
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 6; 

2. Назва: Цінні папери та біржова діяльність; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 (10); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Ляхович О.О., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- здійснювати порівняльну характеристику основних та похідних цінних паперів; 

- визначати дохідність цінних паперів; 

- визначати ризики щодо операцій з цінними паперами; 

- характеризувати основні види професійної діяльності на ринку цінних паперів; 

- застосовувати правила та методи організації біржової діяльності; 

- проводити оцінку біржових індексів та рейтингів фондових бірж. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси», «Гроші 

та кредит», «Фінансовий ринок», «Банківська справа». 
12. Зміст курсу: 
1. Сутність і характерні ознаки цінних паперів. 

2. Пайові цінні папери. 

3. Боргові цінні папери. 

4.  Похідні цінні папери. 

5.  Професійна діяльність на ринку цінних паперів. 

6.  Фондова біржа та організація біржової торгівлі. 

7. Біржові індекси та рейтинги фондового ринку. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Клименко В.В., Акімова Л. М., Докієнко Л.М. Фінансовий ринок [текст]: навчальний 

посібник (з грифом МОН) // за ред. Павлова В.І. [Клименко В.В., Акімова Л. М. Докієнко 

Л.М.] – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 358с. 

2. Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: навчальний посібник / під 

редакцією І.І. Пилипенка, О.П.Жука – К.: ІВЦ Держкомстату України. 2002. – 305 с. 

3. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. 

посібник. Вид. 2-ге: допов. та перероб. — К.: КНЕУ, 2000. — 156 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи.  Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                              Л. В.Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description of educational discipline  
1. Code: PP 2; 

2. Title: Securities and Stock Exchanges; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1(5); 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (9); 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Liakhovych O.O., 

Ph.D., associate professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to: 

- carry out a comparative description of the main and derivative securities; 

- determine the yield of securities; 

- determine the risks of securities transactions; 

- characterize the main types of professional activity in the securities market; 

- apply the rules and methods of organization of exchange activities; 

- evaluate the stock market indices and ratings exchanges. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
«Finance», «Money and credit», «Financial market», «Banking». 

12. Course contents:  
1. The essence and characteristics of securities. 

2. Equity securities. 

3. Debt securities. 

4. Derivative securities. 

5. Professional activity in the securities market. 

6. Stock Exchange and the organization of stock trading. 

7. Stock indexes and stock market ratings. 

13. Recommended educational editions: 
1. Klymenko V.V., Akimova L. M., Dokiyenko L.M. Finansovyy rynok [tekst]: navchalʹnyy 

posibnyk (z hryfom MON) // za red. Pavlova V.I. [Klymenko V.V., Akimova L. M. Dokiyenko 

L.M.] – K.: «Tsentr uchbovoyi literatury», 2015. – 358s. 

2. Pavlov V.I., Kryvovyazyuk I.V. Tsinni papery v Ukrayini: navchalʹnyy posibnyk / pid 

redaktsiyeyu I.I. Pylypenka, O.P.Zhuka – K.: IVTS Derzhkomstatu Ukrayiny. 2002. – 305 s. 

3. Mendrul O. H., Pavlenko I. A. Fondovyy rynok: operatsiyi z tsinnymy paperamy: Navch. 

posibnyk. Vyd. 2-he: dopov. ta pererob. — K.: KNEU, 2000. — 156 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14  hours of practical training, 60 hours of independent work.  

Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the 

introduction of case studies, the use of multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria:  
Assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control (40 points):  set-off at the end of 1 semester. 

Current control (60 points): testing, survey, problem solving, implementation of independent 

work, modular control. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


