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  1. Пояснювальна записка 

 

1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни  

Фондовий ринок як складова частина фінансового  ринку сприяє акумулю-

ванню капіталу для інвестицій у виробничу та соціальну сферу, структурній пе-

ребудові економіки, підвищенню добробуту громадян за рахунок володіння та 

вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості  населення до рин-

кових відносин. 

Український ринок цінних паперів тільки формується. Тому засвоєння 

складної механіки роботи з цінними паперами, чинними законами і правилами 

має велике  значення для спеціалістів з бізнесу.  

В результаті вивчення курсу «Фондовий ринок» студенти повинні 

знати: 

 роль і значення фондового ринку в економіці країни, проблеми його 

функціонування; 

 форми і методи регулювання; 

 принципи і методи фінансового і технічного аналізу; 

 особливості операцій з цінними паперами на українському  фондовому ринку. 

вміти: 

 оцінити інвестиційну привабливість цінних паперів, їх прибутковість, ліквід-

ність; 

 застосовувати знання для формування інвестиційного портфеля; 

 оцінювати рівень ризиків при формуванні інвестиційного портфеля. 

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

 В результаті вивчення навчальної дисципліни «Фондовий ринок» здобувач 

вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні резуль-

тати навчання, які  визначені в  Стандарті вищої освіти зі спеціальностей 051 

«Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  й освіт-

ньо-професійній програмі «Економіка підприємства» підготовки бакалаврів. 

     Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до 

засвоєння та застосування набутих знань.  

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, аналізу та синтезу для прийняття обґрунтованих 

рішень для їх розв’язання  

ЗК 5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ЗК 7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набу-

тих знань в практичній роботі за фахом та в повсякденному житті.  

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і 

письмово.  

ЗК 9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних те-

хнологій.  

ЗК 11. Здатність презентувати результати проведених досліджень.  

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/051-ekonomika-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/051-ekonomika-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf
http://nv.onaft.edu.ua/opp/051b-ep2016.pdf
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   Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК 1. Здатність до економічного мислення на основі знань про економічну 

систему.  

ФК 2. Здатність до використання економічних знань щодо функціонування 

та управління розвитком суб’єктів господарювання  

ФК  3. Здатність до організації наукових, соціологічних досліджень, статис-

тичних спостережень та аналізу інформації про соціально-економічні явища 

і процеси.  

ФК 5. Здатність до управління фінансовими ресурсами на різних рівнях гос-

подарювання  

ФК 7. Здатність використовувати економіко-математичний інструментарій 

для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економіч-

них та оптимізаційних завдань в сфері економіки.  

ФК 8. Здатність до здійснення підприємницької діяльності 

ФК 10. Здатність застосовувати отриманні знання та набуті навички в прак-

тичній діяльності.  

ФК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та пос-

тійно підвищувати свою професійну підготовку.  

    Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Демонструвати базові теоретичні знання та розуміння економічних 

категорій, законів, причинно-наслідкових зв'язків між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем.  

ПРН 2. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиці-

онування.  

ПРН  5.  Аналізувати стан та ефективність використання ресурсів підприємс-

тва, результативність діяльності підприємства та обгрунтовувати господарсь-

кі рішення з різним ступенем невизначеності та ризику.  

ПРН  7.  Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансо-

вих ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та під-

приємств різних організаційно-правових форм власності  

ПРН 8. Економічно обґрунтовувати напрями інвестицційно- інноваційної ді-

яльності підприємства та приймати управлінські рішення  

ПРН 10.  Аналізувати стан зовнішнього економічного середовища підпри-

ємств, моделювати напрями розвитку, створювати власний бізнес та ефекти-

вно здійснювати підприємницьку діяльність.  

ПРН 11.  Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математи-

ки в обсязі, необхідному для застосовування економіко- математичних мето-

дів у обраній професії.  

ПРН 12.  Володіти та застосовувати знання української та іноземної мови для 

формування ділових паперів і спілкування у професійнійдіяльності.  

ПРН 13.  Застосовувати прикладні системи оброблення економічних даних та 

систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних 

комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та 

розв'язування завдань фахового спрямування.  
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ПРН 14.  Обгрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням 

обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний ме-

ханізм управління підприємством  

ПРН  16.  Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти самос-

тійність і відповідальність у роботі, дотримуватися в роботі етичних принци-

пів  

 

 1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

 

Попередні дисципліни: «Економіка підприємства», «Економетрика», «Об-

грунтування господарських рішень і оцінювання ризиків». 

