
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна "Ринок цінних паперів" належить до 
переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний розвиток 
аспіранта та спрямована на формування у нього компетенцій у сфері здійснення 
операцій з цінними паперами та прийняття інвестиційних рішень на сучасному 
фінансовому ринку. Особлива увага приділяється аналізу характерних рис різних видів 
цінних паперів, принципів та методів оцінювання цінних паперів, механізму емісії та 
обігу цінних паперів, а також вивченню теоретичних та практичних аспектів 
фундаментального і технічного аналізу ринку цінних паперів та механізму формування і 
управління портфелем цінних паперів.  
Кількість кредитів: 4  
Форма контролю: іспит  
Викладач: Чеберяко Оксана Вікторівна, д.і.н., к.е.н., професор кафедри фінансів 
економічного факультету.  
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системних знань з теорії та 
практики застосування різноманітних інструментів ринку цінних паперів, розширення 
поглиблення та закріплення знань щодо сутності, властивостей, особливостей 
розміщення, обігу та аналізу цінних паперів різних видів.  
Попередні вимоги: Аспірант повинен знати: сутність фінансових активів, принципи 
оцінювання фінансових активів, порядок емісії фінансових інструментів.  
Аспірант повинен вміти: вирішувати господарські ситуації пов’язані з використанням 
різних видів фінансових активів; аналізувати статистичні дані та робити обґрунтовані 
висновки щодо економічних процесів на фінансовому ринку.  
Змістові модулі:  
- сутність, характерні риси та види акцій, механізм їх емісії та обігу, принципи та методи 
оцінювання акцій;  
- сутність, характеристики та підходи до класифікації облігацій і інших боргових цінних 
паперів;  
- принципи і методи оцінювання облігацій і ризиків інвестицій в облігації, а також 
управління ними;  
- специфічні риси, методи оцінювання та особливості використання похідних цінних 
паперів;  
- принципи і методи фундаментального і технічного аналізу ринку цінних паперів;  
- теоретичні та прикладні засади формування і управління портфелем цінних паперів.  
Результати навчання:  
Аспірант буде знати: специфіку обігу цінних паперів, особливості використання акцій і 
облігацій в господарській діяльності; специфічні риси та особливості використання 
похідних цінних паперів; методи технічного і фундаментального аналізу ринку цінних 
паперів; принципи формування портфелю цінних паперів і засади управління 
портфелем цінних паперів. Аспірант буде вміти: оцінювати різні види цінних паперів; 
організовувати проведення емісії акцій і облігацій; аналізувати механізм управління 
діяльністю акціонерного товариства; оцінювати ризики, пов‘язані з інвестуванням в різні 
цінні папери; застосовувати методи фундаментального аналізу ринку цінних паперів, 
формувати портфель цінних паперів з заданими характеристиками; робити 
обґрунтовані висновки щодо інвестиційної привабливості окремих видів цінних паперів, 
що обертаються на сучасних фінансових ринках.  
Мова викладання: українська.  
Термін вивчення: дисципліна вивчається на ІІ році навчання за освітньо-науковим 
рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять 
(18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин 
самостійної роботи. 


