1. Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни: надання студентам теоретичних
знань щодо ринку цінних паперів, ознайомлення їх з практичними питаннями
здійснення операцій з цінними паперами.
1.1.

Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення
навчальної дисципліни:

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми у сфері обліку та оподаткування в процесі професійної
діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної
науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні
компетентності
Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

ЗК 01. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

1.2.
Програмні
результати
навчання

СК 15. Здатність визначати потреби споживачів на ринку цінних
паперів у конкретних ситуаціях та можливості задоволення цих потреб
різними видами фінансових послуг.

Програмні результати навчання:
ПР 33. Визначати потреби споживачів на ринку цінних паперів у
конкретних ситуаціях та можливості задоволення цих потреб різними
видами фінансових послуг.
ПР 34. Проводити аналіз в галузі послуг на ринку цінних паперів та
визначати конкурентні переваги та недоліки окремих видів послуг.

2.
Опис навчальної дисципліни
1.
Найменування показників:
1.1.
Кількість кредитів – 4
1.2.
Загальна кількість годин – 120
1.3.
Кількість модулів –
1.4.
Кількість змістових модулів (тем) – 2
1.5.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва) –
2.
Характеристика навчальної дисципліни:
2.1.
Форма навчання – денна/заочна
2.2.
Статус навчальної дисципліни (нормативна/навчальна дисципліна
самостійного вибору) – навчальна дисципліна самостійного вибору
2.3.
Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних
дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів
навчання) – ПР 01, ПР 08, ПР 09, ПР 12, ПР 13, ПР 15 – фінансовий облік,
податкова система, економіка підприємства, економічний аналіз.
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ЗМ 1. Теоретичні аспекти функціонування ринку цінних паперів
Тема 1. Цінні папери в ринковій економіці
ЗК 01, СК 15
Сутність цінних паперів, їх функції та властивості.
Класифікація цінних паперів. Пайові, боргові та похідні цінні
папери. Цінні папери в документарній та без документарній
формах. Інші класифікації цінних паперів.
Характеристика основних видів цінних паперів. Акції.
Облігації. Векселі. Приватизаційні папери (історичний досвід
використання в Україні). Інвестиційні, ощадні та депозитні
сертифікати.
Тема 2. Основи функціонування ринку цінних паперів
ЗК 01, СК 15
Поняття ринку цінних паперів як економічної категорії.
Основні функції ринку цінних паперів.
Принципи функціонування ринку цінних паперів.
Учасники ринку цінних паперів. Емітенти. Інвестори.
Фінансові (фондові) посередники. Організації, що обслуговують
процес купівлі-продажу цінних паперів на ринку (фондові біржі,
позабіржові торгівельно-інформаційні системи, реєстратори
власників іменних цінних паперів, зберігання та депозитарії
цінних паперів та інші). Органи регулювання на ринку цінних
паперів.
Структура ринку цінних паперів. Первинний та вторинний,
організований та неорганізований, біржовий та позабіржовий
ринки цінних паперів. Інші сегменти ринку цінних паперів.
Тема 3. Організаційна система ринку цінних паперів
ЗК 01, СК 15
Акціонерні товариства. Поняття та види акціонерних
товариств. Порядок випуску та обігу акцій в акціонерних
товариствах.
Торговці цінними паперами: поняття та особливості
створення. Види діяльності торговців цінними паперами:
діяльність з випуску цінних паперів, комісійна та комерційна
діяльність з цінними паперами. Порядок отримання ліцензії
торговцями цінних паперів. Вимоги до ліквідності та
фінансового стану торговців цінними паперами.
Інститути спільного інвестування. Поняття та класифікація
інститутів спільного інвестування. Інститути спільного
інвестування відкритого, інтервального та закритого типу.
Строкові та безстрокові інститути спільного інвестування.
Диверсифіковані та не диверсифіковані інститути
спільного інвестування. Венчурний фонд. Поняття, особливості
створення та функціонування корпоративного інвестиційного
фонду, компанії з управління активами інституту спільного
інвестування. Склад та структура активів інститутів спільного
інвестування. Особливості емісії та обігу цінних паперів