Послідовні дисципліни:  «Проектний аналіз». 

 

1.3.1 Питання для проведення вхідного контролю знань студентів 

1.3.1 Питання для проведення вхідного контролю знань студентів 

Забезпечую-

чі дисциплі-

ни 

Перелік питань 

Е
к
о
н

о
м

ік
а 

п
ід

п
р
и

єм
-

ст
в
а 

1. Доход, прибуток та рентабельність. 

2. Ефективність виробництва. 

3. Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємств. 

 

Е
к
о
н

о
м

е-

тр
и

к
а 

1.Загальний вид лінійної моделі регресії 

2. Показники точності моделі регресії 

3. Прогнозування на основі моделі регресії 

  

О
б

гр
у
н

ту
-

в
ан

н
я
 г

о
сп

о
-

д
ар

сь
к
и

х
 

р
іш

ен
ь
 і

 о
ц

і-

н
ю

в
ан

н
я
 р

и
-

зи
к
ів

 

1. Як розраховується майбутня вартість грошей. 

2. Що характеризую процес дисконтування, що він відображає в економічних 

розрахунках. 

3. За рахунок чого формуються власні фінансові ресурси? 

 

  

 1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ECTS 

  
Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Форма навчання Денна, спец. 051, 076 Заочна, спец.  051,071 

Аудиторні заняття, годин: всього 
лек-

ції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

всьо-

го 

лек-

ції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

спец. 051 42 26  16 14 8  6 

спец. 076 30 26  4 14 8  6 

Самостійна робота, годин сп. 051  - 48; сп.076 - 60 сп. 051, 076 -   76 

Форма підсумкового кон-

тролю 

семестр 7 спец. 076 – залік  

семестр 8 спец.051 – екза-

мен 

семестр 9 –  спец.051, 076 – 

екзамен 
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 2. Зміст дисципліни 

 2.1 Структура дисципліни для студентів спеціальності 051 

Назви  

змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб с.р. в т.ч. 

інд 

л п лаб с.р. в т.ч. 

інд 

Заліковий кредит 1.  Організаційно-правові засади функціонування,  інструментарій 

фондового ринку  

Тема 1. Загальна 

характеристика 

фондового ринку 

8 4   4 2 10 2   8 2 

Тема 2.  Правове 

регулювання фо-

ндового ринку 

6 2 2  2 2 6    6 

 

2 

Тема 1.  Тема 3. 

Цінні папери 

34 8 6  20 6 26 2 4  20 2 

 Разом 48 14 8  26 10 42 4 4  34 6 

Змістовий модуль 2.  Інвестиційний аналіз цінних паперів, операції  з цінними папе-

рами на фондовому ринку 

Тема 4. Фундаме-

нтальний і техні-

чний аналіз цін-

них паперів 

28 6 4  18 16 16 2   14 2 

Тема 5. Операції з 

цінними папера-

ми на фондовому 

ринку 

3 2   1  12    12  

Тема 6. Інвести-

ційна складова 

фондового ринку 

11 4 4  3  20 2 2  16 2 

Разом 42 12 8  22 16 48 4 2  42 4 

Всього з дисцип-

ліни 

90 26 16  48 26 90 8 6  76 10 

  

 2.2 Структура дисципліни для студентів спеціальності 076 

Назви  

змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб с.р. в т.ч. 

інд 

л п лаб с.р. в т.ч. 

інд 

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

Заліковий кредит 1.  Організаційно-правові засади функціонування,  інструментарій 

фондового ринку  

Тема 1. Загальна 

характеристика 

фондового ринку 

10 4   6 2 10 2   

 

 

8 

 

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

Тема 2.Правове 

регулювання фон-

дового ринку 

6 2   4 2 6    6 

 

2 

Тема 3. Цінні па-

пери 

30 8   22 6 26 2 4  20 2 

 Разом 46 14   32 10 42 4 4  34 6 

Змістовий модуль 2.  Інвестиційний аналіз цінних паперів, операції  з цінними папе-

рами на фондовому ринку 

Тема 4. Фунда-

ментальний і тех-

нічний аналіз цін-

них паперів 

20 6 4  10 4 16 2   14 2 

Тема 5. Операції з 

цінними папе-

рами на фондо-

вому ринку 

8 2   6  12    12  

Тема 6. Інвести-

ційна складова 

фондового ринку 

16 4   12 2 20 2 2  16 2 

Разом 44 12 4  28 6 48 4 2  42 4 

Всього з дисцип-

ліни 

90 26 4  60 16 90 8 6  76 10 

 

   2.3 Програма змістовних модулів  

№ 

те

ми 

№ 

лек

.д/з 

Зміст теми 

Годин 
Де

нна 

ф.н 

За-

очна 

ф.н. 

