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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Цінні папери та фондовий ринок»
складена відповідно до освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика»
підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти_______________
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

Спеціальності ____051 «Економіка»________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам
теоретичних знань щодо ринку цінних паперів, ознайомлення їх з практичними
питаннями здійснення операцій з цінними паперами.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни полягають у з’ясуванні
сутності цінних паперів, їх класифікації; у наданні характеристики основних видів
цінних паперів; у розкритті змісту економічної категорії «ринок цінних паперів»;
у вивченні принципів функціонування, учасників та структурних елементів
даного ринку; у розгляді організаційних основ діяльності на ринку цінних паперів
акціонерних товариств, торговців цінними паперами, інститутів спільного
інвестування, довірчих (трастових) товариств, банків, учасників Національної
депозитарної системи, фондових бірж, позабіржових торгівельно-інформаційних
систем; у дослідженні механізму основних операцій з цінними паперами; у
оволодінні студентами практичних навичок здійснення таких операцій; у вивченні
організації державного регулювання та саморегулювання на ринку цінних
паперів.
1.3. Кількість кредитів 4 ЄКТС (денна).
1.4. Загальна кількість годин 120 год. (денна).
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
за вибором
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
Семестр
Лекції
- год.
Практичні, семінарські заняття
- год.
Лабораторні заняття
- год.
Самостійна робота
- год.
Індивідуальні завдання
- год.

