
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна.
Освітній ступінь: бакалавр
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент: бізнес     - адміністрування  
Рік навчання: 2 Семестр: 3
Кількість  кредитів  (годин):  4  (120 год.:  24  -  лекції;  24  -  семінарські;  72 -  самостійна
робота)
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Меркулов Микола Миколайович
Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада:  доктор  економічних  наук,  професор  кафедри
управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Робочій e-mail: merkylovmm@ukr.net 
Години консультацій на кафедрі: середа, 14.40-16.00

3. Опис та мета дисципліни

Дисципліна «Ринок цінних паперів та фондовий ринок» призначена для поглиблення
фахових компетентностей здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073  Менеджмент, але
може бути цікавою та корисною й студентам інших спеціальностей.

Предметом навчальної  дисципліни  «Цінні  папери  і  фондові  ринки»   є  суспільні
відносини,  що  складаються  в  процесі  випуску  та  обігу  цінних  паперів  та  їх  похідних,
організації і безпосереднього здійснення діяльності на фондовому ринку.

Передумови  для вивчення дисципліни.  Предмет «Цінні  папери  і  фондовий ринок»
базується  на  знаннях   таких  дисциплін  як  «Вступ  до  спеціальності  з  основами  наукових
досліджень», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Економіка підприємства» тощо.  

Міждисциплінарні  зв’язки. Предмет  є  підґрунтям  для  вивчення  дисциплін
«Інвестування», «Фінансовий менеджмент» та інших.

4. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:

 сутність та види цінних паперів;

mailto:merkylovmm@ukr.net


 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

Уміння:
 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.

Комунікація:
 показувати уміння працювати автономно та в  команді,  мати навички  донесення  до

фахівців і нефахівців інформації,  ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі
професійної діяльності;

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що
їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 

 використання державної мови у професійній діяльності; 
 практикувати  дотримання  етичних  принципів  ведення  дискусій  та  оприлюднення

результатів наукової праці.
Автономність та відповідальність:

 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування
нових підходів та прогнозування;

 ініціювання  оригінальних  дослідницько-інноваційних  комплексних  проектів,
спрямованих  на  розв’язання  складних  соціально  значущих  проблем,  лідерство  та
автономність під час їх реалізації;

 глибоке  усвідомлення  та  відповідальність  за  наукове  обґрунтування  стратегічних
рішень, достовірність прогнозування розвитку суспільства;

 безперервний саморозвиток і самовдосконалення;
 здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

5. Структура дисципліни

Тема № 1 Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування
ринку цінних паперів

Перелік питань/завдань, що виноситься на
обговорення/опрацювання

Рекомендовані  джерела,  допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція ( 4 год.):
 1.  Ринок  цінних  паперів  як  складова

фінансового ринку. 
2.Роль фондового ринку. 
3.Інструменти фондового ринку
4. Функції ринку цінних паперів. 
5.Фактори,  що  впливають  на  стан

фондового ринку.
6.  Тенденції  розвитку  ринку  цінних

паперів в Україні.

1. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.
М.  Особливості  розвитку  ринку  цінних
паперів в Україні.  Ефективна економіка.  №
2.  2017.  URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.
2. Шевчук С.В., Котик Б. Ю. Сучасний
стан  та  перспективи  розвитку  ринку
похідних  цінних  паперів  в  Україні.
Економіка  і  суспільство. Вип.  13.  2017.  С.
1273-1278.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5431
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3. Ганна Перелигіна-Ковальчук. 
Перспективи розвитку ринку «зелених 
облігацій в Україні. URL: 
https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/186379
_perspektivi-rozvitku-rinkuzelenikh-oblgatsy-v-
ukran.
4. Господарський кодекс України станом
на 07 лютого 2019 року. URL: https: 
//zakon.rada.gov. ua/laws/show/436-15.

5. Закон України. Про цінні папери та 
фондовий ринок. URL: 
https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-
ukrani-pro-tsnn-paperi-ta-fondoviy-rinok/ 

Семінарське заняття (4 год.):
Ринок  цінних  паперів  як  складова

фінансового ринку. 
2.Роль фондового ринку. 
3.Інструменти фондового ринку
4. Функції ринку цінних паперів. 
5.Фактори,  що  впливають  на  стан

фондового ринку.
6. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в
Україні.

1. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів
в Україні.  Ефективна економіка. № 2. 2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.

2. Шевчук  С.В.,  Котик  Б.  Ю.  Сучасний
стан  та  перспективи  розвитку  ринку
похідних  цінних  паперів  в  Україні.
Економіка  і  суспільство. Вип.  13.  2017.  С.
1273-1278.

3. Ганна Перелигіна-Ковальчук. 
Перспективи розвитку ринку «зелених 
облігацій в Україні. URL: 
https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/186379
_perspektivi-rozvitku-rinkuzelenikh-oblgatsy-v-
ukran.

4. Господарський кодекс України станом 
на 07 лютого 2019 року. URL: https: 
//zakon.rada.gov. ua/laws/show/436-15.

5. Закон України. Про цінні папери та 
фондовий ринок. URL: 
https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-
ukrani-pro-tsnn-paperi-ta-fondoviy-rinok/ 

Завдання для самостійної роботи:
Скласти  конспект  за  питаннями  (має  бути
представлений на семінарському занятті):

1.  Ринок  цінних  паперів  як  складова
фінансового ринку. 