Шифри програмних
результатів
навчання здобувача
вищої освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Шифри
компетентностей,
якими повинен
оволодіти здобувач
вищої освіти

3. Обсяг навчальної дисципліни
3.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ПР 33,
ПР 34

ПР 33,
ПР 34

ПР 33,
ПР 34
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інститутів спільного інвестування. Зберігання активів та облік
прав власності на цінні папери інститутів спільного
інвестування.
Довірчі (трастові) товариства. Поняття довірчого
товариства. Довірителі майна та довірені особи. Представницька
діяльність довірчих товариств на ринку цінних паперів.
Банки на фондовому ринку. Специфіка діяльності банків
на ринку цінних паперів.
Тема 4. Регулювання ринку цінних паперів
ЗК 01, СК 15
Державне регулювання ринку цінних паперів, його форми
та методи. Поняття та цілі державного регулювання ринку
цінних паперів. Прямі та непрямі форми та методи державного
регулювання фондового ринку.
Органи державного контролю за випуском та обігом
цінних паперів. Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, її завдання, функції та повноваження. Діяльність
Національного банку України, Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України та інших
державних органів регулювання ринку цінних паперів.
Саморегульовані організації фондового ринку, їх функції
та повноваження.
ЗМ 2. Організація біржової діяльності
Тема 5. Національна депозитарна система України
ЗК 01, СК 15
Поняття, структура та учасники національної депозитарної
системи. Особливості створення та функціонування реєстраторів
власників іменних цінних паперів, зберігачів та депозитаріїв
цінних паперів. Національний депозитарій України, його
основні завдання та функції.
Фондові біржі та позабіржові торгівельно-інформаційні
системи. Поняття, функції та форми організації фондових бірж.
Котирування цінних паперів на біржі. Лістинг на фондовій
біржі. Поняття та основи організації позабіржових фондових
торгівельно-інформаційних систем. Перша фондова торгівельна
система (ПФТС): створення та механізм функціонування.
Лістинг цінних паперів в ПФТС.
Тема 6. Операції з цінними паперами
ЗК 01, СК 15
Торгівельно-посередницькі операції з цінними паперами.
Діяльність торговців з випуску цінних паперів. Андерайтинг.
Порядок здійснення торговцями цінних паперів комерційних та
комісійних операцій. Обмеження в діяльності торговців цінними
паперами, у тому числі з «відкритих» позицій.
Особливості купівлі-продажу акцій підприємств, що
приватизуються. Цінова політика при продажу акцій
підприємств, що приватизуються. Способи продажу таких акцій.
Індивідуальна приватизація об'єктів. Промисловий інвестор.
Комерційний та некомерційний конкурси з продажу акцій

Шифри програмних
результатів
навчання здобувача
вищої освіти

Шифри
компетентностей,
якими повинен
оволодіти здобувач
вищої освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

ПР 33,
ПР 34

ПР 33,
ПР 34

ПР 33,
ПР 34
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Шифри програмних
результатів
навчання здобувача
вищої освіти

Шифри
компетентностей,
якими повинен
оволодіти здобувач
вищої освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

підприємств, що приватизуються. Формування ефективного
власника в акціонерних товариствах, що створюються в процесі
приватизації.
Тема 7. Операції з цінними паперами на організованому ЗК 01, СК 15
ринку
Механізм операцій на фондовій біржі. Брокери та дилери.
Касові та строкові угоди. Простий та подвійний (онкольний та
безперервний) аукціони. Торгівля цінними паперами на біржі
шляхом задоволення зустрічних замовлень, аукціону ''з голосу",
комп'ютерних торгів. Порядок здійснення торгів у Першій
фондовій торгівельній системі.
Операції з цінними паперами у Національній депозитарній
системі України. Ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів. Механізм переходу та реалізації права власності на
цінні папери у Національній депозитарній системі. Зберігання та
обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних
паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних
паперів. Кліринг та розрахунки з угод з цінними паперами.
Тема 8. Операції з облігаціями державних та місцевих ЗК 01, СК 15
позик
Механізм випуску та обігу в Україні облігацій
внутрішнього та зовнішнього державних позик. Механізм
випуску та обігу в Україні облігацій місцевих (муніципальних)
позик. Світовий досвід випуску та обігу вказаних облігацій.
Операції з векселями. Врахування векселів. Надання позик
під заставу векселів. Інкасування векселів. Доміциляція
векселів. Аваль та акцепт векселів.

