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1. Опис навчальної дисципліни 

______Біржовий фондовий ринок_______ 
(назва) 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітній ступінь Бакалавр, с.т. 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин 12 

Кількість кредитів ECTS 2 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності) – 

Форма контролю Іспит             

Показники навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

Рік підготовки (курс)  

Семестр  4 

Лекційні заняття  6 

Практичні, семінарські заняття 6 

Лабораторні заняття - 

Самостійна робота - 

Індивідуальна робота - 

Кількість тижневих аудиторних годин для 

денної форми навчання 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__Біржовий фондовий ринок_______ 
(назва) 

ВП НУБІП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. 

Майнової»
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітній ступінь Бакалавр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин 12 

Кількість кредитів ECTS 2 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності) – 

Форма контролю Іспит             

Показники навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

Рік підготовки (курс)  

Семестр  4 

Лекційні заняття  6 

Практичні, семінарські заняття 6 

Лабораторні заняття - 

Самостійна робота - 

Індивідуальна робота - 

Кількість тижневих аудиторних годин для 

денної форми навчання 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____Біржовий фондовий ринок_______ 
(назва) 

ВП НУБІП України «Рівненський коледж»
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітній ступінь Бакалавр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин 12 

Кількість кредитів ECTS 2 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності) – 

Форма контролю Іспит             

Показники навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

Рік підготовки (курс)  

Семестр  4 

Лекційні заняття  6 

Практичні, семінарські заняття 6 

Лабораторні заняття - 

Самостійна робота - 

Індивідуальна робота - 

Кількість тижневих аудиторних годин для 

денної форми навчання 

 

- 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета  курсу  –  підготовка  кваліфікованих  спеціалістів  в  галузі  фондового ринку  

–  специфічної  сфери  грошових  відносин,  що  виникають  в  процесі  руху фінансових  

ресурсів  за  допомогою  спеціалізованих  фінансових  інститутів  та  з використанням 

специфічних фінансових інструментів – цінних паперів.  

В результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати:  

нормативно-правову базу;  

принципи  організаційної  діяльності  фондових  бірж  та  механізм  їх 

функціонування;  

процес  здійснення  біржових  операцій  з  цінними  паперами  та  вміти визначати 

їх ефективність;  

методи  фінансово-економічного  аналізу  та  використовувати  інформаційні 

технології біржового фондового ринку на своєму робочому місці;  

На підставі отриманих знань студент повинен вміти:  

вільно користуватись біржовою інформацією для здійснення господарських 

операцій;  

працювати брокером на фондовій біржі;  

організувати реалізацію цінних паперів через біржовий фондовий ринок;  

використовувати котирувально-інформаційні матеріали фондових бірж для 

ефективної організації інвестиційних процесів;  



в  практичній  діяльності  використовувати  ф’ючерсний  ринок  для страхування  

цінового  ризику  та  управління  фінансовими  активами підприємств. 

3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

заочної форми навчання (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Біржовий фондовий ринок, його регулювання та об’єкти торгів 

 

Тема лекційного заняття 1. Становлення та сучасний стан біржового 

фондового ринку 

Історія становлення біржового фондового ринку. Стан світового біржового 

фондового ринку. Біржовий фондовий ринок в Україні. Поняття фондового ринку та його 

класифікація. 

 

Тема лекційного заняття 2. Регулювання біржового фондового ринку 

Загальна характеристика процесу регулювання біржового фондового ринку.  

Нормативно-правові  акти,  що  регламентують  роботу  біржового фондового  ринку  в  

Україні  та  їх  характеристика. Органи  державного  регулювання  роботи  біржового  

фондового  ринку  - ДКЦПФР. Саморегулівні організації та їх роль в регулюванні 

біржового фондового ринку.  

 

Тема лекційного заняття 3. Цінні папери - об’єкти торгів на біржовому 

фондового ринку  

Цінні папери як товар. Види цінних паперів та їх характеристика. Похідні фінансові 

інструменти та їх характеристика. Емісійна діяльність на фондовому ринку. Особливості 

розміщення цінних паперів за межами України.  

 

Змістовий модуль 2. Професійна діяльність на біржовому фондовому ринку 

 

Тема лекційного заняття 4. Учасники біржового фондовому ринку та їх 

характеристика 

 Види учасників біржового фондового ринку. Організатори торгівлі цінними 

паперами. Функції учасників біржового фондового ринку. Вимоги до учасників біржового 

фондового ринку. Ліцензування та сертифікація. Брокерська і дилерська діяльність на 

фондових біржах.  