2.Роль фондового ринку. 
3.Інструменти фондового ринку
4. Функції ринку цінних паперів. 
5.Фактори,  що  впливають  на  стан

фондового ринку.
6. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в
Україні.

1. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів
в Україні.  Ефективна економіка. № 2. 2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.

2. Шевчук  С.В.,  Котик  Б.  Ю.  Сучасний
стан  та  перспективи  розвитку  ринку
похідних  цінних  паперів  в  Україні.
Економіка  і  суспільство. Вип.  13.  2017.  С.
1273-1278.

3. Ганна Перелигіна-Ковальчук. 
Перспективи розвитку ринку «зелених 
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облігацій в Україні. URL: 
https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/186379
_perspektivi-rozvitku-rinkuzelenikh-oblgatsy-v-
ukran.

4. Господарський кодекс України станом 
на 07 лютого 2019 року. URL: https: 
//zakon.rada.gov. ua/laws/show/436-15.

5. Закон України. Про цінні папери та 
фондовий ринок. URL: 
https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-
ukrani-pro-tsnn-paperi-ta-fondoviy-rinok/ 

Тема № 2. Поняття та види цінних паперів за законодавством
України.

Перелік питань/завдань, що виноситься на
обговорення/опрацювання

Рекомендовані  джерела,  допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (4 год.):
1.  Історія  виникнення  та  розвитку  цінних

паперів як об’єкта права. 
2. Поняття та ознаки цінного паперу. 
3. Функції та властивості цінних паперів.
4. Види цінних паперів. 

1. Гудзь  О.  Є.,  Стецюк  П.А.
Інвестиційний  менеджмент:  навчальний
посібник.  Львів:  ТОВ «Галицька  видавнича
спілка», 2020. 223 с. 

2. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н. М. Ваніна,  О.  В.  Грищенко К.  :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с

3. Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Цінні
папери та біржова діяльність» для студентів
спеціальності  072  «Фінанси,  банківська
справа  та  страхування»  денної  і  заочної
форм  навчання  /  Ляхович  О.О.   Рівне:
НУВГП,  2017.  56 с.

4. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів
в Україні.  Ефективна економіка. № 2. 2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.

Шевчук С.В., Котик Б. Ю. Сучасний стан та
перспективи  розвитку  ринку  похідних
цінних  паперів  в  Україні.  Економіка  і
суспільство. Вип. 13. 2017. С. 1273-1278

Семінарське заняття (4 год.):
1.  Історія  виникнення  та  розвитку  цінних

паперів як об’єкта права. 
2. Поняття та ознаки цінного паперу. 
3. Функції та властивості цінних паперів.
4. Види цінних паперів. 

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н.  М. Ваніна,  О.  В.  Грищенко  К.  :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с

2. Конспект лекцій з дисципліни «Цінні
папери та біржова діяльність» для студентів
спеціальності  072  «Фінанси,  банківська

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5431
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5431
https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-ukrani-pro-tsnn-paperi-ta-fondoviy-rinok/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-ukrani-pro-tsnn-paperi-ta-fondoviy-rinok/
https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/186379_perspektivi-rozvitku-rinkuzelenikh-oblgatsy-v-ukran
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справа та страхування» денної і заочної форм
навчання  /  Ляхович  О.О.   Рівне:  НУВГП,
2017.  56 с.

3. Шаманська О. І., Слободиський С. М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів в
Україні.  Ефективна  економіка.  №  2.  2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.
4.Шевчук С.В., Котик Б. Ю. Сучасний стан та
перспективи розвитку ринку похідних цінних
паперів  в  Україні.  Економіка  і  суспільство.
Вип. 13. 2017. С. 1273-1278

Завдання для самостійної роботи:
Скласти  конспект  за  питаннями  (має  бути
представлений на семінарському занятті):

1.Історія  виникнення  та  розвитку  цінних
паперів як об’єкта права. 

2. Поняття та ознаки цінного паперу. 
3. Функції та властивості цінних паперів.
4. Види цінних паперів. 

Завдання:
1. Напишить   5-8  нормативних

актів,  які  регулюють  управління
активами  інституційних  інвесторів  та
коротко охарактерізуйте зміст актів.

2. Письмово  охарактеризуйте
фондову  біржу  та  перелічьте  та
охарактеризуйте  функції  професійних
учасників біржі.

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н. М. Ваніна,  О.  В.  Грищенко К.  :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с

2. Конспект лекцій з дисципліни «Цінні
папери та біржова діяльність» для студентів
спеціальності  072  «Фінанси,  банківська
справа  та  страхування»  денної  і  заочної
форм  навчання  /  Ляхович  О.О.   Рівне:
НУВГП,  2017.  56 с.

3. Шаманська О. І., Слободиський С. М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів
в Україні.  Ефективна економіка. № 2. 2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.

4. Шевчук С.В.,  Котик Б.  Ю.  Сучасний
стан  та  перспективи  розвитку  ринку
похідних  цінних  паперів  в  Україні.
Економіка  і  суспільство. Вип.  13.  2017.  С.
1273-1278.

