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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 
Метою навчальної дисципліни “Клірингова та розрахункова діяльність” є розкриття  

теоретичних,  методичних  та  практичних  аспектів  здійснення клірингової та розрахункової 

діяльності на ринку цінних паперів. Основні  завдання  курсу  полягають у розкритті наступних 

проблем: понятійний  апарат,  документи,  що  регламентують  клірингову діяльність, учасники 

клірингу та порядок їх взаємодії; документальне  оформлення  взяття  на  облік  учасників  

клірингу, реєстр  учасників  клірингу,  що  ведеться  особою,  яка  здійснює кліринг, складові 

системи обліку особи, що здійснює кліринг, показники діяльності Розрахункового центру. Після  

вивчення  дисципліни  студент повинен знати: сутність  договорів  про  надання  клірингових  

послуг  з  фондовою біржею; про  проведення  грошових  розрахунків  за  результатами  клірингу  

з Розрахунковим центром. На підставі отриманих знань студент повинен уміти:  здійснити взяття 

на облік учасників клірингу; організувати облік учасників клірингу; підготувати  внутрішні  

документи  клірингової  установи:  правила провадження клірингової діяльності, регламент 

провадження клірингової діяльності, правила клірингу.  
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лаборатор

ні, практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оцінюван 

ня, балів 

2 семестр 

Модуль 1. Теоретичні засади та розвиток клірингової та розрахункової діяльності 

Тема 1. 

Теоретичні основи 

клірингової та 

розрахункової 

діяльності 

 

1/1 

Розуміти основні 

поняття клірингової 

та розрахункової 

діяльності 

Написання 

тестів, ессе, 

розгадування 

кросвордів 

25 

Тема 2. 
Клірингові 

установи та їх 

розвиток 

1/1 

Знати які бувають 

клірингові установи 

та як вони 

розвивались  

Написання 

тестів, ессе, 

розгадування 

кросвордів 

25 

Самостійна робота до модуля 1 20 

Модульна робота 1 30 

Модуль 1 загалом 100 

Модуль 2. Клірингова та розрахункова діяльність в Україні 

Тема 3.  
Основні вимоги до 

здійснення 

0,5/0,5 

Уміти утворити 

клірингову установу 

та підготувати всі 

Презентація 

виконаних 

завдань 
10 



клірингової 

діяльності 

необхідні 

документи  

Тема 4.  
Ліцензування 

клірингової 

діяльності 

1/1 

Формувати 

необхідні 

документи для 

отримання ліцензії 

Презентація 

виконаних 

завдань 
10 

Тема 5. 
Складання та 

подання 

адміністративних 

даних з питань 

клірингової 

діяльності 

0,5/0,5 

Вміти складати 

адміністративні дані 

з питань клірингової 

діяльності 

Презентація 

виконаних 

завдань 
10 

Тема 6. 
Пруденційний 

нагляд за 

кліринговою 

діяльністю та 

управління 

ризиками 

1/1 

Вміти розрахувати 

основні показники 

клірингової 

установи та 

провести аналіз 

результатів 

Презентація 

виконаних 

завдань 
10 

Тема 7. 
Клірингові 

послуги 

розрахункового 

центру з 

обслуговування 

договорів на 

фінансових 

ринках 

1/1 

Знати клірингові 

послуги 

розрахункового 

центру з 

обслуговування 

договорів на 

фінансових ринках 

Написання 

тестів, ессе, 

розгадування 

кросвордів 

10 

Самостійна робота до модуля 2 20 

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 

 


