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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на четвертому курсі в 7-му (сп. 076) і 8-му семестрах 

(сп. 051) - денна ф. навчання; 

на п’ятому курсі в 9-му семестрі (сп.051, 076) - заочна ф. навчання 

 

Тип дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

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

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 -   86 

Форма підсумкового кон-

тролю 
семестр 7 спец. 076– залік  

семестр 8 спец.051 -екзамен 

семестр 9 –  спец.051, 076 - 

екзамен 

 

Розклад занять  

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Фондовий ринок як складова частина фінансового  ринку сприяє акумулюванню капіта-

лу для інвестицій у виробничу та соціальну сферу, структурній перебудові економіки, підви-

щенню добробуту громадян за рахунок володіння та вільного розпорядження цінними папера-

ми, підготовленості  населення до ринкових відносин. 

Український ринок цінних паперів тільки формується. Тому засвоєння складної механіки 

роботи з цінними паперами, чинними законами і правилами має велике  значення для спеціаліс-

тів з бізнесу.  

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є навчання студентів основам функціонування  фондового ринку, 

методам та інструментарію обгрунтування інвестиційних рішень, особливостям регулювання 

фондового ринку України.  

Основні завдання дисципліни зводяться до вивчення теоретичних та практичних питань 

функціонування фондового ринку, набуття практичних навичок оцінки інвестиційної привабли-

вості цінних паперів для прийняття управлінських рішень. 

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. 

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/about-us/stuff/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


вміти: 

 оцінити інвестиційну привабливість цінних паперів, їх прибутковість, ліквідність;з 

 застосовувати знання для формування інвестиційного портфеля; 

 оцінювати рівень ризиків при формуванні інвестиційного портфеля. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: іспит -спец. 051, залік - спец. 076- денна ф. н. 

        іспит спец. 051, 076  - заочна ф. н.  

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуван-

ням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 

 

 Викладач  ПІДПИСАНО             Л.Л. Лобоцька 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри ПІДПИСАНО               О.І. Павлов 
                 підпис 

 

 

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-fondovyi-rynok-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-fondovyi-rynok-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-fondovyi-rynok-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-fondovyi-rynok-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-fondovyi-rynok-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-fondovyi-rynok-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-fondovyi-rynok-lobotska.pdf
https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Code-of-Academic-Integrity-ONUT.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Code-of-Academic-Integrity-ONUT.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Provision-educat-process-ONUT.pdf