Тема № 3. Учасники ринку цінних паперів. Правовий статус емітентів та інвесторів на
ринку цінних паперів.
Перелік питань/завдань, що виноситься на
обговорення/опрацювання

Рекомендовані  джерела,  допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (4 год.):
1.  Поняття та види учасників ринку

цінних паперів.
2. Правовий статус  емітентів  цінних

паперів. 
3.  Розкриття  інформації  на  фондовому

ринку.
4. Поняття та види інвесторів. 
5.  Правовий  статус  корпоративного  та

пайового інвестиційних фондів. 
6.  Страхові  компанії  та  недержавні

1. Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Цінні
папери  та  біржова  діяльність»  для  студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та  страхування»  денної  і  заочної  форм
навчання  /  Ляхович  О.О.   Рівне:  НУВГП,
2017.  56 с.

2. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів в
Україні.  Ефективна  економіка.  №  2.  2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.
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пенсійні  фонди  як  інвестори  на  фондовому
ринку. 

3. Шевчук  С.В.,  Котик  Б.  Ю.  Сучасний
стан та перспективи розвитку ринку похідних
цінних  паперів  в  Україні.  Економіка  і
суспільство. Вип. 13. 2017. С. 1273-1278.

Семінарське заняття (4 год.):
1. Поняття  та  види учасників  ринку

цінних паперів.
2. Правовий статус  емітентів  цінних

паперів. 
3.  Розкриття  інформації  на  фондовому

ринку.
4. Поняття та види інвесторів. 
5.  Правовий  статус  корпоративного  та

пайового інвестиційних фондів. 
6.  Страхові  компанії  та  недержавні

пенсійні  фонди  як  інвестори  на  фондовому
ринку. 

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н.  М. Ваніна,  О.  В.  Грищенко  К.  :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с 

2. Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І. 
Перспективи формування портфелю цінних 
паперів банку з використанням 
фундаментального аналізу. Економіка і 
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.

3. Трофименко  Д.  С.  Дематеріалізація  як
процес  зміни  форми  існування  цінних
паперів. Форум права. № 5. 2017. С. 402-408.

4. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів в
Україні.  Ефективна  економіка.  №  2.  2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.
5.Шевчук С.В., Котик Б. Ю. Сучасний стан та
перспективи розвитку ринку похідних цінних
паперів  в  Україні.  Економіка  і  суспільство.
Вип. 13. 2017. С. 1273-1278.

Завдання для самостійної роботи:
Підготувати реферат та презентацію на одну
із тем

1. Аналіз причин та умов становлення і 
розвитку ринку термінових фінансових 
інструментів. 

2. Вартісний зміст акцій та їх різновидів.
3. Сутність привілейованих акцій, 

причини їхньої популярності. 
4. Сутність купонних, цільових та 

дисконтних облігацій. 
5. Особливості випуску та обігу ОВДП 

та ОЗДП. 
6.  Муніципальні цінні папери: переваги 

та труднощі у розвитку місцевих позик. 
7. Способи обчислення вартості та 

дохідності облігацій. 

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н. М. Ваніна,  О.  В.  Грищенко К.  :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с 

2. Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І. 
Перспективи формування портфелю цінних 
паперів банку з використанням 
фундаментального аналізу. Економіка і 
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.

3. Трофименко  Д.  С.  Дематеріалізація  як
процес  зміни  форми  існування  цінних
паперів. Форум права. № 5. 2017. С. 402-408.

4. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів в
Україні.  Ефективна  економіка.  №  2.  2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.
5.Шевчук С.В., Котик Б. Ю. Сучасний стан
та  перспективи  розвитку  ринку  похідних
цінних  паперів  в  Україні.  Економіка  і
суспільство. Вип. 13. 2017. С. 1273-1278.

Тема № 4. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.
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Перелік питань/завдань, що виноситься на
обговорення/опрацювання

Рекомендовані  джерела,  допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (4 год.):
1. Складові частини ринку цінних паперів.
2.  Первинний  ринок  і  флотація.

Андерайтинг. 
3.Методи  емісії  цінних  паперів.  Емісія

акцій в Україні. 
4.Особливості  вторинного  ринку  цінних

паперів.
5.  Види  діяльності  на  ринку  цінних

паперів:  депозитарна,  реєстраторська,
розрахунково-клірингова.  Комерційні  банки
на ринку цінних паперів.

5. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н.  М. Ваніна,  О.  В.  Грищенко  К.  :
«Центр  учбової  літератури»,  2019.  144  с
Лещук  К.  Б.  Криміналістична  профілактика
злочинів в сфері обігу цінних паперів. URL:
http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/
handle/1/651/Leschyk_konf_376-  379.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

6. Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І. 
Перспективи формування портфелю цінних 
паперів банку з використанням 
фундаментального аналізу. Економіка і 
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.

7. Трофименко  Д.  С.  Дематеріалізація  як
процес  зміни  форми  існування  цінних
паперів. Форум права. № 5. 2017. С. 402-408.

8. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів в
Україні.  Ефективна  економіка.  №  2.  2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.

5.Шевчук С.В., Котик Б. Ю. Сучасний стан та
перспективи розвитку ринку похідних цінних
паперів  в  Україні.  Економіка  і  суспільство.
Вип. 13. 2017. С. 1273-1278.

Семінарське заняття (4 год.):
1. Складові частини ринку цінних паперів.
2.  Первинний  ринок  і  флотація.