Змістовий модуль 1. Організаційно-правові засади функціонування,  інструментарій фо-

ндового ринку 

1.  1-2 

/1 

Загальна характеристика фондового ринку. Об’єкт, предмет і  за-

дачі курсу. Загальна характеристика фондового ринку, його основні 

характеристики. Цінні папери, їх види. Суб’єкти фондового ринку, 

фактори, що впливають на його стан.  

4 2 

 

 

2.  3/- Правове регулювання фондового ринку. Загальна характеристика 

правового регулювання фондового ринку України. Законодавча та 

адміністративна системи. Державне регулювання. Національна комісія  

з  цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Фондові біржі 

України, статистика обігу цінних паперів за останні роки. Саморегу-

лювання фондового ринку.  

2  

3.  4-7 

/2 

Цінні папери. Класифікація цінних паперів. Акціонерна організацій-

но-правова форма підприємств. Акції корпорацій, їх  характеристика, 

види. Особливості акцій  українських акціонерних товариств. Дивіде-

ндна політика корпорацій. Боргові цінні папери: облігації підпри-

ємств, депозитні та ощадні сертифікати банків. Векселі. Державні цін-

ні папери, муніципальні цінні папери, особливості українських держа-

вних і місцевих позик. Похідні цінні папери: інвестиційні сертифікати, 

деривативи, опціони, форвардні і ф’ючерсні контракти, сурогати. 

8 2 
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  Закінчення таблиці 
 № 

те

ми 

 

№ 

лек 

д/з 

 

Зміст теми 

Годин 
Де

нна 

ф.н 

За-

очна 

ф.н. 

Змістовий модуль 2.  Інвестиційний аналіз цінних паперів, операції  з цінними папера-

ми на фондовому ринку 

4. 8-

10/3 

Фундаментальний і технічний аналіз  цінних  паперів. Фунда-

ментальний аналіз: зміст, рейтингова оцінка і показники акцій та 

облігацій. Фінансова оцінка цінних паперів, порівняльна оцінка 

акцій. Технічний аналіз: основи побудови графіків, вимірювання 

трендів.  Графічні зворотні моделі, фондові індекси.  

6 2 

5. 11/- Операції з цінними паперами на українському фондовому рин-

ку. Первинне розміщення цінних паперів: способи розміщення, 

реєстрація  емісії.   Обіг цінних паперів: фондова біржа, котируван-

ня цінних паперів, фондові операції на біржі. Правові основи ство-

рення  і діяльності фондових бірж. Порядок торгів на фондових 

біржах. Позабіржовий ринок, позабіржовий обіг цінних паперів. 

Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.  

2 

 

 

 

6. 12-

13/4 

Інвестиційна складова фондового ринку. Фондовий ринок Укра-

їни в сучасних макроекономічних процесах. Залучення інвестицій 

через інструменти фондового ринку. Інститути спільного інвесту-

вання, їх цінні папери. Поняття  про інвестиційний портфель, їх 

типи. Принципи формування та управління інвестиційним портфе-

лем. Ризики, види ризиків при формуванні інвестиційного портфе-

ля. Диверсифікація.. 

4 2 

 

  Всього 26 8 

 

 2. 4 Теми практичних занять 

№ 

прак

т. 

зан.. 

Назва практичного заняття Годин 

Денна ф.н. Заочна 

ф. н. 

