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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
 денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування» 

Вибіркова 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність 

072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

Рік підготовки: 

5-й  6-й  

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  –  0 
 

 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

9-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

Самостійної роботи 
студента –  6 

 

Рівень вищої освіти: 

спеціаліст, 

магістр  

 

16 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 6 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання 

     0 год. 0 год. 

Вид контролю:  

залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  33 %  до  67 %.  

для заочної форми навчання – 9 % до 91  %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цінні папери та біржова діяльність» 

є  формування у студентів сучасного економічного мислення та системи базових 

знань з теорії та практики випуску та обігу цінних паперів, а також організації 

біржової діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Цінні папери та біржова 

діяльність» є: вивчення сутності, особливостей та функцій цінних паперів; 

оволодіння  методами аналізу їх базових характеристик; закономірностей і 

механізму здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; набуття 

вмінь використовувати ці закономірності та механізми в практиці формування та 

управління портфелем цінних паперів, а також особливостей організації біржової 

торгівлі. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати: 

− сутність та характерні ознаки цінних паперів; 

− класифікацію та властивості цінних паперів; 

− роль цінних паперів на фінансовому ринку; 

− особливості функціонування пайових та боргових цінних паперів; 

− сутність та види похідних цінних паперів; 

− сутність портфеля цінних паперів та особливості його формування. 

− концептуальні засади здійснення професійної діяльності на ринку цінних 

паперів; 

− порядок функціонування фондових бірж; 

− операції, що здійснюються на фондових біржах; 

− правила здійснення біржової діяльності; 

− методи організації та операційний механізм біржової торгівлі. 

 

вміти: 

− здійснювати порівняльну характеристику основних та похідних цінних 

паперів; 

− визначати особливості функціонування та формування портфелю цінних 

паперів; 

− визначати доходність цінних паперів; 

− визначати ризики щодо операцій з цінними паперами; 

− характеризувати основні види професійної діяльності на ринку цінних 

паперів; 

− застосовувати правила організації біржової діяльності; 

− застосовувати основні методи організації біржової торгівлі; 

− застосовувати основні методи розрахунку біржових індексів; 

− проводити оцінку біржових індексів та рейтингів фондових бірж. 
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3. Програма навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Сутність та види  цінних паперів, особливості їх 
функціонування 

Тема 1. Сутність і характерні ознаки цінних паперів. 
Сутність і характерні ознаки цінних паперів. Характеристика основних та 

похідних цінних паперів. 
Класифікація цінних паперів. Емісійні цінні папери. Документарні та 

бездокументарні цінні папери. Характеристика цінних паперів за формою випуску. 

Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папери. Товаророзпорядчі 

цінні папери. 
Властивості цінних паперів. Роль цінних паперів на фінансовому ринку. 

Функції цінних паперів. Чинники, що впливають на особливості функціонування 

цінних паперів. 
 

Тема 2. Пайові цінні папери 
Сутнісна характеристика акцій. Класифікація та функції акцій. Пакет акцій. 

Дохідність акцій. Курс акцій. Внутрішня вартість акцій. Чинники, що впливають на 

курс акцій. Роль та значення акцій на фінансовому ринку.  

Інвестиційний сертифікат, сутність та види. Сутнісна характеристика інститутів 

спільного інвестування. Проспект емісії цінних паперів інституту спільного 

інвестування. Переваги та недоліки спільного інвестування. 

 

Тема 3. Боргові цінні папери 
Сутність та характеристика облігацій. Класифікація облігацій. Купонні 

виплати, курс та ціна облігацій. Вексель та особливості вексельного обігу. 

Казначейські зобов’язання. Способам отримання доходів за казначейським 

зобов’язанням. Характеристика ощадних сертифікатів. Основні види ощадних 

сертифікатів. 
 

Тема 4.  Похідні цінні папери 
Сутність та види похідних цінних паперів. Особливості фінансових ф'ючерсних 

контрактів. Учасники ф'ючерсного ринку. 

Особливості форвардного контракту. Значення форвардного ринку. 

Форвардний контракт за відсотковими ставками. Переваги форвардних контрактів. 

Сутність та види опціону. Переваги опціонних контракті. Функціональні ознаки 

варантів. Свопи, їх види та особливості використання. Особливості функціонування 

ринку похідних цінних паперів. Сутність депозитарних розписок. 