Андерайтинг. 
3.Методи  емісії  цінних  паперів.  Емісія

акцій в Україні. 
4.Особливості  вторинного  ринку  цінних

паперів.
5. Види діяльності на ринку цінних паперів:
депозитарна,  реєстраторська,  розрахунково-
клірингова.  Комерційні  банки  на  ринку
цінних паперів.

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н.  М. Ваніна,  О.  В.  Грищенко  К.  :
«Центр  учбової  літератури»,  2019.  144  с
Лещук  К.  Б.  Криміналістична  профілактика
злочинів в сфері обігу цінних паперів. URL:
http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/
handle/1/651/Leschyk_konf_376-  379.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

2. Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І. 
Перспективи формування портфелю цінних 
паперів банку з використанням 
фундаментального аналізу. Економіка і 
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.

3. Трофименко  Д.  С.  Дематеріалізація  як
процес  зміни  форми  існування  цінних
паперів. Форум права. № 5. 2017. С. 402-408.

4. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів в
Україні.  Ефективна  економіка.  №  2.  2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
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op=1&z=5431.
5.Шевчук С.В., Котик Б. Ю. Сучасний стан

та  перспективи  розвитку  ринку  похідних
цінних  паперів  в  Україні.  Економіка  і
суспільство. Вип. 13. 2017. С. 1273-1278.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти  конспект  за  питаннями  (має  бути
представлений на семінарському занятті):

1. Складові частини ринку цінних паперів.
2.  Первинний  ринок  і  флотація.

Андерайтинг. 
3.Методи  емісії  цінних  паперів.  Емісія

акцій в Україні. 
4.Особливості  вторинного  ринку  цінних

паперів.
5. Види діяльності на ринку цінних паперів:
депозитарна,  реєстраторська,  розрахунково-
клірингова.  Комерційні  банки  на  ринку
цінних паперів.

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н.  М.  Ваніна,  О.  В.  Грищенко  К.  :
«Центр  учбової  літератури»,  2019.  144  с
Лещук  К.  Б.  Криміналістична  профілактика
злочинів  в  сфері  обігу цінних паперів.  URL:
http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/h
andle/1/651/Leschyk_konf_376-  379.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

2. Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І. 
Перспективи формування портфелю цінних 
паперів банку з використанням 
фундаментального аналізу. Економіка і 
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.

3. Трофименко Д. С. Дематеріалізація як
процес зміни форми існування цінних паперів.
Форум права. № 5. 2017. С. 402-408.

4. Шаманська О. І., Слободиський С. М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів в
Україні.  Ефективна  економіка.  №  2.  2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.

5. Шевчук С.В.,  Котик Б.  Ю. Сучасний
стан та перспективи розвитку ринку похідних
цінних  паперів  в  Україні.  Економіка  і
суспільство. Вип. 13. 2017. С. 1273-1278.

Тема № 5. Позабіржовий ринок цінних паперів. Аналіз ринку цінних паперів
Перелік  питань/завдань,  що

виноситься  на
обговорення/опрацювання

Рекомендовані  джерела,  допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (2 год.):
1.Поняття позабіржового ринку цінних

паперів.
2. Зміст фундаментального аналізу.
3. Правила складання рейтингів ПФТС.
4.  Характеристика   та  основні  види

біржових індексів.
5. Українські фондові індекси.

      6. Фінансова оцінка цінних паперів 

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н. М. Ваніна,  О.  В.  Грищенко К.  :
«Центр  учбової  літератури»,  2019.  144  с
Лещук К.  Б.  Криміналістична профілактика
злочинів в сфері обігу цінних паперів. URL:
http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/
handle/1/651/Leschyk_konf_376-  379.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

2. Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І. 
Перспективи формування портфелю цінних 
паперів банку з використанням 
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фундаментального аналізу. Економіка і 
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.

3. Трофименко  Д.  С.  Дематеріалізація  як
процес  зміни  форми  існування  цінних
паперів. Форум права. № 5. 2017. С. 402-408.

4. Шаманська  О.  І.,  Слободиський  С.  М.
Особливості розвитку ринку цінних паперів
в Україні.  Ефективна економіка. № 2. 2017.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.

5. 5.Шевчук С.В., Котик Б. Ю. Сучасний
стан  та  перспективи  розвитку  ринку
похідних  цінних  паперів  в  Україні.
Економіка  і  суспільство. Вип.  13.  2017.  С.
1273-1278.

Семінарське заняття (2 год.):
1.Поняття позабіржового ринку цінних

паперів.
2. Зміст фундаментального аналізу.
3. Правила складання рейтингів ПФТС.
4.  Характеристика   та  основні  види

біржових індексів.
5. Українські фондові індекси.

      6. Фінансова оцінка цінних паперів 

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н. М. Ваніна,  О. В. Грищенко К. :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с
2. Кулініч  Т.  В.,  Жайворонок  І.  Р.
Аналізування  фондових  індексів,  як
основних показників розвитку ринку цінних
паперів  окремих  економік  світу.  Вісник
Національного  університету  "Львівська
політехніка".  Проблеми  економіки  та
управління. 2019. Вип. 3. С. 44-50.
3.Онищенко  Ю.І.,  Григор’єва  Н.І.
Перспективи  формування  портфелю  цінних
паперів  банку  з  використанням
фундаментального  аналізу.  Економіка  і
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.
4.

