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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
6 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Для бакалаврів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Фінанси, банківська 
справа та страхування», 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні, шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 
2. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, 
економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики 
стану фінансових систем. 
Результати навчання. Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для 
їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання 
фінансового ринку. Визначати функціональні області та взаємозв’язки між 
суб’єктами фінансових систем. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Інформатика», «Мікроекономіка», «Регіональна економіка», «Статистика», 
«Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінанси, 
гроші та кредит (загальний курс)». 

Основні теми дисципліни 

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Введення в курс. Формування і значення фондового ринку України. Тема 
2. Основні види і властивості цінних паперів, їх класифікація та роль в умовах 
ринкової економіки. Тема 3. Акціонерний капітал. Тема 4. Облігації на ринку 
цінних паперів. Тема 5. Застосування векселів в економіці. Тема 6. Основні 
поняття про сертифікати. Тема 7. Опціонні контракти. Тема 8. Ф’ючерсні та 
форвардні контракти. Тема 9. Первинний ринок цінних паперів. Тема 10. 
Вторинний ринок цінних паперів. Тема 11. Біржові індекси та рейтинги цінних 
паперів. Тема 12. Інфраструктура фондового ринку. Тема 13. Ризик і прибутковість 
на ринку цінних паперів. Тема 14. Оцінка доцільності інвестицій в цінні папери. 
Тема 15. Інститути спільного інвестування. Тема 16. Теперішня і майбутня вартість 
цінних паперів.  

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Акції як основа формування власного капіталу. ПЗ 2. Облігації як основа 
формування позикового капіталу. ПЗ 3. Аналіз акцій і облігацій. ПЗ 4. Вексельний 
обіг. ПЗ 5. Аналіз дохідності операцій з депозитними та ощадними сертифікатами. 
ПЗ 6. Похідні фінансові інструменти. ПЗ 7. Основні принципи ціноутворення у 
форвардних і ф’ючерсних контрактах. ПЗ 8. Фондова біржа і організовані системи 
торгівлі цінними паперами. ПЗ 9. Емісія цінних паперів. ПЗ 10. Ринок цінних 
паперів, як механізм залучення фінансових активів. ПЗ 11. Професійні учасники 
ринку цінних паперів. ПЗ 12. Визначення курсу дня (курсу рівноваги) 
спеціалістом. ПЗ 13. Формування портфеля цінних паперів та управління ним. ПЗ 
14. Оцінка доцільності інвестицій в цінні папери. ПЗ 15. Доцільність інвестиційних 
фондів. ПЗ 16. Визначення теперішньої і майбутньої вартості цінних паперів. 

Мова викладання Українська 
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