 
Змістовий модуль 2. Особливості організації біржової діяльності 

Тема 4.  Професійна діяльність на ринку цінних паперів 
Особливості організації діяльності з торгівлі цінними паперами. Брокерська 

діяльність. Дилерська діяльність. Андеррайтинг. Діяльність з управління цінними 

паперами. 

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна 

діяльність. Клірингова діяльність. Етапи здійснення клірингу 
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Тема 5.  Фондова біржа та організація біржової торгівлі 
Сутність фондової біржі. Види фондових бірж. Загальні функції фондових бірж. 

Конкретні функції фондових бірж. 

Правила фондової  біржі. Організація та проведення біржових торгів. Лістинг та 

делістинг цінних паперів на фондових біржах. Допуск членів фондової біржі до 

біржових торгів. Котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу. 

Розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення. 

Методи організації біржової торгівлі. Характеристика простого аукціону. 

Сутність залпового аукціону. 

Операційний механізм біржової торгівлі 

 

Тема 6. Біржові індекси та рейтинги фондового ринку 
Сутність біржових індексів. Функції біржових індексів. Методи визначення 

біржових індексів. Особливості світових біржових індексів. Вітчизняні біржові 

індекси.  

Рейтинги фондового ринку. Характеристика основних груп об'єктів 

рейтингових оцінок фінансового ринку. Рейтингова оцінка простих акцій. 

Рейтингова оцінка привілейованих акцій. Рейтингова оцінка облігацій. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

п/п 

Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

  В
сь

ог
о,

 г
од

. 
 

  У
 т

.ч
.л

ек
ц

ії
 

  п
р

ак
ти

ч
н

і 

   
  с

ам
ос

ті
й

н
а 

   
  р

об
от

а 

  В
сь

ог
о,

 г
од

. 
 

  У
 т

.ч
.л

ек
ц

ії
 

  п
р

ак
ти

ч
н

і 

   
  с

ам
ос

ті
й

н
а 

   
  р

об
от

а 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, 

ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

1 
Тема 1. Сутність і характерні ознаки цінних 

паперів 
10 2 2 6 8,5 0,5 - 8 

2 Тема 2. Пайові цінні папери 12 2 2 8 14 - 2 12 

3 Тема 3.  Боргові цінні папери 12 2 2 8 14 - 2 12 

4 Тема 4.  Похідні цінні папери 14 2 2 10 12,5 0,5 - 12 

 Разом за змістовим модулем 1 48 8 8 32 49 1 4 44 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

5 
Тема 5.  Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 
12 2 2 8 10,5 0,5 - 10 

6 
Тема 6.  Фондова біржа та організація 

біржової торгівлі 
18 4 2 12 17,5 0,5 1 16 

7 
Тема 7. Біржові індекси та рейтинги 

фондового ринку 
12 2 2 10 13   - 1 12 

 Разом за змістовим модулем 2 42 8 8 30 41 1 2 38 

ВСЬОГО 90 16 14 60 90 2 6 82 
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5. Практичні заняття 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

навчання 

заочна 

 форма  

 навчання 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Сутність і характерні ознаки цінних паперів 2 - 

2 Тема 2. Пайові цінні папери 2 2 

3. Тема 3. Боргові цінні папери 2  

4. Тема 4.  Похідні цінні папери 2 2 

5. Тема 5.  Професійна діяльність на ринку цінних паперів 2 - 

6. 
Тема 6.  Фондова біржа та організація біржової 

торгівлі 
2 1 

7. Тема 7. Біржові індекси та рейтинги фондового ринку 2 1 

 Разом 14 6 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять –  15 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 57 год. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна  

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2   

 1. 
Тема 1. Сутність і характерні ознаки цінних 

паперів 
7 11 

 2. Тема 2. Пайові та боргові цінні папери 8 11 

 3. Тема 3. Пайові та боргові цінні папери 9 12 

 4. Тема 4.  Похідні цінні папери 9 12 

 5. Тема 5.  Професійна діяльність на ринку цінних паперів 9 12 

 6. 
Тема 6.  Фондова біржа та організація біржової 

торгівлі 
9 12 

 7. 
Тема 7. Біржові індекси та рейтинги фондового 

ринку 
9 12 

 Разом 60 82 
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7. Методи навчання 
 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі 

«Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та схеми.   

На практичних заняттях: 

- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

- задаються провокаційні питання; 

- проводиться ділове та психологічне тестування. 