Завдання для самостійної роботи:
Виконати тестові завдання

1. Фінансові  інвестиції  являють
собою вкладення коштів у різні фінансові
інструменти (перерахуйте).

2. Що  розуміється  під
«інтелектуальними інвестиціями»?

3. Вкладення  капіталу  на  9-ти
місячний термін являє собою:

а) довгострокові інвестиції
б) короткострокові інвестиції

4. Прикладом  високоризикових
інвестицій  є  вкладення  капіталу,  що  не
передбачає поточних доходів:

а) так

1. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н. М. Ваніна,  О. В. Грищенко К. :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с

2. Кулініч  Т.  В.,  Жайворонок  І.  Р.
Аналізування  фондових  індексів,  як
основних показників розвитку ринку цінних
паперів  окремих  економік  світу.  Вісник
Національного  університету  "Львівська
політехніка".  Проблеми  економіки  та
управління. 2019. Вип. 3. С. 44-50.

3. Онищенко  Ю.І.,  Григор’єва  Н.І.
Перспективи  формування  портфелю цінних
паперів  банку  з  використанням
фундаментального  аналізу.  Економіка  і

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5431
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5431


б) ні
5. Придбання  Українським

громадянином акцій російської компанії є
приватною інвестицією?

а) так
б) ні

6. Придбання  українським
підприємством частки у статутному фонді
спільного  українсько-угорського
підприємства,  розташованого  і
зареєстрованого  на  території  Угорщини,
це:

а) іноземна інвестиція
б) зарубіжна інвестиція
в) внутрішня інвестиція

7. Дайте  визначення  «країни
базування» і «приймаючої країни».

8. Які  основні  мотиви  «втечі
капіталу» ви знаєте?

9. Дайте визначення «міжнародних
інвестицій».

10. У  чому  заключаються  суттєві
відмінності  між  експортом
підприємницького  і  позичкового
капіталу?

11. Надання кредиту підприємством
своїй  зарубіжній  філії  це  пряма
інвестиція:

а) так
б) ні

17. Придбання  українським
підприємством 35% акцій російської ком-
панії це:

а) пряма інвестиція
б) портфельна інвестиція

суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.
4. Шаманська О. І., Слободиський

С.  М.  Особливості  розвитку  ринку
цінних паперів в Україні.  Ефективна
економіка.  №  2.  2017.  URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=5431.

Тема № 6. Державне регулювання  ринку цінних паперів.
Перелік  питань/завдань,  що

виноситься на обговорення/опрацювання
Рекомендовані  джерела,  допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (2 год.):
 1. Необхідність, мета і функції державного 
регулювання ринку цінних паперів.
 2.  Форми державного регулювання ринку 
цінних паперів.
3.   Органи державного регулювання ринку 
цінних паперів. 
4. Сучасний стан, тенденції та закономірності
розвитку вітчизняного фондового ринку. 

1. Кулініч  Т.  В.,  Жайворонок  І.  Р.
Аналізування  фондових  індексів,  як
основних показників розвитку ринку цінних
паперів  окремих  економік  світу.  Вісник
Національного  університету  "Львівська
політехніка".  Проблеми  економіки  та
управління. 2019. Вип. 3. С. 44-50.

2. Лещук  К.  Б.  Криміналістична
профілактика злочинів  в сфері  обігу цінних

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5431
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5431


5. Особливості розвитку фондового ринку у 
зарубіжних країнах. 

паперів.  URL:
http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/
handle/1/651/Leschyk_konf_376-  379.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

3. Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І.
Перспективи формування портфелю цінних 
паперів банку з використанням 
фундаментального аналізу. Економіка і 
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.

Семінарське заняття (2 год.):
1. Необхідність, мета і функції державного 
регулювання ринку цінних паперів.
 2.  Форми державного регулювання ринку 
цінних паперів.
3.   Органи державного регулювання ринку 
цінних паперів. 
4. Сучасний стан, тенденції та закономірності
розвитку вітчизняного фондового ринку. 
5. Особливості розвитку фондового ринку у 
зарубіжних країнах. 

3. Ваніна  Н.  М.,  Грищенко  О.В.  Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н. М. Ваніна,  О. В. Грищенко К. :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с
4. Кулініч  Т.  В.,  Жайворонок  І.  Р.
Аналізування  фондових  індексів,  як
основних показників розвитку ринку цінних
паперів  окремих  економік  світу.  Вісник
Національного  університету  "Львівська
політехніка".  Проблеми  економіки  та
управління. 2019. Вип. 3. С. 44-50.
5. Лещук  К.  Б.  Криміналістична
профілактика злочинів в сфері обігу цінних
паперів.  URL:
http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/
handle/1/651/Leschyk_konf_376-  379.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.
6. Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І. 
Перспективи формування портфелю цінних 
паперів банку з використанням 
фундаментального аналізу. Економіка і 
суспільство. 2018. Вип. 16. С. 769-776.

Завдання для самостійної роботи:
Скласти конспект за питаннями (має бути
представлений на семінарському занятті):
1. 1. Необхідність, мета і функції державного 
регулювання ринку цінних паперів.
 2.  Форми державного регулювання ринку 
цінних паперів.
3.   Органи державного регулювання ринку 
цінних паперів. 
4. Сучасний стан, тенденції та закономірності
розвитку вітчизняного фондового ринку. 
5. Особливості розвитку фондового ринку у 
зарубіжних країнах. 