ПР 33,
ПР 34

ПР 33,
ПР 34

3.2.
Розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та
видами навчальних занять, програма навчальної дисципліни
3.2.1.Очна (денна)
1) Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
ЗМ 1. Теоретичні аспекти
функціонування ринку цінних
паперів
Тема 1. Цінні папери в ринковій
економіці
Тема 2. Основи функціонування ринку
цінних паперів
Тема 3. Організаційна система ринку
цінних паперів
Тема 4. Регулювання ринку цінних

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр

сем

59

11

4

8

34

12

2

2

8

14

2

2

10

17

5

2

2

8

14

2

2

2

8

лаб

сам.р.

6

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем
паперів
ЗМ 2. Організація біржової діяльності
Тема 5. Національна депозитарна
система України
Тема 6. Операції з цінними паперами
Тема 7. Операції з цінними паперами на
організованому ринку
Тема 8. Операції з облігаціями
державних та місцевих позик
ВСЬОГО

УСЬОГО

л

пр

сем

61

14

6

2

41

16

4

2

10

17

4

2

11

16

4

2

10

14

2

2

10

120

25

10

10

лаб

сам.р.

75

2) Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема 1. Цінні папери в
ринковій економіці

2

Тема 2. Основи
функціонування ринку
цінних паперів

3

Тема 3. Організаційна
система ринку цінних
паперів

4

5
6

7

Тема 4. Регулювання
ринку цінних паперів

Тема 5. Національна
депозитарна система
України

Короткий зміст питань теми, що виносяться Кількість
на вивчення
годин
Сутність цінних паперів, їх функції та
2
властивості.
Класифікація цінних паперів.
Пайові, боргові та похідні цінні папери.
Характеристика основних видів цінних паперів.
Поняття ринку цінних паперів як економічної
2
категорії.
Основні функції ринку цінних паперів.
Принципи функціонування ринку цінних
паперів.
Учасники ринку цінних паперів.
Структура ринку цінних паперів.
Поняття та види акціонерних товариств.
2
Порядок випуску та обігу акцій в акціонерних
товариствах.
Торговці цінними паперами: поняття та
особливості створення.
Поняття та класифікація інститутів спільного
2
інвестування.
Особливості емісії та обігу цінних паперів
інститутів спільного інвестування.
Поняття довірчого товариства
Банки на фондовому ринку.
1
Державне регулювання ринку цінних паперів.
2
Прямі та непрямі форми та методи державного
регулювання фондового ринку.
Органи державного контролю за випуском та
обігом цінних паперів.
Поняття, структура та учасники національної
2
депозитарної системи.
Особливості створення та функціонування
реєстраторів власників іменних цінних паперів,
зберігачів та депозитаріїв цінних паперів.

7

Фондові біржі та позабіржові торгівельноінформаційні системи.

8

2

Тема 6. Операції з цінними Торгівельно-посередницькі операції з цінними
паперами
паперами.
Діяльність торговців з випуску цінних паперів.
Цінова політика при продажу акцій
підприємств, що приватизуються.

2

11

Тема 7. Операції з цінними Механізм операцій на фондовій біржі.
паперами на
Операції з цінними паперами у Національній
організованому ринку
депозитарній системі України.

2

12

Ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів.
Кліринг та розрахунки з угод з цінними
паперами.
Механізм випуску та обігу в Україні облігацій
внутрішнього та зовнішнього державних позик.
Механізм випуску та обігу в Україні облігацій
місцевих (муніципальних) позик.
Операції з векселями.