051, 076 сп.051 сп.076 

1.  Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», його 

основні положення 
2 

  

2. Акції: види,  основні показники. Оцінка курсової вартості,  

доходності  

2  1 

3. Облігації: види, показники. Оцінка курсової вартості, до-

ходності  
2 

 1 

4. Сертифікати, векселі, оцінка курсової вартості, доходності 2  1 

5. Опціони: види, принципи ціноутворення.  2  1 

 6. Технічний аналіз цінних паперів. Прогнозування в Excel 

цін на цінні папери, значень фондових індексів на основі 

економетричних моделей і методів 

2 

2  

 7. Технічний аналіз цінних паперів. Прогнозування в Excel 

цін на цінні папери, значень фондових індексів методами 

експоненціального згладжування 

2 

2  

8. Формування інвестиційного портфеля. Оцінка ризиків  

портфеля з кількома видами активів 
2 

 2 

 Всього 16   4 6 
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2.5  Зміст самостійної роботи 

2.5.1 Перелік тестів, задач для розв’язання 

№ 

те-

ми 

Назва теми 

Об’єм   у годинах 

№№ тестів, задач  

[3, Мет забезп] 
Д.ф.

н. 

051 

Д.ф.

н. 

076 

З.ф.н 

1.  Загальна характеристика фондового 

ринку. 

2 2 2 Тести 1-10  теми 1 

2.  Правове регулювання фондового 

ринку. 

1 2 2 Тести 1-6  теми 2 

3.  Цінні папери. 8 12 12 Тести 1-10; задачі 1-10 теми 

3 

4.  Фундаментальний і технічний ана-

ліз  цінних  паперів. 

2 6 4 Тести 1-8 теми 4 

5.  Операції з цінними паперами на 

українському фондовому ринку. 

1 2 2 Тести 1-6 теми 5 

6.  Інвестиційна складова фондового 

ринку. 

4 8 6 Тести 1-7; задачі 1-3 теми 6 

7. Індивідуальне завдання 1 10 16 10 Підготовка реферату 

8. Індивідуальне завдання 2 16   Розрахунок на ПК 

9. Підготовка до модульної контроль-

ної роботи 1 

2 6 6 Зразок завдання до МКР 1 

10. Підготовка до модульної контроль-

ної роботи 2 

2 6 6 Зразок завдання до МКР 2 

11. Опрацювання лекційного матеріалу   16 Теми1, 3, 4, 6 

12.  Опрацювання тем, не винесених на 

лекції 

  10 Теми 2, 5 

 Всього 48 60 76  

 

 

 2.5.2 Умови індивідуального завдання  

 Індивідуальне завдання включає теоретичну (підготовка реферату) і 

практичну (виконання розрахунків на ПК) частини для студентів спец. 051 і 

підготовку реферату  для студентів спец. 076. 

 Студенти заочної форми готують тільки реферат. 

 Варіант теми реферату студент вибирає за номером його прізвища в жур-

налі групи. 

Теми рефератів 

1. Фондова біржа ПФТС, історія створення, основні показники діяльності за 

останні  три роки. 

2. Фондовий індекс ПФТС, алгоритм розрахунку,  динаміка індексу за останній 

рік. 

3. Індекс Dow Jones, історія створення, динаміка за останні 2 роки. 

4. Нью-Йоркська фондова біржа NYSE, історія створення, члени біржі, обсяги 

торгів за останні 2 роки. 
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5. Токійська фондова біржа, історія розвитку, алгоритм розрахунку індексу 

Nikkey, обсяги торгів за останні 2 роки. 

6. Лондонська фондова біржа, історія створення, обсяги торгів за останні 2 роки. 

7. Позабіржовий комп'ютерний ринок Nasdaq, історія створення, обсяги торгів за 

останні 2 роки. 

8. Суть Internet-трейдинга на фондовому ринку України. 

9. Інвестиційні фонди і компанії в Україні, особливості діяльності, законодавча 

база.  

10. Гонконгська фондова біржа, обсяги торгів за останні 2 роки. 

11. Поняття євробондів, їх емісія Україною. 

12. Роль фондового ринку України в інвестиційній діяльності. 

13. Спекулянти  і інвестори, їх роль в інвестиціях. 

14. Аналіз ринку акцій  підприємств України за останні три роки. 

15. Аналіз  ринку облігацій   України  за останні три роки.  

16. Закон України «Про інститути спільного інвестування», основні його поло-

ження.  

17. Характеристика фондових бірж України, обсяги торгів за останні три роки, 

порівняльний аналіз їх діяльності. 

18. Закон України «Про акціонерні товариства», основні змістові положення, 

особливості нової редакції. 

19. Аналіз ринку колективних інвестицій  фондового ринку  України за останні 

три роки. 