 

Тема лекційного заняття 5. Організація торгів, види та виконання угод на 

фондових біржах 

 Біржові фондові угоди. Організація  процесу  торгів  на  фондовій  біржі  –  

торгівлі  акціями, облігаціями, репо-угоди, ф’ючерси та опціони. Процедура лістингу в 

тому числі на закордонних торгових майданчиках.  

 

Тема лекційного заняття 6. Біржові фондові індекси 

Поняття, характеристика та види фондових індексів. Основні фондові індекси в 

Україні. Основні функції фондових індексів. Індексні фючерси.  

 

 

 

 

 

 



Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Біржовий фондовий ринок, його регулювання та об’єкти торгів 

Тема 1. Становлення та 

сучасний стан 

біржового фондового 

ринку 

    

  

  1 1    

Тема 2. Регулювання 

біржового фондового 

ринку 

    

  

  1 1    

Тема 3. Цінні папери - 

об’єкти торгів на 

біржовому фондового 

ринку 

    

  

  1 1    

Разом за змістовим 

модулем 1     

  

  3 3    

Змістовий модуль 2.  Професійна діяльність на біржовому фондовому ринку 

Тема 4. Учасники 

біржового фондовому 

ринку та їх 

характеристика 

    

  

  1 1    

Тема 5. Організація 

торгів, види та 

виконання угод на 

фондових біржах 

    

  

  1 1    

Тема 6. Біржові 

фондові індекси 
    

  
  1 1    

Разом за змістовим 

модулем 2 

 
   

  
  3 3    

Усього годин         6 6    

Курсовий проект 

(робота) з________ 
(якщо є в навчальному плані) 

        - -    

Усього годин         6 6    

 

4. Теми семінарських занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Не передбачено навчальним планом  

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Становлення та сучасний стан біржового фондового ринку 1 

2 Регулювання біржового фондового ринку 1 

3 Цінні папери - об’єкти торгів на біржовому фондового ринку 1 

4 Учасники біржового фондовому ринку та їх характеристика 1 

5 Організація торгів, види та виконання угод на фондових біржах 1 

6 Біржові фондові індекси 1 



 
 

Тема 1. Становлення та сучасний стан біржового фондового ринку 

Мета: ознайомитися з особливостями становлення та сучасним станом фондового 

ринку.  

Завданнями є:  

опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

аналіз  додаткових  літературних  джерел  стосовно  питань,  що  виносяться  на  

семінарське заняття;  

формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики;  

виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

оцінювання рівня підготовки студентів в межах практичного заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності.  

 Питання для перевірки базових знань за темою:  

1.  Історія становлення біржового фондового ринку.  

2.  Стан світового біржового фондового ринку.  

3. Біржовий фондовий ринок в Україні.  

4. Поняття фондового ринку та його класифікація. 

Форми  контролю  знань  –  написання тестів, ессе, розгадування кросвордів; 

презентація виконаних завдань. 

 

Тема 2. Регулювання біржового фондового ринку  

Мета: ознайомитися з тенденціями світової біржової діяльності.  

Завданнями є:  

опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

аналіз  додаткових  літературних  джерел  стосовно  питань,  що  виносяться  на  

семінарське заняття;  

формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики;  

виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

оцінювання рівня підготовки студентів в межах практичного заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності.  

 Питання для перевірки базових знань за темою:  

1. Загальна характеристика процесу регулювання біржового фондового ринку.  

2. Нормативно-правові  акти,  що  регламентують  роботу  біржового 

фондового  ринку  в  Україні  та  їх  характеристика.  

3. Органи  державного  регулювання  роботи  біржового  фондового  ринку  - 

ДКЦПФР.  

4. Саморегулівні організації та їх роль в регулюванні біржового фондового 

ринку.  

Форми  контролю  знань  –  написання тестів, ессе, розгадування кросвордів; 

презентація виконаних завдань. 

 

Тема 3. Цінні папери - об’єкти торгів на біржовому фондового ринку  

Мета: ознайомитися з біржовою діяльностю в Україні та її регулюванням.  

Завданнями є:  

опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

аналіз  додаткових  літературних  джерел  стосовно  питань,  що  виносяться  на  

семінарське заняття;  

формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики;  



виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

оцінювання рівня підготовки студентів в межах практичного заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності.  

 Питання для перевірки базових знань за темою:  

1. Цінні папери як товар.  

2. Види цінних паперів та їх характеристика.  

3. Похідні фінансові інструменти та їх характеристика.  