Денна форма навчання
4-й
8-й
12 год.
24 год.
- год.
84 год.
- год.
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1.6. Заплановані результати навчання
Компетентності:
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
2. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
3. 3датність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або
декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
Програмні результати:
1. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування
економічних систем
2. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та
можливих соціально-економічних наслідків.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи функціонування ринку цінних паперів
Тема 1. Цінні папери в ринковій економіці
Сутність цінних паперів, їх функції та властивості. Класифікація цінних
паперів. Характеристика основних видів цінних паперів. Особливості випуску та
обігу деривативів.
Тема 2. Основи функціонування ринку цінних паперів
Поняття ринку цінних паперів як економічної категорії. Основні функції
ринку цінних паперів. Принципи функціонування ринку цінних паперів.
Учасники ринку цінних паперів. Структура ринку цінних паперів.
Тема 3. Організаційна система ринку цінних паперів
Акціонерні товариства. Порядок випуску та обігу акцій в акціонерних
товариствах. Торговці цінними паперами: поняття та особливості створення.
Діяльність інститутів спільного інвестування. Поняття та класифікація інститутів
спільного інвестування. Довірчі (трастові) товариства. Представницька діяльність
довірчих товариств на ринку цінних паперів. Банки на фондовому ринку.
Тема 4. Національна депозитарна система України та організатори
торгівлі цінними паперами
Поняття, структура та учасники Національної депозитарної системи.
Національний депозитарій України, його основні завдання та функції.
Фондові біржі та позабіржові торгівельно-інформаційні системи. Поняття,
функції та форми організації фондових бірж. Котирування цінних паперів на
біржі. Лістинг на фондовій біржі. Сутність та основи розрахунків біржових
індексів.
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Розділ 2. Обіг цінних паперів
Тема 5. Операції з цінними паперами
Торгівельно-посередницькі операції з цінними паперами. Діяльність
торговців з випуску цінних паперів. Андерайтинг. Порядок здійснення
торговцями цінних паперів комерційних та комісійних операцій. Обмеження в
діяльності торговців цінними паперами, у тому числі з «відкритих» позицій.
Особливості купівлі-продажу акцій підприємств, що приватизуються. Цінова
політика при продажу акцій підприємств, що приватизуються. Способи продажу
таких акцій. Індивідуальна приватизація об’єктів. Промисловий інвестор.
Комерційний та некомерційний конкурси з продажу акцій підприємств, що
приватизуються. Формування ефективного власника в акціонерних товариствах,
що створюються в процесі приватизації.
Тема 6. Операції з цінними паперами на організованому ринку
Механізм операцій на фондовій біржі. Брокери та дилери. Касові та строкові
угоди. Простий та подвійний (онкольний та безперервний) аукціони. Специфіка
ринків заявок та котирувань. Порядок здійснення торгів у Першій фондовій
торгівельній системі.
Операції з цінними паперами у Національній депозитарній системі України.
Механізм переходу та реалізації права власності на цінні папери у Національній
депозитарній системі. Зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на
рахунках в цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних
паперів. Кліринг та розрахунки з угод з цінними паперами.
Тема 7. Регулювання ринку цінних паперів
Державне регулювання ринку цінних паперів, його форми та методи.
Поняття та цілі державного регулювання ринку цінних паперів. Органи
державного контролю за випуском та обігом цінних паперів. Саморегульовані
організації фондового ринку, їх функції та повноваження.
Тема 8. Аналіз цінних паперів
Основи фундаментального аналізу цінних паперів. Сутність та методи
технічного аналізу цінних паперів. Характеристика рейтингового аналізу цінних
паперів. Процедура присвоєння рейтингу.
Тема 9. Формування портфелю цінних паперів
Стратегії та моделі формування портфелю цінних паперів. Оцінка
ефективності управління портфелем цінних паперів. Модель оцінки капітальних
активів. Врахування багатофакторних моделей та арбітражної теорії при
формуванні портфелю цінних паперів.
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л
п лаб. інд. с. р.
л
п лаб. інд. с. р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 13
Розділ 1. Основи функціонування ринку цінних паперів
Тема 1. Цінні папери в
18
2
6
10
ринковій економіці
Тема 2. Основи
10
2
2
6
функціонування ринку
цінних паперів
Тема 3. Організаційна
13
1
2
10
система ринку цінних
паперів
Тема 4. Національна
15
1
4
10
депозитарна система
України та
організатори торгівлі
цінними паперами
Разом за розділом 1
56
6 14
36
Розділ 2. Обіг цінних паперів
Тема 5. Операції з
16
2
2
12
цінними паперами
Тема 6. Операції з
13
2
2
9
цінними паперами на
організованому ринку
Тема 7. Регулювання
12
1
2
9
ринку цінних паперів
Тема 8. Аналіз цінних
9
1
2
6
паперів
Тема 9. Формування
14
2
12
портфелю цінних
паперів
Разом за розділом 2
64
6 10
48
Усього годин
120
12 24
84
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва теми
Загальна характеристика ринку цінних паперів
Визначення вартості акцій та їх економічні показники
Визначення вартості облігацій та оцінка доходності векселів
Характеристика структури ринку цінних паперів України
Емісійна діяльність в Україні
Операції з цінними паперами в Національній депозитарній
системі
Порядок торгів на українських фондових біржах
Етапи приватизації підприємств.
Статистика курсів цінних паперів та обсягів операцій з цінними
паперами
Правове регулювання ринку цінних паперів
Оцінка різних видів цінних паперів на основі прибутку та
дивідендів
Оцінка портфеля цінних паперів
Разом

7
8
9
10
11
12

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

1
2
3
4

5

6
7
8
9

Види, зміст самостійної роботи
Розділ 1
Особливості випуску та обігу деривативів.
Принципи функціонування ринку цінних паперів.
Представницька діяльність довірчих товариств на ринку цінних
паперів.
Сутність та основи розрахунків біржових індексів.
Разом за розділом 1
Розділ 2
Комерційний та некомерційний конкурси з продажу акцій
підприємств, що приватизуються. Формування ефективного
власника в акціонерних товариствах, що створюються в процесі
приватизації.
Порядок здійснення торгів у Першій фондовій торгівельній
системі.
Саморегульовані організації фондового ринку, їх функції та
повноваження.
Процедура присвоєння рейтингу.
Стратегії та моделі формування портфелю цінних паперів.
Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.
Модель оцінки капітальних активів. Врахування
багатофакторних моделей та арбітражної теорії при формуванні
портфелю цінних паперів.
Разом за розділом 2
Разом