20. Роль НКЦПФР України в діяльності фондового ринку країни 

 

Практична частина 

 За вихідними даними  варіанта  по t= 1,2,3 ,…,Т’, (T’=T-3) значенням по-

казника (кількість спостережень T  повинна дорівнювати не менше 18 ) проана-

лізувати за допомогою Excel  зміну показника  у  часі на основі програм РЕГРЕ-

ССИЯ  і ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ, побудувати математичну 

модель прогнозу. 

 Спрогнозувати значення досліджуваного показника на  інтервали (Т’+1), 

(Т’+2), (T’+3), оцінити точність прогнозу для кожного періоду і усереднену точ-

ність. Сформулювати висновки відносно найбільш точного методу прогнозуван-

ня. Розрахунки виконати на ПК, результати представити у вигляді таблиць. 

 Джерело  вихідних даних – Internet. 

 Варіанти завдання: 

Варіант Досліджуваний показник 

1 Індекс Dow  Jones   у  1 кв. останнього  року  

2 Індекс Dow  Jones   у  2 кв. останнього року 

3 Індекс Dow  Jones   у  3 кв. останнього року 

4 Індекс Dow  Jones   у  4 кв. останнього року 

5 Індекс Dow  Jones   у  1 кв. передостаннього року 

6 Індекс Dow  Jones   у  2 кв. передостаннього року  
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7 Індекс Dow  Jones   у  3 кв. передостаннього року 

8 Індекс Dow  Jones   у  4 кв. передостаннього року 

9 Індекс ПФТС   у  1 кв. останнього  року 

10 Індекс ПФТС   у  2 кв. останнього року 

11 Індекс ПФТС   у  3 кв. останнього року 

12 Індекс ПФТС   у  4 кв. останнього року 

13 Індекс ПФТС   у  1 кв. передостаннього року 

14 Індекс ПФТС   у  2 кв. передостаннього року  

15 Індекс ПФТС   у  3 кв. передостаннього року 

16 Індекс ПФТС   у  4 кв. передостаннього року 

17 Індекс  NASDAQ у 1 кв. останнього року 

18 Індекс  NASDAQ у 2 кв. останнього року 

19 Індекс  NASDAQ у 3 кв. останнього року 

20 Індекс  NASDAQ у 4 кв. останнього року 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний; підсумковий (іспит, спец.051;  залік , спец. 

076)- денна ф.н. ; іспит - заочна ф. н. 

3.1 Нарахування балів за виконання змістових модулей, спец. 051 

д.ф.н, 051 з.ф.н. 

Види  роботи, що підлягають       

контролю 

Бали за оди-

ницю робіт 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 
кільк. 

робіт  

сумарні 

бали 
кільк. 

робіт  

сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 

Робота на лекціях 1/3 2,65/5 6 6 16 2 6 10 

Опрацювання тем, не винесе-

них на лекції 

6 10    1 6 14 

Робота на практичн. заняттях  2,5/4 4/6 4 10 16 2 8 12 

Виконання індивідуального  

завдання (теор. питання) 

10 12 1 10 12 1 10 12 

Дистанційний модуль 8 16 1 8 16    

Виконання тестів, задач 1 3    4 4 12 

Проміжна сума    34 60  34 60 

Модульна контрольна робота 1 26 40 1 26 40 1 26 40 

Оцінка за змістовий  модуль 1     60 100  60 100 

         

1 2 3 4 5 4 5 6 7 

Змістовий модуль 2 

Робота на лекціях 1/3 1,65/5 6 6 16 2 6 10 

Опрацювання тем, не винесе-

них на лекції 

12 20    1 12 20 

Робота на практичн. заняттях   2,5/4 4/6 4 10 16 1 4 6 

Виконання індивідуального  

завдання (розрах. завдання) 

13 18 1 13 18    
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Виконання тестів, задач 1 2 5 5 10 12 12 24 

Проміжна сума    34 60  34 60 

Модульна контрольна робота 2 26 40 1 26 40 1 26 40 

Оцінка за  змістовий модуль 2     60 100  60 100 

   

 3.2 Нарахування балів за виконання змістових модулів, спец. 076 

д.ф.н., 076 з.ф.н. 
 

Види  роботи, що підлягають       

контролю 

Бали за оди-

ницю робіт 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 
кільк. 

робіт  

сумарні 

бали 
кільк. 