4. Емісійна діяльність на фондовому ринку. Особливості розміщення цінних 

паперів за межами України.  

Форми  контролю  знань  –  написання тестів, ессе, розгадування кросвордів; 

презентація виконаних завдань. 

 

Тема 4. Учасники біржового фондовому ринку та їх характеристика  

Мета: ознайомитися з організаційними засадами діяльності бірж.  

Завданнями є:  

опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

аналіз  додаткових  літературних  джерел  стосовно  питань,  що  виносяться  на  

семінарське заняття;  

формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики;  

виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

оцінювання рівня підготовки студентів в межах практичного заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності.  

 Питання для перевірки базових знань за темою:  

1.  Види учасників біржового фондового ринку.  

2. Організатори торгівлі цінними паперами.  

3. Функції учасників біржового фондового ринку.  

4. Вимоги до учасників біржового фондового ринку. Ліцензування та сертифікація.  

5. Брокерська і дилерська діяльність на фондових біржах.  

 Форми  контролю  знань  –  здача практичної роботи з організації закупівельної 

діяльності; написання тестів, ессе, розгадування кросвордів. 

 

Тема 5. Організація торгів, види та виконання угод на фондових біржах 

Мета: ознайомитися з технологіями біржової торгівлі. 

Завданнями є:  

опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

аналіз  додаткових  літературних  джерел  стосовно  питань,  що  виносяться  на  

семінарське заняття;  

формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики;  

виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

оцінювання рівня підготовки студентів в межах практичного заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності.  

 Питання для перевірки базових знань за темою:  

1. Біржові фондові угоди. 

2. Організація  процесу  торгів  на  фондовій  біржі  –  торгівлі  акціями, 

облігаціями, репо-угоди, ф’ючерси та опціони.  

3. Процедура лістингу в тому числі на закордонних торгових майданчиках.  

Форми  контролю  знань  –  здача практичної роботи з процедур закупівель; 

написання тестів, ессе, розгадування кросвордів. 

 

 



Тема 6. Біржові фондові індекси  

Мета: ознайомитися з біржовими активами. 

 Завданнями є:  

опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

аналіз  додаткових  літературних  джерел  стосовно  питань,  що  виносяться  на  

семінарське заняття;  

формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики;  

виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

оцінювання рівня підготовки студентів в межах практичного заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності.  

 Питання для перевірки базових знань за темою:  

1.  Поняття, характеристика та види фондових індексів.  

2.  Основні фондові індекси в Україні.  

3.  Основні функції фондових індексів. Індексні фючерси.  

 Форми  контролю  знань  –  написання тестів, ессе, розгадування кросвордів; 

презентація виконаних завдань. 

 

6. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентів. 

 

Контрольні питання 

 

1  Фондовий  ринок  як  компонент  фінансового  ринку,  учасники  фондового 

ринку.  

2  Фондова біржа та організаційно-правові засади її функціонування.  

3  Структура  фондового  ринку,  цілі  та  завдання  первинного  і  особливості 

функціонування вторинного ринку цінних паперів.  

4  Становлення і розвиток фондових бірж в Україні.  

5  Акціонерні товариства як суб’єкти фондового ринку.  

6  Основні терміни та поняття торгівлі на фондових біржах.  

7  Держава як суб’єкт фондового ринку.  

8  Ринку заявок і котировок, технології торгів на даних ринках.  

9  Ринок облігацій, репо-угод, приватизаційні аукціони.  

10  Емітенти цінних паперів - емісія цінних паперів.  

11  Ретроспективний  аналіз  та  перспективи  розвитку  і  функціонування 

фондового ринку в Україні.  

12  Ринок похідних фінансових інструментів.  

13  Методологічні основи макроекономічного аналізу фондових ринків.  

14  Архітектура схеми функціонування фондової біржі.   

15  Процедура лістингу на вітчизняних фондових біржах.  

16  Державне регулювання фондового ринку.  

17  Цінні папери та їх особливості як товару - класифікація цінних паперів.  

18  Котирування  та  допуск  до  торгів  цінних  паперів  українських  емітентів  на 

зарубіжних фондових торгових майданчиках.  

19  Інвестиційні характеристики цінних паперів.  

20  Брокерське і депозитарне обслуговування учасників  торгів.  

 21  Акції як інструмент торгів на фондових біржах.  

22  Фінансові посередники та їх роль на фондовому ринку.  

23  Взаємозв’язок між доходністю, ризиковістю, ліквідністю цінних паперів.  

24  Визначення доходності фондових операцій, показники та їх розрахунок.  

