
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

______________________Фондовий ринок та цінні папери                              
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС,  

лекцій 28 год., практичних занять 28 год.,  

форма контролю залік. 

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування фондового ринку та 

цінних паперів 

Тема 1. Сутність фінансового, фондового ринків та ринку капіталу. Тема 2. Акції та 

особливості їх випуску. Тема 3. Боргові цінні папери. Тема 4. Операції з форвардами 

та ф’ючерсами на фондовому ринку. Тема 5. Опціони та опціонні стратегії.  

Змістовий модуль 2.  Особливості торгівлі цінними паперами 

Тема 6. Основи функціонування фондового ринку. Тема 7. Біржова та позабіржова 

торгівля цінними паперами. Тема 8. Професійна діяльність на фондовому ринку. 

Тема 9.  Біржові індекси та рейтинги фондового ринку. Тема 10. Основи формування 

портфеля цінних паперів. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні:  

ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

СК. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

 

3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

РН. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 
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РН. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою. 

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Мусієнко Вікторія Олегівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 