2

9

10

13

Тема 8. Операції з
облігаціями державних та
місцевих позик

Всього

2

2

25

3) Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема 1. Цінні папери в
ринковій економіці

2

Тема 2. Основи
функціонування ринку
цінних паперів

3

Тема 3. Організаційна
система ринку цінних
паперів

4

Тема 4. Регулювання ринку
цінних паперів

Короткий зміст питань теми, що
Кількість
виносяться на вивчення
годин
Сутність цінних паперів, їх функції та
2
властивості.
Класифікація цінних паперів.
Пайові, боргові та похідні цінні папери.
Характеристика основних видів цінних
паперів.
Поняття
ринку
цінних
паперів
як
2
економічної категорії.
Основні функції ринку цінних паперів.
Принципи функціонування ринку цінних
паперів.
Учасники ринку цінних паперів.
Структура ринку цінних паперів.
Поняття та види акціонерних товариств.
2
Порядок випуску та обігу акцій в
акціонерних товариствах.
Торговці цінними паперами: поняття та
особливості створення.
Поняття та класифікація інститутів
спільного інвестування.
Банки на фондовому ринку.
Державне регулювання ринку цінних
2
паперів.
Прямі та непрямі форми та методи
державного регулювання фондового ринку.
Органи державного контролю за випуском

8

5

Тема 5. Національна
депозитарна система
України

та обігом цінних паперів.
Поняття,
структура
та
учасники
національної депозитарної системи.
Особливості створення та функціонування
реєстраторів власників іменних цінних
паперів, зберігачів та депозитаріїв цінних
паперів.

Всього

2

10
4) Теми та короткий зміст практичних занять

№
з/п
1

2
3

4

5

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Тема 3. Організаційна
Порядок випуску та обігу акцій в
система ринку цінних
акціонерних товариствах.
паперів
Порядок отримання ліцензії торговцями
цінних паперів.
Тема 4. Регулювання ринку Організація державного контролю за
цінних паперів
випуском та обігом цінних паперів
Тема 6. Операції з цінними
Порядок здійснення торговцями цінних
паперами
паперів комерційних та комісійних
операцій.
Тема 7. Операції з цінними
Порядок здійснення торгів у Першій
паперами на організованому фондовій торгівельній системі.
ринку
Ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів.
Тема 8. Операції з
Порядок випуску та обігу державних
облігаціями державних та
облігацій в Україні.
місцевих позик

Всього

Кількість
годин
2

2
2

2

2

10
5) Теми та короткий зміст лабораторних занять

№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

1
2
Всього
6) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
№
Назва теми
з/п
1 Тема 1. Цінні папери в
ринковій економіці

2

Тема 2. Основи
функціонування ринку
цінних паперів

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Пайові, боргові та похідні цінні папери. Цінні
папери в документарній та без документарній
формах. Інвестиційні, ощадні та депозитні
сертифікати.
Організації, що обслуговують процес купівліпродажу цінних паперів на ринку (фондові
біржі, позабіржові торгівельно-інформаційні
системи, реєстратори власників іменних
цінних паперів, зберігання та депозитарії

Кількість
годин
8

10

9

цінних паперів та інші).
Венчурний фонд. Поняття, особливості
створення та функціонування
корпоративного інвестиційного фонду,
компанії з управління активами інституту
спільного інвестування.
Представницька діяльність довірчих
товариств на ринку цінних паперів.
4 Тема 4. Регулювання ринку
Державна комісія з цінних паперів та
цінних паперів
фондового ринку, її завдання, функції та
повноваження. Діяльність Національного
банку України, Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету
України та інших державних органів
регулювання ринку цінних паперів.
5 Тема 5. Національна
Національний депозитарій України, його
депозитарна система України основні завдання та функції.
Котирування цінних паперів на біржі.
6 Тема 6. Операції з цінними
Комерційний та некомерційний конкурси з
паперами
продажу акцій підприємств, що
приватизуються.
Формування ефективного власника в
акціонерних товариствах, що створюються в
процесі приватизації.
7 Тема 7. Операції з цінними
Механізм переходу та реалізації права
паперами на організованому власності на цінні папери у Національній
ринку
депозитарній системі. Зберігання та
обслуговування обігу цінних паперів на
рахунках в цінних паперах та операцій
емітента щодо випущених ним цінних
паперів.
8 Тема 8. Операції з
Світовий досвід випуску та обігу державних
облігаціями державних та
облігацій.
місцевих позик
Всього
3