25  Визначення ризиковості фондових операцій, показники та їх розрахунок.  



26  Облігації як інструмент торгів на фондових біржах.  

27  Депозитарні розписки як інструмент торгів на фондових біржах.  

28  Суть фундаментального аналізу цінних паперів.  

29  Суть технічного аналізу цінних паперів.  

30  Ф’ючерси і опціони, свопи як інструмент торгів на фондових біржах.  

31  Індексна корзина і фондові індекси, методика їх визначення і функції  

32  Способи представлення цінових графіків для проведення аналізу курсів.  

33  Поняття,  види,  розрахунок  і  застосування  осциляторів  в  аналізі  цінних 

паперів.  

34  Характеристика  основних  світових  фондових  індексів.  Чому  уважно 

аналізують динаміку фондових індексів?  

35  Процес інвестиційного рейтингування цінних паперів.  

36  Графічні моделі аналізу курсів цінних паперів.  

37  Ощадні,  депозитні  сертифікати,  акції  та  сертифікати  інститутів  спільного 

інвестування.  

38  Інтернет-трейдинг, дей-трейдинг на фондових ринках.  

39  Формування інвестиційного портфелю та управління ним.  

40  Ринок державних цінних паперів як сегмент фондового ринку. 

 

Комплект тестів для визначення рівня засвоєння знань студентів 

 

1. Вставте пропущене поняття: 

………………– це сукупність відносин із приводу випуску і обігу цінних паперів між 

його учасниками і на цій основі перерозподілу фінансових ресурсів в масштабі 

національної і  світової  економіки, окремих  країн,  регіонів і  галузей,  а також суб'єктів 

господарювання і населення.  

 

2. Дайте відповідь на питання: 

Що є причиною існування позабіржового фондового  ринку? 

 
3. Дайте відповідь на питання: 

Обсяги торгів на позабіржовому чи біржовому ринку значно переважають? 

 

4. Де виникла перша фондова біржа?:   

1 Київ 

2 Вашингтон 

3 Амстердам 

4 Одеса 

 

5. Які найбільші фондові біржі світу?:   

1 Нью-Йоркська 

2 Лондонська 

3 Токійська 

4 Франкфуртська 

 

6. Скільки фондових бірж діє в Україні?:   

1 1 

2 3 

3 7 

4 5 

 



7. Основною кризою 20 ст. була світова економічна  криза  коли  масовий  продаж  

цінних паперів на Нью-Йоркській фондовій біржі спричинив паніку серед  інвесторів  

і призвів до банкрутства біржі та емітентів, чиї цінні папери там продавалися. В які 

роки це відбулося?:  

1 1970-1975 рр. 

2 1929-1933  рр.   

3 1980-1984 рр. 

4 2015-2020 рр. 

 

8. Вставте відповідність між функціями фондового ринку: 

А. Загальноринкові 

1. Комерційна  (отримання прибутку) 

2. Інформаційна (інформування про стан ринку) 

3. Перерозподільча 

Б. Специфічні 

4. Накопичувальна 

5. Регулююча  (встановлення  “правил гри”) 

6. Цінова (формування цін) 

7. Страхування цінових і фінансових ризиків 

 

9. Вставте відповідність між класифікацією основних видів фондових ринків та її 

критеріями:  

А. За способом розміщення цінних паперів 
1. Пряме звернення емітента до покупця 

2. Через інституціональних інвесторів 

Б. За видом розміщення цінних паперів 

3. повна фондова біржа 

4. Первинний 

5. Вторинний 

В. За місцем операцій з цінними паперами 

6. позасписковий біржовий ринок 

7. торгівля “з прилавка” 

8. “третій ярус” 

 

10. Вставте відповідність між класифікацією основних видів фондових ринків та її 

критеріями:  

А. За економічною природою 

цінних паперів 

1. Ринок державних позик 

2. Ринок муніципальних позик 

Б. За суб'єктами випуску 

цінних паперів 

3. Ринок цінних паперів з установленим строком обігу 

4. Ринок цінних паперів без установленого строку обігу 

5. Ринок цінних паперів підприємств і організацій 

В. За терміном обігу цінних 

паперів 

6. Ринок похідних цінних паперів 

7. Ринок пайових цінних паперів 

8. Ринок боргових цінних паперів 

 

7. Методи навчання. 

При викладанні дисципліни передбачено застосування активних і інтерактивних 

методів навчання  –  проблемних та міні-лекцій, семінарів  у активній формі, розгляд 

кейсів. Види навчальних технологій, які використовуються для активізації процесу 

навчання наведено в таблиці. 

