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1. Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

сучасного наукового світогляду та системи знань щодо функціонування та розвитку 

фондового ринку. 

2. Завдання: ознайомлення із сутністю фондового ринку; ознайомлення із 

функціями та значенням фондового ринку як складової ринку капіталів; надання знань 

щодо суб’єкт–об’єктної структури фондового ринку; ознайомлення із сутністю та 

особливостями функціонування та розвитку ринку пайових та боргових цінних паперів, 

ринку похідних цінних паперів; надання знань щодо особливостей правового регулювання 

ринку цінних паперів в Україні та інших країнах світу; ознайомлення із показниками 

функціонування та розвитку фондового ринку в цілому, показниками аналізу та оцінки 

цінних паперів; формування навичок аналізу фондового ринку, аналізу та оцінки цінних 

паперів.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:   

знання сутності, сучасних теорій і концепцій розвитку фондового ринку;  

розуміння значення фондового ринку для розвитку ринкової економіки; 

розуміння механізму функціонування та розвитку фондового ринку; 

знання суб’єкт–об’єктної структури фондового ринку; 

знання особливостей функціонування та розвитку пайових та боргових цінних 

паперів, ринку похідних цінних паперів; 

знання особливостей правового регулювання ринку цінних паперів в Україні та 

інших країнах світу; 

розуміння особливостей розвитку фондового ринку в Україні та інших країнах 

світу; 

знання показників, методики аналізу та оцінки фондового ринку, цінних паперів; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння опрацьовувати нормативно-правові акти у сфері регулювання фондового 

ринку; 

уміння аналізувати тенденції фондового ринку; 

уміння інтерпретувати фондові індекси; 

уміння користуватися аналітичним інструментарієм під час дослідження стану та 

особливостей розвитку фондового ринку; 

уміння визначати інвестиційну стратегію з огляду на якісні та кількісні показники 

цінних паперів. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади функціонування та 

розвитку фондового ринку 
Тема 1. Фондовий ринок: сутність та функції 

Тема 2. Суб’єкт–об’єктна структура фондового ринку 

Тема 3. Ринок пайових цінних паперів. 

Тема 4. Ринок богових цінних паперів. 

Тема 5. Ринок похідних цінних паперів. 



Змістовий модуль 2. Регулювання та оцінка фондового ринку. 

Тема 6. Правове регулювання фондового ринку 

Тема 7. Показники розвитку фондового ринку. 

Тема 8. Показники аналізу та оцінки цінних паперів. 

 

5. Викладацький склад: д.е.н., доцент Бочарова Ю.Г. 

 