Тема 3. Організаційна
система ринку цінних
паперів

8

8

10

11

10

10

75

3.2.2. ЗАОЧНА
1) Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
ЗМ 1. Теоретичні аспекти
функціонування ринку цінних
паперів
Тема 1. Цінні папери в ринковій
економіці
Тема 2. Основи функціонування ринку
цінних паперів
Тема 3. Організаційна система ринку
цінних паперів
Тема 4. Регулювання ринку цінних
паперів
ЗМ 2. Організація біржової діяльності

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр

59

3

2

12
14

сем

лаб

сам.р.

54
12

2

18

12
2

15

1

61

2

16
14

2

57

10

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем
Тема 5. Національна депозитарна
система України
Тема 6. Операції з цінними паперами
Тема 7. Операції з цінними паперами на
організованому ринку
Тема 8. Операції з облігаціями
державних та місцевих позик
ВСЬОГО

УСЬОГО

л

15

2

16

пр

сем

лаб

сам.р.

13
2

14

16

16

14

14

120

5

4

111

2) Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що виносяться на
вивчення

Поняття ринку цінних паперів як економічної
категорії.
Основні функції ринку цінних паперів.
Принципи функціонування ринку цінних паперів.
Учасники ринку цінних паперів.
Структура ринку цінних паперів.
2
Тема 4. Регулювання
Державне регулювання ринку цінних паперів.
ринку цінних паперів Прямі та непрямі форми та методи державного
регулювання фондового ринку.
3
Тема 5. Національна Поняття, структура та учасники національної
депозитарна система депозитарної системи.
України
Особливості
створення
та
функціонування
реєстраторів власників іменних цінних паперів,
зберігачів та депозитаріїв цінних паперів.
Всього
1

Тема 2. Основи
функціонування
ринку цінних паперів

Кількість
годин
2

1

2

5

3) Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п
1
2
Всього

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що виносяться на
вивчення

Кількість
годин

4) Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п
1

2
Всього

Назва теми
Тема 3. Організаційна
система ринку цінних
паперів
Тема 6. Операції з цінними
паперами

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Порядок випуску та обігу акцій
акціонерних товариствах.
Порядок отримання ліцензії торговцями
цінних паперів.
Порядок здійснення торговцями цінних
паперів комерційних та комісійних
операцій.

Кількість
годин
в
2

2

4

11

5) Теми та короткий зміст лабораторних занять
№
з/п
1
2
Всього

6)

Назва теми

Кількість
годин

Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст

№
Назва теми
з/п
1 Тема 1. Цінні папери в
ринковій економіці

2

Тема 2. Основи
функціонування ринку
цінних паперів

3

Тема 3. Організаційна
система ринку цінних
паперів

4

Тема 4. Регулювання
ринку цінних паперів

5

Тема 5. Національна
депозитарна система
України
Тема 6. Операції з
цінними паперами

6

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Короткий зміст питань теми, що виносяться
на вивчення
Сутність цінних паперів, їх функції та
властивості.
Класифікація цінних паперів.
Пайові, боргові та похідні цінні папери.
Характеристика основних видів цінних паперів.
Пайові, боргові та похідні цінні папери. Цінні
папери в документарній та без документарній
формах. Інвестиційні, ощадні та депозитні
сертифікати.
Організації, що обслуговують процес купівліпродажу цінних паперів на ринку (фондові
біржі, позабіржові торгівельно-інформаційні
системи, реєстратори власників іменних цінних
паперів, зберігання та депозитарії цінних
паперів та інші).
Поняття та види акціонерних товариств.
Порядок випуску та обігу акцій в акціонерних
товариствах.
Торговці цінними паперами: поняття та
особливості створення.
Венчурний фонд. Поняття, особливості
створення та функціонування корпоративного
інвестиційного фонду, компанії з управління
активами інституту спільного інвестування.
Представницька діяльність довірчих товариств
на ринку цінних паперів.
Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, її завдання, функції та повноваження.
Діяльність Національного банку України,
Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України та інших
державних органів регулювання ринку цінних
паперів.
Національний депозитарій України, його
основні завдання та функції.
Котирування цінних паперів на біржі.
Торгівельно-посередницькі операції з цінними
паперами.
Діяльність торговців з випуску цінних паперів.
Комерційний та некомерційний конкурси з
продажу акцій підприємств, що

