
Форма № 09/18 

Затверджена рішенням вченої 

ради ІДГУ 

від 30.08.2018 р., протокол № 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ управління, адміністрування та інформаційною 

діяльністю 

КАФЕДРА управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

 

         

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЦІННІ ПАПЕРИ І ФОНДОВИЙ РИНОК 
(назва навчальної дисципліни) 

освітній ступінь  бакалавр          
(назва освітнього ступеня) 

галузь знань  07 Управління та адміністрування   
(шифр і назва галузі знань) 

Спеціальність ____для всіх спеціальностей_______ 
(код і назва спеціальності) 

 

тип дисципліни   вибіркова         
(обов’язкова / вибіркова / факультативна) 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОГОДЖЕНО: 

Голова ради з якості вищої освіти  

факультету управління, адміністрування та  

інформаційної діяльності 

 

_________________ Драгієва Л.В. 
(підпис, ініціали, прізвище)  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

кафедрою управління підприємницькою та 

туристичною діяльністю протокол № 8  від 

12 січня 2022 р. 

 

Завідувач кафедри  _________Метіль Т.К. 
                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 
Розробники програми: д.е.н., професор кафедри управління підприємницькою і 

туристичною діяльністю Меркулов М.М. 

 
Рецензенти програми: д.е.н., професор кафедри управління підприємницькою і 

туристичною діяльністю Степанова К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Меркулов М.М,  2022 

© ІДГУ, 2022 



 

 
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 4 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 7-8 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 3 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

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. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

Знання про: 

 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 

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. 

4. Тематичний план дисципліни 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Тема 1. Сутність, 

структура, функції, 

закономірності 

виникнення і 

функціонування ринку 

цінних паперів 

8 4 4 - - - 10 2 2 - - - - 15 

2 Поняття та види цінних 

паперів за законодавством 

України. 

8 4 4 - - - 10 2 2 - - - - 15 

3 Учасники ринку цінних 

паперів. Правовий статус 

8 4 4 - - - 10 2 2 - - - - 15 



емітентів та інвесторів на 

ринку цінних паперів. 

4 Первинний та вторинний 

ринок цінних паперів. 

8 4 4 - - - 10 2 - 2 - - - 15 

5 Позабіржовий ринок 

цінних паперів. Аналіз 

ринку цінних паперів 

8 4 4 - - - 10 2 - 2 - - - 15 

6 Державне регулювання  

ринку цінних паперів. 

4 2 2 - - - 10 2 - 2 - - - 15 

7 Державні та муніципальні 

цінні папери, особливості 

місцевих позик в Україні. 

4 2 2    10 - - - - - - 15 

 Проміжний контроль       2       3 

Разом: 120 24 24    72 12 6 6    108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і 

функціонування ринку цінних паперів. 

Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку. Роль фондового 

ринку. Основні види і властивості цінних паперів. Суб'єкти ринку цінних 

паперів. Основні цілі цінних паперів. Фундаментальні властивості цінних 

паперів. Інструменти фондового ринку. Функції ринку цінних паперів. 

Учасники ринку цінних паперів. Фактори, що впливають на стан фондового 

ринку. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. 

Тема 2 Поняття та види цінних паперів за законодавством України. 

Історія виникнення цінного паперу я об’єкта права. Поняття та ознаки 

цінного паперу як одного з видів майна суб’єкта господарювання. Концепція 

подвійної правової природи цінного паперу. Види цінних паперів. 

Розмежування цінних паперів та сурогатів цінних паперів. Функції та 

властивості цінних паперів. Законодавчі та доктринальні класифікації цінних 

паперів. 

Тема 3. Учасники ринку цінних паперів. Правовий статус емітентів та 

інвесторів на ринку цінних паперів. 

Поняття учасника ринку цінних паперів, основні підходи до 

класифікації учасників фондового ринку. Правовий статус емітентів цінних 

паперів, порядок розкриття емітентами особливої та регулярної інформації, 

правовий режим інсайдерської інформації. Правового статусу інвесторів на 

фондовому ринку. 

Тема 4. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. 
Складові частини ринку цінних паперів. Первинний ринок і флотація. 

Андерайтинг. Методи емісії цінних паперів. Емісія акцій в Україні. 

Особливості вторинного ринку цінних паперів. Професійні учасники на 

ринку цінних паперів (Категорії учасників ринку цінних паперів, емітента 

цінних паперів, інвестори на ринку цінних паперів, взаємодія між емітентом 

та інвестором). Види діяльності на ринку цінних паперів: депозитарна, 



реєстраторська, розрахунково-клірингова. Комерційні банки на ринку цінних 

паперів 

Тема 5 . Позабіржовий ринок цінних паперів. Аналіз ринку цінних 

паперів. 
Позабіржовий ринок цінних паперів. Інформація про результати 

діяльності емітентів. Фактори, які впливають на фактори цінних паперів. 

Біржові індекси і рейтинги цінних паперів. Історія і характеристики біржових 

індексів. Основні види індексів, фондові індекси. Рейтингова оцінка цінних 

паперів. 

Тема 6. Державне регулювання ринку цінних паперів. 
Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних 

паперів. Законодавча база ринку цінних паперів. Саморегулівні організації. 

Органи державної влади, що забезпечують регулювання фондового ринку. 

Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України. Роль, 

повноваження та функції Державної комісії з фондового ринку і цінних 

паперів. 

Тема 7. Державні та муніципальні цінні папери, особливості місцевих 

позик в Україні. 

Державні та муніципальні цінні папери. Особливості місцевих позик в 

Україні 

 

5.2. Плани семінарських занять. 

 

Тема 1. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і 

функціонування ринку цінних паперів.             

Тема 2. Поняття та види цінних паперів за законодавством України. 

Тема 3. Учасники ринку цінних паперів. Правове становище емітентів та 

інвесторів на ринку цінних паперів. 

Тема 4. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. 

Тема  5. Позабіржовий ринок цінних паперів. Аналіз ринку цінних паперів.  

Тема 6. Державне регулювання ринку цінних паперів.   

Тема 7. Державні та муніципальні цінні папери, особливості місцевих позик в 

Україні. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг годин самостійної роботи студента, що відводиться на 

вивчення дисципліни «Цінні папери та фондовий ринок» складає 54 години. 

Студентам пропонується виконання наступних видів роботи: 

опрацювання лекційного матеріалу, підготовка питань за планом 

семінарського заняття, підготовка питань, що підлягають самостійному 

вивченню, підготовка до проміжного модульного контролю, написання 

рефератів і  підготовка доповідей (тез) на конференцію. 

 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна/заочна 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 10/20 



2.  Підготовка до семінарських занять. 

 

 

18/20 

3.  Підготовка проміжного контролю 4/8 

4.  Опрацювання питань, винесених на самостійну 

підготовку, в т.ч. конспектування за заданим 

планом 

 

10/20 

5.  Підготовка і написання рефератів  10/20 

6.  Робота з інтернет-ресурсами 5/10 

7.  Участь у науково-дослідній роботі (теоретичне 

дослідження, експериментування, написання тез, 

статей, виступ з доповіддю на студентській 

конференції та ін.). 

 

15/10 

8.  Загалом 72/108 

 

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.  

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що 

навчаються на денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання 

визначених до кожної теми передбачає написання реферату на одну із 

запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та 

погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за 

курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано 

прослуховування курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на 



платформах ЕdEra,  Prometheus. Зарахування відбувається за наявності 

сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань 

індивідуальної самостійної роботи. 

6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3 Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4 Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної 

дисципліни. 

6.5 Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної 

дисципліни. 
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