
Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 1 

«Фондовий ринок та біржова діяльність» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/ 

освітньо-професійної 

програми 

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 

Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 (3 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Денна: 150 год.: лек. 26 год.; практ. – 28 год. 

Заочна: 150: лек. 6 год.; практ. – 8 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

фінансів 

Автор дисципліни Кандидат економічних наук 

доцент кафедри фінансів 

Проць Наталія Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базовими є знання з основ економіки 

Що буде вивчатися Предметом вивчення є фінансові відносини, що 

виникають в процесі  обігу цінних паперів на 

первинному та вторинному ринках. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни забезпечить формування 

системи знань із сутності та видів цінних паперів 

та фондового ринку, фінансово-економічних 

відносин, що виникають на фондовому ринку у 

зв’язку з обігом цінних паперів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПР04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та 

страхування.   

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 



фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- 

та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища.  

СК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.  

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у тому числі 

бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування).  

СК05. Здатність застосовувати знання 

законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку.  

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні рішення. 

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання 

Про затвердження Положення про об’єднання 

професійних учасників фондового ринку: 

Рішення НКЦПФР від 27.12.2012 № 1925.  

Про акціонерні товариства: Закон України від 

17.09.2008 № 514-VI. 

Біржовий фондовий ринок в Україні: Навчальний 

посібник / Бурмака М. О, Бутенко Д. С., 

Долінський Л. Б. та ін. К.: АДС УМКЦентр, 2014. 

412 с. 



Фондовий ринок: Підручник. В 2-х кн. Кн. 2. / За 

ред. В.Д. Базилевича. К., 2016. 686 с. 

Поважний О. С. Цінні папери і фондовий ринок : 

навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. 

Свечкіна. 2-ге вид., виправл. і допов. Львів : 

Магнолія 2006, 2012. 360 с. 

Пєтухова О. М. Інвестування. навч. посіб. / О. М. 

Пєтухова. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 

336 с.  

Сохацька О., Фундаментальний та технічний 

аналіз цін товарних та фінансових ринків / 

Роговська-Іщук І., Вінницький С. К.: Кондор, 

2012. 305 с. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

