
ЦІННІ ПАПЕРИ І ФОНДОВИЙ РИНОК 
 

          Мета курсу — ознайомлення студентів з основними принципами 
функціонування світових фондових ринків; формування комплексу теоретичних 
знань щодо суспільних[ відносин, що складаються в процесі випуску та обігу цінних 
паперів та їх похідних, практичних вмінь, навичок щодо організації і 
безпосереднього здійснення діяльності на фондовому ринку.  
  Дисципліна «Цінні папери і фондовий ринок» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка  і макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», 
«Підприємницькі ризики», «Підприємництво і малий бізнес». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Потенціал і 
розвиток підприємства», «Стратегія підприємства», «Інфраструктура ринку». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здобуття студентами необхідних знань щодо принципів, цілей, 
завдань, функцій, механізмів створення і функціонування національного фондового 
ринку, сучасного і перспективного виходу України на світовий фондовий ринок, а 
також уміння практичного застосування цих знань;.з’ясування ролі та сутністі 
державного регулювання фондових ринків, економіко-правової сутності 
різноманітних видів цінних паперів та діяльності фондових бірж, інфраструктури 
ринку цінних паперів, діяльність фінансових інститутів та саморегулівних 
організацій, які надають своїм клієнтам послуги на ринку цінних паперів; 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність та види цінних паперів; сутність, функції, структуру та роль 
фондового ринку в економіці; нормативно-правову базу, що регулює фондовий 
ринок; фінансові інститути, що виступають посередниками між суб'єктами  
фондового ринку; ціноутворення на фондовому ринку та теорії ризику;  фондові 
біржі та їх функції у ринковій діяльності; 
уміти: розраховувати дохід за цінними паперами; визначати ціни акції з 
рівномірним та нерівномірним ростом дивідендів, визначати ціни дисконтної 
облігації, дохідність акції, дохід інвестора за казначейським векселем, результати 
біржових угод;  розв'язувати задачі з продажу (купівлі) ф'ючерсних контрактів, 
опціонів; 
володіти: знаннями з теоретичних засад функціонування національного фондового 
ринку, особливостей функціонування світових фондових ринків; технологіями 
проведення торгів цінними паперами; методикою визначення кредитних рейтингів. 
 Зміст навчальної дисципліни: 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ. 
Інфраструктура національного фондового ринку, їх учасники, основні поняття та 
класифікації. Основні економіко-правові моделі організації світового фондового 
ринку. Державне регулювання національного ринку цінних паперів. Саморегулівні 
організації на національному фондовому ринку. Основні типи корпоративних 
цінних паперів: акції, облігації. Процес обігу цінних паперів. Похідні цінні папери. 
Поняття та призначення похідних цінних паперів національного фондового ринку. 
Ф’ючерси та опціони: їхня порівняльна характеристика. Сутність та зміст 
термінових контрактів: форвардних, ф’ючерсних та опціонів. Характеристика своп-
контрактів, варантів, опціонних свідоцтв та депозитарних розписок. Інші основні 
цінні папери. 



ПРОФЕСІЙНІ  УЧАСНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО ФОНДОВОГО 
РИНКУ. БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Характеристика діяльності емітентів, інвесторів, 
інституціональних інвесторів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів, організаторів 
торгівлі. Національна біржова та позабіржова торгівля цінними паперами. Фондові 
індекси та рейтинги національного та світового фондового ринку. Діяльність банків 
на національному фондовому ринках. Банківські і ринкові фінансові системи. Аналіз 
діяльності комерційних банків як емітентів власних ЦП; порядок емісії ЦП, які 
випускаються банками: акції, облігації, векселя, сертифікати, іпотечні цінні папери і 
т.п., їх характеристики. Діяльність банків як емітентів на ринку ЦП та у якості 
інших видів професійної діяльності: брокерська, дилерська, депозитарна, 
клірингова, діяльність по управлінню ЦП. Торгівля цінними паперами в Internet. 
Загальна характеристика електронної торгівлі ЦП. Національні торгово-
інформаційні системи та електронні торгово-інформаційні мережі. Інтернет-
трейдинг. Особливості торгівлі ЦП в Internet. Характеристика фінансових WEB-
сайтів.Україна на світовому фондовому ринку: сучасний стан та перспективи участі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