Кількість
годин
8

10

8

8

10

11

12

7

Тема 7. Операції з
цінними паперами на
організованому ринку

8

Тема 8. Операції з
облігаціями державних та
місцевих позик

Всього

приватизуються.
Цінова політика при продажу акцій
підприємств, що приватизуються.
Формування ефективного власника в
акціонерних товариствах, що створюються в
процесі приватизації.
Механізм операцій на фондовій біржі.
Операції з цінними паперами у Національній
депозитарній системі України.
Механізм переходу та реалізації права власності
на цінні папери у Національній депозитарній
системі. Зберігання та обслуговування обігу
цінних паперів на рахунках в цінних паперах та
операцій емітента щодо випущених ним цінних
паперів.
Механізм випуску та обігу в Україні облігацій
внутрішнього та зовнішнього державних позик.
Механізм випуску та обігу в Україні облігацій
місцевих (муніципальних) позик.
Операції з векселями.
Світовий досвід випуску та обігу державних
облігацій.

10

10

75

4. Форми та методи викладання, навчання і оцінювання
4.1. Форми та методи викладання, навчання: студентоцентрований,
проблемно-орієнтований,
професійноорієнований,
комунікативний,
міждисциплінарний підходи до навчання.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, семінарів,
роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, ділових ігор,
консультацій з викладачами, самонавчання в системі Moodle.
4.2.
Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне
опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання, письмове
опитування (розв’язування індивідуальних завдань), письмова контрольна
робота
4.3.
Форми та методи підсумкового контролю: залік.
5. Засоби діагностики результатів навчання
Екзамени; комплексні іспити; стандартизовані тести; наскрізні проекти;
командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунковографічні роботи; презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
студентські презентації та виступи на наукових заходах; розрахункові роботи;
завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах тощо;
інші види індивідуальних та групових завдань.
6. Розподіл балів, які отримують студенти
6.1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види
навчальної діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться в оцінку за шкалою
ECTS та у чотирибальну національну (державну) шкалу:
13

Сума балів за
шкалою Коледжу
90-100
82-89
75-81
65-74
60-64
35-59

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою
Іспит
Залік
Відмінно
Зараховано
Добре

А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з
можливістю повторного
складання)
F (незадовільно з
обов’язковим повторним
курсом)

1-34

Задовільно
Незадовільно

Не зараховано

6.1.1. Розподіл вагових коефіцієнтів для іспиту (для денної форми
навчання):
Залік:
Змістовий модуль №1

Т1

40 %
Т2
Т3

Т4

Змістовий модуль № 2 Рейтингова
(підсумкова оцінка за змістовий
модуль 2, враховуючи поточне
опитування)

Рейтингова (підсумкова)
оцінка з навчальної
дисципліни (100 балів)
або Залік

60 %
Т6
Т7

100

Т5

Т8

3.2.1. Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку (для заочної форми
навчання):
Залік:
Змістовий модуль
Підсумкова оцінка за змістовий
модуль, враховуючи оцінку за
захист навчального матеріалу, що
виноситься на самостійне вивчення

МКР

Т1

60 %
Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

40 %
Т7

Рейтингова (підсумкова)
оцінка з навчальної
дисципліни (100 балів)
або Залік

100
Т8

7. Критерії оцінювання складових поточного контролю
навчальної діяльності студента
7.1. Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на
навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне
опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.
Оцінка в
балах
(за 100бальною
Критерії оцінювання
шкалою) за всі
види
навчальної
діяльності
98-100
Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у
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Оцінка в
балах
(за 100бальною
шкалою) за всі
види
навчальної
діяльності

