.ua/ 

21. Офіційний сайт IOSCO - Международної організації комісій цінних паперів. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iosco.org/ 

22. Офіційний сайт ESMA - Європейського управління цінних паперів та ринків. 

Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.esma.europa.eu/ 

23. Офіційний сайт MSCI Inc. — американської фінансової компанії, рейтингової агенції. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.msci.com/ 

24. Офіційний сайт WFE – міжнародної галузевої групи бірж та клірингових палат. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.world-exchanges.org/ 

 

Нормативні документи 

25. Закон України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 

26. Закон України «Про державну статистику» № 2614-XII. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text 

https://minfin.com.ua/
https://www.bank.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ux.ua/
https://pfts.ua/
http://fbp.com.ua/
http://rurik.com.ua/
https://www.credit-rating.ua/
https://www.iosco.org/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.msci.com/
https://www.world-exchanges.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text
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27. Закон України «Про обіг векселів в Україні» №2374-ІІІ.  [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14 

28. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 3480-IV. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text 

29. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових 

послуг» № 2664-III. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 

30. Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до 

Національного банку України: Постанова Національного банку України від 13 листопада 

2018 р. №v0120500-18 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v0120500-18 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v0120500-18