Підготувати презентацію за питаннями

1. Ваніна Н. М., Грищенко О.В. Ринок
цінних  паперів.  Практикум.  [текст]  :  навч.
посіб.  /  Н. М. Ваніна,  О. В. Грищенко К. :
«Центр учбової літератури», 2019. 144 с
2. Кулініч  Т.  В.,  Жайворонок  І.  Р.
Аналізування  фондових  індексів,  як
основних показників розвитку ринку цінних
паперів  окремих  економік  світу.  Вісник
Національного  університету  "Львівська
політехніка".  Проблеми  економіки  та
управління. 2019. Вип. 3. С. 44-50.
3. Лещук  К.  Б.  Криміналістична
профілактика злочинів в сфері обігу цінних
паперів.  URL:
http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/
handle/1/651/Leschyk_konf_376-  379.pdf?



sequence=1&isAllowed=y.
Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І. Перспективи
формування портфелю цінних паперів банку
з використанням фундаментального аналізу.
Економіка  і  суспільство.  2018.  Вип.  16.  С.
769-776.

Тема 7. Державні та муніципальні цінні папери, особливості місцевих позик в Україні.
Перелік  питань/завдань,  що

виноситься на обговорення/опрацювання
Рекомендовані  джерела,  допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (2 год.):
1.Державні та муніципальні цінні папери. 
2.Особливості місцевих позик в Україні

1. Танклевська Н.С., Кальченко М.М. Стан
та проблеми формування фондового ринку в
Україні. Ефективна  економіка.  №  9.  2013.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=2319 (дата звернення 30.05.2021 р.).
2. Танклевська  Н.С.,  Руснак  А.В.,

Карнаушенко А.С.  Перспективи  державного
регулювання  розвитку біржового  ринку  в
Україні. Агросвіт. 2018. 7. с. 3-7.
3. Гудзь О.  Є.,  Стецюк П.А.  Інвестиційний

менеджмент:  навчальний  посібник.  Львів:
ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223
с. 

Семінарське заняття (2 год.):
1.Державні та муніципальні цінні папери. 
2.Особливості місцевих позик в Україні

1. Танклевська Н.С., Кальченко М.М. Стан
та проблеми формування фондового ринку в
Україні. Ефективна  економіка.  № 9.  2013.
URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=2319 (дата звернення 30.05.2021 р.).

2. Танклевська Н.С., Руснак А.В.,
Карнаушенко А.С.  Перспективи  державного
регулювання  розвитку біржового  ринку  в
Україні. Агросвіт. 2018. 7. с. 3-7.

3. Гудзь  О.  Є.,  Стецюк  П.А.
Інвестиційний  менеджмент:  навчальний
посібник.  Львів:  ТОВ «Галицька  видавнича
спілка», 2020. 223 с. 

Завдання для самостійної роботи:
Підготувати  есе  на  одну  із  тем  (має  бути
представлений на семінарському занятті):
1.Державні та муніципальні цінні папери. 
2.Особливості місцевих позик в Україні
3.Принципи та методи фондової політики. 
4. Класифікація пайових фінансових 
інструментів. 
5. Класифікація боргових фінансових 

4. Танклевська  Н.С.,  Кальченко  М.М.
Стан  та  проблеми  формування  фондового
ринку в Україні. Ефективна економіка. № 9.
2013.  URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=2319 (дата звернення 30.05.2021 р.).
5. Танклевська  Н.С.,  Руснак  А.В.,

Карнаушенко А.С.  Перспективи  державного
регулювання  розвитку біржового  ринку  в



інструментів. 
6. Місце та роль акцій у системі цінних 
паперів. 

Україні. Агросвіт. 2018. 7. с. 3-7.
6. Гудзь О.  Є.,  Стецюк П.А.  Інвестиційний

менеджмент:  навчальний  посібник.  Львів:
ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223
с. 

Рекомендовані теми рефератів:
1. Місце фондового ринку у фінансовій системі. 
2. Цільове призначення цінних паперів та фондового ринку. 
3. Принципи та методи фондової політики. 
4. Класифікація пайових фінансових інструментів. 
5. Класифікація боргових фінансових інструментів. 
6. Місце та роль акцій у системі цінних паперів. 
7. Місце та роль облігацій у системі цінних паперів. 
8. Економічна сутність похідних цінних паперів (деривативів). 
9. Аналіз причин та умов становлення і розвитку ринку термінових фінансових інструментів. 
10. Вартісний зміст акцій та їх різновидів. 
11. Сутність привілейованих акцій, причини їхньої популярності. 
12. Сутність купонних, цільових та дисконтних облігацій. 
13. Особливості випуску та обігу ОВДП та ОЗДП. 
14. Муніципальні цінні папери: переваги та труднощі у розвитку місцевих позик. 
15. Способи обчислення вартості та дохідності облігацій. 