94-97

90-93

86-89

81-85

75-80

70-74

65-69

Критерії оцінювання

навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування
та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні завдання; схильний до
системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати
проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається
науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та
письмовій формі; розвиває свої здібності й нахили; використовує різноманітні
джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.
Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни,
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити
джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми,
застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у
практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою
викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно
вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати
різноманітні явища, процеси; займає активну життєву позицію.
Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у
нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності різних
процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні тенденції,
факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної діяльності; розв’язує
творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні
дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні явища, процеси.
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених
ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні
висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко
тлумачить поняття, категорії, нормативні документи; формулює закони; може
самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має
сформовані типові навички.
Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна,
логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно
працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими
теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє
наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні
знання у стандартних ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план
реферату, виконати його і правильно оформити; самостійно користуватися
додатковими джерелами; правильно використовувати термінологію; скласти
таблиці, схеми.
Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево
аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь може бути
правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу
частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час
розв’язування
розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися додатковими джерелами.
Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати визначення понять,
категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником,
самостійно опрацьовувати
частину навчального матеріалу; робить прості
розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не послідовні.
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Оцінка в
балах
(за 100бальною
шкалою) за всі
види
навчальної
діяльності
60-64

Критерії оцінювання

Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за
зразком
розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання
навчального матеріалу викликає значні труднощі.

50-59

Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє
окремі властивості; робить спроби виконання вправ, дій репродуктивного
характеру; за допомогою викладача робить прості розрахунки за готовим
алгоритмом.

35-49

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу
знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за
допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в
підручнику відповідь.

1-34

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів,
фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують відповіді
„так” чи „ні”.

7.2. Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання
здійснюється за 100-бальною системою.
7.3. Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за 100бальною системою.
7.4. Оцінювання захист навчального матеріалу, що виноситься на
самостійне вивчення для студентів заочної форми навчання здійснюється за 100бальною системою.
7.5. Оцінювання іспиту здійснюється за 100-бальною системою.
8. Інструменти, обладнання, програмне, методичне забезпечення
навчальної дисципліни
Робоча програма. Плани занять, конспекти лекцій. Перелік основної та
додаткової літератури. Навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання
тощо. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань, з
дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт. Електронний
підручник. Методичні розробки для проведення окремих занять.
Рекомендовані джерела інформації
9.1.Нормативно-правова база
1. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 07 липня 2011
р. № 3610-VI. URL: https://zakon.help/law/3480-IV/
2. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" від ЗО жовтня 1996 р. № 448/96-ВР.
9.
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3. Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР.
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
4. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 р. № 2299-ІП.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2299-iii
5. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 р. № 2374ІП. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14/sp:wide6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. №
8073-Х. Х.: Фактор, 2002. 230 с.
9.2. Основна література
1. Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : навч. посіб. К.:
КНЕУ, 2013. 582 с.
2. Ваніна Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум : навч. посіб. К. : «Центр
учбової літератури», 2014.144 с.
3. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів : Навч. посібник. К.:
КНЕУ, 1998. 152 с.
4. Пальчевич Г.Т. Ринок цінних паперів : навч. посіб. Кіровоград : ТОВ
ПВЦ «Мавік», 2002. 238 с.
5. Поважний О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. Львів :
Магнолія 2006, 2012. 360 с.
9.3. Додаткова література
Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : курс лекций. К. : ВИРА-Р,

1.
2002. 368 с.
2.
Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні:
правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком Інтер, 1998. 526 с.
3.
Лапiшко М.Л. Основи фiнансово-статистичного аналiзу економiчних
процесiв : пiдручник. Львiв: ЛУ, 2000. 328 с.

9.4. Інформаційні ресурси
1. http://www.osvita.com.ua – освітній портал.
2. http://www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки
України.
3. http://zakon2.rada.gov.ua – Верховна Рада України.
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