 

 

 

 

 

 



Таблиця  

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання 

Методики активізації процесу навчання 
Практичне застосування 

навчальних технологій 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного 

мислення студентів і характеризуються виділенням 

головних висновків з питань, що розглядаються. При 

читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, яке відіграє активізуючу 

роль, примушує студентів сконцентруватися і почати 

активно мислити в пошуках правильної відповіді 

 

Проблемна лекція з питання:  

"Організація торгів, види та 

виконання угод на фондових 

біржах"  

 

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій)  дає 

змогу наблизити процес навчання до реальної практичної 

діяльності спеціалістів і передбачає розгляд проблемних 

управлінських ситуацій. 

Проблемна ситуація 

"Біржові фондові індекси"  

 

8. Форми контролю. 

За місцем, яке посідає контроль у процесі вивичення “Біржовий фондовий ринок” 

можна виділити поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного процесу і 

слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу. 

Управління навчальним процесом можливе тільки на підставі даних поточного 

контролю. Завдання поточного контролю зводяться до того, щоб: 

виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, встановивши 

причини, які перешкоджають їх роботі; 

виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити шляхи і засоби їх 

розвитку; 

стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам організувати свою 

роботу, навчитись самостійно, відповідально і систематично вивчати усі навчальні 

предмети. 

Рубіжний (модульний) контроль знань є показником якості вивчення окремих 

розділів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і 

організаційних якостей студентів. Його завдання – сигналізувати про стан процесу 

навчання студентів для вжиття педагогічних заходів щодо оптимального його 

регулювання.  

Підсумковий контроль являє собою іспит студентів з метою оцінки їх знань і 

навиків з дисципліни “Біржовий фондовий ринок”. 

Основна мета іспиту – встановлення дійсного змісту знань студентів за обсягом, 

якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній діяльності. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається 

відповідно до положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 27.02.2019 р. 

протокол № 7 з табл.1. 

Оцінка 

національна 
Визначення оцінки ECTS 

Рейтинг студента, 

бали 

Відмінно ВІДМІННО – відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

90 – 100  

Добре ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 82 – 89  



середнього рівня з кількома 

помилками 

ДОБРЕ – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю помилок 

74 – 81  

Задовільно 

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але 

зі значною кількістю недоліків 
64 – 73  

ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні критерії  
60 – 63  

Незадовільно 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 

працювати перед тим, як 

отримати залік (позитивну 

оцінку) 

35 – 59  

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 

серйозна подальша робота  
01 – 34  

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни Rдис (до 100 

балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): Rдис = Rнр + 0,3·Rат  

 

10. Методичне забезпечення: 

1. Кравченко А. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Біржовий ринок». 

– К.: ЦП «Компринт», 2017.  

 

11. Рекомендована література: 

 

Основна  

1.  Білоцька  М.Ф.  Регулювання  фінансових  ринків:  світовий  досвід  /  Фондовий 

ринок. - 2008. - №44. - с.28-35.  

2.  Журнал  Ринок  цінних  паперів.  –  Електронний  ресурс.  –  Режим  доступу: 

www.securities.org.ua/securities_journal  

3.  Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" № 1201-ХІІ від 18.06.1991 // 

Відомості ВР України, 1991, № 38.   

4.  Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992 р. № 2173-XII.  

5.  Закон України «Про приватизацію державного майна» від 4 березня 1992 р. № 

2163-XII.  

6.  Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р. № 

1201-XII.  

7.  Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року 

№ 3480-IV.  

8.  Солодкий  М.О.  Біржовий  ринок: навчальний  посібник/  М.О.  Солодкий.-К: 

Аграрна освіта, 2010-565с. 

Допоміжна 

2.  Бородулин  В.  Рынки  ценных  бумаг  США.-  М.:  Московская  центральная 

фондовая биржа, 1992.- 320 с.  

3. ГолубовичА.Д.,  Миримская  О.М.  Биржевая  торговля  и  инвестирование  в 

США.- М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1991.-184 с.   

4. Гольцберг  М.А.  Акционерные  товарищества.  Фондовая  биржа.  Операции  с 

ценными бумагами. - К.: Текст, 1992.- 94 с.  

5. Дефоссе  Гастон.  Фондовая  биржа  и  биржевые  операции.  -  М.:  Церих-ПЭЛ, 

1995. - 107с.  

6. Драчев  С.Н.  Фондовые  рынки  США.  Основные  понятия,  механизмы, 

терминология.- М.: Церих-ПЭЛ, 1989.- 184 с.  
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