6. Політика курсу

Політика щодо відвідування навчальних занять
Згідно  з  «Положенням  про  порядок  оцінювання  рівня  навчальних  досягнень  студентів  в
умовах  ЄКТС  в  ІДГУ»  студенти  мають  обов’язково  бути  присутніми  на  семінарських
заняттях.  Студент,  який  з  поважних  причин,  підтверджених  документально,  не  мав  був
відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після
повернення до навчання.  Студент,  який не використав надане йому право у встановлений
термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття
0балів.  Студенти,  які  навчаються  за  індивідуальним  графіком,  мають  в  повному  обсязі
виконати  додаткові  індивідуальні  завдання,  попередньо  узгодивши  їх  з  викладачем.
Присутність  на  модульній  контрольній  роботі  є  обов’язковою.  У  випадку  відсутності
студента на проміжному
контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата
складання модульної контрольної роботи.

Політика академічної доброчесності
Студенти мають дотримуватись правил академічної  доброчесності  відповідно до «Кодексу
академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях
є підставою для виставлення негативної  оцінки.  Списування студентів  під час проведення
модульної  контрольної  роботи  є  підставою для  дострокового  припинення  її  складання  та
виставлення негативної оцінки.

7. Проміжний і підсумковий контроль



Форма проміжного контролю
Зразок модульної контрольної роботи:

Варіант 1.
1. Поняття ринку цінних паперів.
2. Правове становище корпоративних інвестиційних фондів.
3. Становлення інфраструктури фондового ринку в Україні.

Варіант 2.
1. Види ринків цінних паперів.
2. Правове становище Центрального депозитарію України. 
3. Прямі та портфельні інвестиції. 

3. Тести:
1. Фінансові  інвестиції  являють  собою  вкладення  коштів  у  різні  фінансові  інструменти

(перерахуйте).
2. Що розуміється під «інтелектуальними інвестиціями»?
3. Вкладення капіталу на 9-ти місячний термін являє собою:

а) довгострокові інвестиції
б) короткострокові інвестиції

4. Прикладом  високоризикових  інвестицій  є  вкладення  капіталу,  що  не  передбачає
поточних доходів:

а) так
б) ні

5. Придбання  Українським  громадянином  акцій  російської  компанії  є  приватною
інвестицією?

а) так
б) ні

6. Придбання  українським  підприємством  частки  у  статутному  фонді  спільного
українсько-угорського  підприємства,  розташованого  і  зареєстрованого  на  території
Угорщини, це:

а) іноземна інвестиція
б) зарубіжна інвестиція
в) внутрішня інвестиція

Форма підсумкового контролю залік
Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті ( результати поточного та

проміжного контролю). 

Перелік питань для   самоконтролю:

1. Поняття ринку цінних паперів.
2. Види ринків цінних паперів.
3. Поняття та мета державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.
4. Форми державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.
5. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів. 
6. Правовий статус Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
7. Завдання та повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
8. Правовий статус об’єднань професійних учасників ринку цінних паперів.
9. Особливості  правового  статусу  організацій,  що  саморегулюються  на  ринку  цінних
паперів.



10. Проблеми функціонування та основні напрямки розвитку ринку цінних паперів.
11. Історія виникнення та розвитку інституту цінних паперів як об’єкта права. 
12. Поняття та ознаки цінного паперу.
13. Функції та властивості цінного паперу.
14. Види цінних паперів за законодавством України.
15. Поняття та ознаки акції.
16. Види акцій за законодавством України.
17. Види акцій за законодавством країн розвинутої ринкової економіки.
18. Форми випуску акцій.
19. Порядок випуску та придбання акцій.
20. Права власників акцій та порядок передачі акцій новому власнику.

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 1
до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою «зараховано» або «не зараховано».
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за
традиційною шкалою згідно табл. 1.

Таблиця 1.
Переведення  підсумкового  балу  за  100-бальною  шкалою  оцінювання  в  підсумкову

оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою

51-100 зараховано

1-50 не зараховано

Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного та проміжного згідно
табл. 2.

Таблиця 2.
Формування загальної оцінки за курс

Максимальна
кількість
балів

70 балів
(поточний  контроль)  –  середньозважений бал
оцінок за відповіді на семінарських заняттях та
виконання  індивідуальних  завдань,  який
переводиться  у  100-  бальну шкалу  з  ваговим
коефіцієнтом.0,7

30 балів
(проміжний  контроль)  –
за  результатами 
виконання
модульної контрольної
роботи

Мінімальний
пороговий
рівень

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний
контроль)

Критерії оцінювання під час поточного контролю

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях,
а  також результати  самостійної  та  індивідуальної  роботи.  Нарахування балів  за  поточний
контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних



досягнень  студентів  в  умовах  ЄКТС  в  ІДГУ»
(http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_porjadok_ocinjuvannja_rivnja_na
vchalnyh_dosjahnen_zi_zminamy-vid-28.08.2020-protokol-1.pdf)

Оцінювання роботи на семінарських заняттях, індивідуальної  та самостійної  роботи
здійснюється  за  шкалою  від  «0»  до  «5».  Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень
здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях приведені у табл. 3.