Кількість
годин
(денна)
10
6
10
10
36
12

9
9
6
12

48
84
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6. Індивідуальні завдання
Індивідуальним завданням для студентів при вивченні навчальної
дисципліни «Цінні папери та фондовий ринок» є підготовка рефератів, доповідей
та презентацій для семінарських занять.
Теми рефератів
1. Оцінка та аналіз дальності фондових бірж України.
2. Проблеми сучасної депозитарної системи України.
3. Фінансовий моніторинг операцій на ринку цінних паперів.
4. Перспективи розвитку державного регулювання ринку цінних паперів
України.
5. Державне регулювання випуску та обігу цінних паперів.
6. Створення акціонерних товариств у процесі злиття чи поглинання.
7. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів.
8. Дивідендна політка акціонерних товариств.
9. Аналіз динаміки операцій із цінними паперами на фондовому ринку
України.
10. Аналіз діяльності інвестиційних фондів України.
11. Порядок відкриття рахунку у зберігача.
12. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
13. Особливості функціонування біржі ПФТС.
14. Індекс ПФТС, як індикатор ділової активності фондового ринку
України.
15. Аналіз операцій на організованому фондовому ринку України.
16. Проблеми та перспективи аналізу інвестиційної привабливості
корпорацій в Україні.
17. Оцінка вартості акцій та облігацій.
18. Тенденції розвитку первинного та вторинного ринків цінних паперів
України.
19. Особливості діяльності зберігачів.
20. Особливості функціонування інститутів спільного інвестування.
21. Завдання НКЦПФР, її функцій, повноважень та структура.
22. Повноваження НКЦПФР щодо перевірок та ревізій діяльності
учасників ринку цінних паперів.
23. Ф’ючерсні та форвардні контрактів, опціони, варанти, свопи.
24. Форми випуску та форми існування цінних паперів.
25. Види акціонерних товариств та особливості їх функціонування.
26. Сутність та структура Національної депозитарної системи України.
27. Фондові біржі та особливості їх функціонування в Україні.
28. Сутність та класифікація іпотечних цінних паперів.
29. SWOT-аналіз діяльності емітента.
30. Сутність, види та принципи формування портфелів цінних паперів.

9

7. Методи контролю та критерії оцінювання
Методами контролю є:
- тестування;
- оцінка усної розгорнутої відповіді на питання;
- оцінка по результатам співбесіди;
- оцінка письмової відповіді на питання;
- виконання комбінованих завдань;
- виконання практичних завдань;
- оцінка фіксованої доповіді по підготовленому реферату;
- підсумковий контроль – письмовий іспит.
Підсумковий контроль проводиться у формі залікової роботи. Залікова
робота проводиться у письмовій формі і включає відповідь на 2 теоретичні
питання (кожне питання – 10 балів), 10 тестів (кожен тест – 1 бал), вирішення
1 практичного завдання (10 балів). Максимальна кількість балів за залікову
роботу складає 40 балів.

8. Схема нарахування балів
Підсумковий семестровий контроль при проведенні залікової роботи

Т1

6

Т2

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
робота,
Індивідуаль
Розділ 1
передбачена
не завдання
навчальним
планом
Т3
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
К1
-

3
3
3
3
3
3 3
Т1, Т2 ... Т7 – теми розділів.

3

Разом

Залікова
робота

Сума

60

40

100

30

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

90 – 100

для чотирирівневої
шкали
відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
зараховано

не зараховано
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9. Рекомендована література
Основна література
1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР ; із
змінами
та
доповненнями
/
Верховна
Рада
України.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Господарський кодекс України : Закон України 16 січня 2003 р. № 436IV ; із змінами та доповненнями / Верховна Рада України. URL:
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