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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

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: принципи  організаційної  діяльності  фондових  

бірж  та  механізм  їх функціонування; процес  здійснення  біржових  операцій  з  цінними  

паперами; методи  фінансово-економічного  аналізу  та  використовувати  інформаційні 

технології біржового фондового ринку. 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  ф’ючерсний  ринок  для страхування  

цінового  ризику  та  управління  фінансовими  активами підприємств. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лаборато

рні, практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оцінюван 

ня, балів 

4 семестр 

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

Тема 1. 

Становлення та 

сучасний стан 

біржового 

фондового ринку 

1/1 

Аналізувати 

сучасний стан 

біржового 

фондового ринку 

та знати основні 

етапи його 

розвитку 

Написання 

тестів, ессе, 

розгадування 

кросвордів 22 

Тема 2. 
Регулювання 

біржового 

фондового ринку 

1/1 

Знати основи 

регулювання 

біржового 

фондового ринку  

Написання 

тестів, ессе, 

розгадування 

кросвордів 

23 

Тема 3. Цінні 

папери - об’єкти 

торгів на 

біржовому 

1/1 

Знати які бувають 

цінні папери, що 

виступають 

об’єктами торгів 

Презентація 

виконаних 

завдань 
25 



фондового ринку на біржовому 

фондового ринку 

Модульна робота 1 30 

Модуль 1 загалом 100 

Модуль 2. Професійна діяльність на біржовому фондовому ринку 

Тема 4.  
Учасники 

біржового 

фондовому 

ринку та їх 

характеристика 

1/1 

Розрізняти 

учасників 

біржового 

фондового ринку  

Написання 

тестів, ессе, 

розгадування 

кросвордів 
20 

Тема 5.  
Організація 

торгів, види та 

виконання угод 

на фондових 

біржах 

1/1 

Уміти 

організувати торги 

на фондовій біржі 
Презентація 

виконаних 

завдань 
25 

Тема 6. Біржові 

фондові індекси 
1/1 

Уміти аналізувати 

біржові фондові 

індекси 

Презентація 

виконаних 

завдань 
25 

Модульна робота  2 30 

Модуль 2 загалом 100 

Всього за 2 семестр 70 = 

(100+100)/2* 

0,7 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