Таблиця 3.
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на семінарських

заняттях
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється  робота  студента,  який  у  повному  обсязі  володіє  навчальним
матеріалом,  вільно,  самостійно  й  аргументовано  його  викладає,  глибоко  та
всебічно  розкриває  зміст  теоретичних  запитань  та  практичних  завдань,
використовуючи  при  цьому  обов’язкову  та  додаткову  літературу,  вільно
послуговується  науковою  термінологією,  розв’язує  задачі  стандартним  або
оригінальним способом,  наводить  аргументи  на  підтвердження  власних думок,
здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали 

Оцінюється  робота  студента,  який  достатньо  повно  володіє  навчальним
матеріалом,  обґрунтовано  його  викладає,  в  основному  розкриває  зміст
теоретичних  запитань  та  практичних  завдань,  використовуючи  при  цьому
обов’язкову літературу,  розв’язує задачі  стандартним способом,  послуговується
науковою  термінологією.  Але  при  висвітленні  деяких  питань  не  вистачає
достатньої  глибини та  аргументації,  допускаються  при  цьому окремі  неістотні
неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється  робота  студента,  який  відтворює  значну  частину  навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих
положень,  записує  основні  формули,  рівняння,  закони.  Однак  не  здатний  до
глибокого,  всебічного  аналізу,  обґрунтування  та  аргументації,  не  користується
необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.

2 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом,
однак  фрагментарно,  поверхово  (без  аргументації  й  обґрунтування)  викладає
окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.

1 бал 

Оцінюється  робота  студента,  який не  в  змозі  викласти  зміст  більшості  питань
теми  та  курсу,  володіє  навчальним  матеріалом  на  рівні  розпізнавання  явищ,
допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної
відповіді.

0 балів 
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі
його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання розв’язання задач представлено у табл. 4.
Таблиця 4. 

Критерії оцінювання розв’язання задач

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_porjadok_ocinjuvannja_rivnja_navchalnyh_dosjahnen_zi_zminamy-vid-28.08.2020-protokol-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_porjadok_ocinjuvannja_rivnja_navchalnyh_dosjahnen_zi_zminamy-vid-28.08.2020-protokol-1.pdf


Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів
Розв’язання задачі є абсолютно вірним. Студент володіє знаннями методики
здійснення розрахунків, вміє нестандартно підходити до розв’язання задач

(вирішення ситуацій) та робити обґрунтовані висновки.
4 бали Задача розв’язана вірно, але обґрунтування висновків  є недостатнім

3 бали
Задача розв’язана вірно, але немає висновків та хід розв’язання задачі (вправи,

ситуації) не подано.

2 бали При розв’язанні задачі  виявлені неточності, помилки в розрахунках.

1 бал Практичне завдання розв’язане невірно.

0 балів Не було спроби розв’язати задачу розв’язання задачі.

Здобувач  вищої  освіти  має  бути  оцінений не  менш як з  70% семінарських  занять,
передбачених навчальним планом. У випадку, якщо здобувач вищої освіти не був оцінений з
відповідної кількості занять, він отримує 0 балів за кожне заняття, з якого мав бути оцінений.
При цьому здобувачу вищої освіти може бути зараховано виконання індивідуальних завдань
за певне заняття якщо він не був оцінений за результатами проведення семінарського заняття.

Основними  видами  індивідуальних  завдань  є:  підготовка  доповідей,  рефератів,
роз'язування задач, вирішення ситуаційних завдань, тощо. 

Оцінювання доповіді (реферату) 
Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим  здобувач освіти

може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-
дослідних  інтересів  та  погодити  її  з  викладачем.  Окрім  цього  у  якості  виконання
індивідуального  завдання  здобувачу  вищої  освіти  може  бути  зараховано  проходження
онлайн-курсів  (у  відповідності  до  змісту  навчальної  дисципліни)  на  платформах  ЕdEra, 
Coursera,  Prometheus  та  інших.  Зарахування  відбувається  за  наявності  сертифікату  про
успішне проходження курсу.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30».  Загальна

оцінка  за  модульну  контрольну  роботу  є  середнім  арифметичним  оцінок  за  кожне
питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 0,3.
Критерії  оцінювання  теоретичних  та  практичних  завдань,  які  включено  до  проміжного
контролю, наведено у табл. 3-4. У разі, якщо здобувач вищої освіти за проміжний контроль
отримав менше ніж 16 балів, то він вважається таким, що не склав проміжний контроль. У
графі «проміжний контроль» виставляється 0 балів.

Критерії  оцінювання  при  організації  освітнього  процесу  із  застосуванням
технологій дистанційного навчання

У  разі  проведення  освітнього  процесу  у  дистанційному  режимі,  порядок  його
організації  регулює  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  із  застосуванням
технологій  дистанційного  навчання  в  Ізмаїльському  державному  гуманітарному
університеті»  (http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-
procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf).

Дистанційний  режим  навчання  передбачає  проведення  навчальних  занять,
контрольних  заходів  та  самостійної  роботи  здобувачів  відповідно  до  робочої  програми
навчальної дисципліни.

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf


Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу під час синхронного режиму
навчання може здійснюватися через онлайн-платформи проведення відео конференцій Google
Meet або Zoom.

Поточний контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється під час
проведення дистанційних занять, а також шляхом оцінювання самостійних індивідуальних і
групових завдань, що виконуються здобувачами освіти в електронній формі та надсилаються
до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або Google Classroom).

Завдання проміжного контролю виконуються здобувачами освіти в електронній формі
та  надсилаються  до системи підтримки дистанційного  навчання  (LMS Moodle  або Google
Classroom), які оцінюються за поданим вище алгоритмом.

Викладач                                                     Меркулов М.М.   
                 (підпис)  (ПІБ)

Затверджено на засіданні кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю
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