робіт 

сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 

Робота на лекціях 2,3/3 3/5 6 14 18 2 6 10 

Опрацювання тем, не винесе-

них на лекції 

6 10    1 6 14 

Робота на практичн. заняттях  3 6    2 8 12 

Виконання індивідуального  

завдання (теор. питання) 

14/1

0 

18/12 1 14 18 1 10 12 

Виконання тестів, задач 1 3 6 6 24 4 4 12 

Проміжна сума    34 60  34 60 

Модульна контрольна робота  26 40 1 26 40 1 26 40 

Оцінка за  змістовий модуль 1     60 100  60 100 

Змістовий модуль 2 

Робота на лекціях 2,3/3 3/5 6 14 20 2 6 10 

Опрацювання тем, не винесе-

них на лекції 

12 20    1 12 20 

Робота на практичн. заняттях   4 8/6 2 8 16 1 4 6 

Виконання тестів, задач 1 2 12 12 24 12 12 24 

Проміжна сума    34 60  34 60 

Модульна контрольна робота  26 40 1 26 40 1 26 40 

Оцінка за  змістовий модуль 2     60 100  60 100 

 

4. Інформаційні ресурси 

4.1 Основна література 

1.  Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» Закон від 

23.02.2006 № 3480-IV// ВВР, 2006, № 31, ст. 268 

2.  Закон України «Про акціонерні товариства» Закон від 17.09.2008 № 514-

VI // ВВР, 2008, № 50-51, ст.384       

3.  Закон України «Про приватизаційні папери» Закон від 06.03.1992 № 2173-

XII// ВВР, 1992, № 24, ст. 352 

4.  Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Украї-

ні» Закон від 30.10.1996 № 448/96-ВР //ВВР, 1996,  № 51, ст. 292 

5.  Закон України «Про депозитарну систему України» Закон від 06.07.2012 

№ 5178-VI    // ВВР, 2013, № 39, ст. 517 

6.  Закон України «Про обіг векселів в  Україні» від  5 квітня 2001 р.№ 2374-
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III // ВВР , 2001, № 24, ст. 128 

7.  Бланк И.А.Финансовый менеджмент: Учебный курс. Киев.: Ника-

Центр,1999. –528 с. 

8.  Мендрул О.Г. , Павленко І.А. Фондовий ринок.: операції з цінними папе-

рами:  Навч. посіб.  Київ: КНЕУ, 2000. – 156 с. 

 

4.2 Додаткова література 

1. Мозговий О.М. Фондовий ринок Київ: КНЕУ, 1999. – 316 с. 

2. Денискин В.В. Основы экономического прогнозирования в пищевой про-

мышленности М.:Легкая и пищевая пром-сть, 1984 ––192 с. 

3. Буренин А.Н. А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых ин-

струментов: Учеб. Пособие  М.: Федеративная книготорговая компанія, 1998. 

– 352 с. 

4. Кравченко Ю. Инструменты фондового рынка: Виды. Свойства. Особен-

ности эмиссии. Финансовые вычисления: Учебное пособие.  Киев.: Ника-

Центр, Эльга, 2004. – 344 с. 

  

       4.3 Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з курсу «Фондовий ринок» для студентів усіх форм на-

вчання/Укладач Лобоцька Л.Л. Одеса: ОНАХТ, 2016. – 100с.     

2. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фондовий ринок» для 

студентів усіх форм навчання./Укладач Лобоцька Л.Л. Одеса: ОНАХТ. – 26 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни  «Фон-

довий ринок» для студентів спеціальностей  051 «Економіка» і 076 «Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Економіка під-

приємства») денної та заочної форм навчання, ступінь вищої освіти бакалавр/ 

Укладач Л.Л. Лобоцька. Одеса, ОНАХТ, 2020. – 27 с.  

 

4.4 Електронні ресурси 

 

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

2. Бібліотека ОНАХТ URL: https://library.onaft.edu.ua 

3. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua 

4. Офіційний сайт – законодавча база  «Ліга».  URL: www.liga.com.ua 

5.  Веб-сторінка Верховної Ради України. URL: http://www.rada.kiev.ua  

6.  Веб-сторінка Кабінету Міністрів України. URL: http://www.gov.ua  

7.  Веб-сторінка НКЦПФР URL www.smida.gov.ua 

8.  Веб-сторінка НКЦПФР URL: https://www.ssmsc.gov.ua 

9.  Веб-сторінка Міністерства агропромислової політики України. URL: 

http://www.minagro.kiev.ua  

10. Веб-сторінка Державного комітету статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua  
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