 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

письмовій формі або за допомогою комп’ютерного тестування. Контрольні завдання 

за змістовими модулями включають теоретичне запитання та дві здачі. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на заліку у письмовій формі у вигляді 

комплексних контрольних робіт (ККР), які включають тестові завдання (одна 

правильна відповідь з трьох запропонованих) та дві задачі. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та рекомендації з 
розподілу балів. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних заняттях та консультаціях, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи, ситуаційні вправи, конкретні 

ситуації та інші завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  

Т1 Т 2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

10 15 15 15 15 15 15 100 

 

   Т1, Т2... Т7 – теми змістового модуля. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTS 

 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Для заліку 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
 

10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: опорний конспект 

лекцій на паперовому носії, опорний конспект лекцій на електронному носії, 

друкований роздатковий матеріал, кейси (аналіз ситуацій). 
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11. Рекомендована література 
 

Базова література 

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. 

Допоміжна література 

3. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV вiд 23.02.2006 

 із змінами станом на 30.03.2009 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради 

(ВВР). – 2006. – № 31. – С.268. 

4. Положення „Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку” 

затверджене Указом Президента України № 142/97 вiд 14.02.1997 

5. Положення „Про функціонування фондових бірж” затверджене Рішенням 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 р. № 1542 

6. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг: учебное пособие. – М.:ИНФРА – 

М.2004. – 144 с., с.8 

7. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг. – М.: ИНФРА – М., 2002 –278с. 

8. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. 

посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. – 336с. 

9. Голєв М.К., Павлов В.І. Корпоративне управління: діяльність підприємств на 

фондовому ринку (регіональний аспект): Монографія – Луцьк: Надстир’я, 2004. – 216 с. 

10.  Економіко-корпоративні основи підприємств / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. 

Павліха, І.С. Скороход, О.Я. Кравчук, О.А. Мишко: Навч.посібник. – К.: ІВЦ 

Держкомстату України, 2005. – 378 .  

11.  Картнер Г. Депозитарна система обслуговування цінних паперів в Україні: 

ризики і рекомендації. Проект розвитку ринків капіталу. – 19 травня 2006 року. – 24 с. 

12.  Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи 

формування та функціонування. – К. Юрінком Інтер, 1998. – 528 с. 

13.  Мoзговий О.М. Фондовий ринок: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. 

(спец «Менеджмент» і «Міжнародна економіка»). — К.: КНЕУ, 2001. – 96 с. 

14.  Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб.3-є вид., 

виправлене. – К.: Каравела, 2004. – 344 с. 

15.  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.  

16.  Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг: учебное пособие . — М, 2002. – 87 с. 

17.  Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Формування інституційної системи ринку цінних 

паперів в Укпаїні. – Рівне: НУВГП, 2011. – 294с. 

18.  Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Ринок цінних паперів в умовах приватизації: 

регіональний аспект: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2002. – 160с. 

19.  Павлов В.І., Трофімчук М.О. Конкуренція на ринку цінних паперів:загрози та 

регулювання: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2015. – 210 с. 
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20.  Сміт Л. Українські фондові біржі: проблемні питання і рекомендації. Проект 

розвитку ринків капіталу, 2006 р. – 33 с. 

21.  Солодкий М.О. Біржовий ринок. – К.: Джерела М, 2002. – 336 с. 

22.  Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 

1999. - XII, 1028 с.  

23.  Richard A. Barealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus. Fundamentals of corporate 

finance. NcGraw-Hill, Inc.,USA, 1995. – p.107-128. 

 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», ступінь вищої освіти - магістр 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електроннй 

ресурс]. –  Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електроннй ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua  

4.Державна фіскальна служба України / [Електроннй ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/ 

5. Кабінет Міністрів України / [Електроннй ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua 

6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського  / [Електроннй ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.nbuv.gov.ua   

7. Законодавство України / [Електроннй ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua 

8. Державна казначейська служба України / [Електроннй ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.treasury.gov.ua 

9. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень / [Електроннй ресурс]. 

–  Режим доступу: http://www.ibser.org.ua 

10. Комітет Верховної ради з питань бюджету / [Електроннй ресурс]. – Режим 

доступу:  http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/ control/uk  

11. Міністерство фінансів України / [Електроннй ресурс]. – Режим доступу: http:/ 

www.mifin.gov.ua  
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