
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Інститут економіки та фінансів 

Вибіркова дисципліна 

кафедри фінансів, кредиту та 

страхування 

Ринок цінних паперів і 
фондова біржа 



Мета вивчення дисципліни 
надання здобувачу вищої освіти таких можливостей та переваг: 

формування основ знань з функціонування ринку цінних паперів, його ролі у 
забезпеченні фінансування національної економіки, особливостей емісії та обігу 
цінних паперів, здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а також 

вироблення необхідних фахових компетентностей для подальшого використання 
здобутих знань і навичок у практичній та професійній діяльності на фондовому 

ринку. 

Ринок цінних паперів і фондова 

біржа 

Обсяг – 3 кредити,  90 
годин, в т.ч. :  

- лекцій – 16 год., 
- практичних та 

семінарських занять 
–  14 год.,  

самостійної роботи – 
60 год. 

Період навчання −  
магістр, 1 курс , 
2 семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 

Здатність проведення 
досліджень на відповідному 

рівні 
 
 

Вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми 

 
Здатність працювати у 

міжнародному контексті 
 

Здатність до пошуку, 
використання та 

інтерпретації інформації, 
необхідної для вирішення 

професійних і наукових 
завдань у сфері фінансів, 

банківської справи та 
страхування 

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу 

Здатність використовувати 
фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у 
поєднанні з дослідницькими та 
управлінськими інструментами 
для здійснення професійної та 

наукової діяльності 

 
Здатність використовувати 

теоретичний та методичний 
інструментарій для 

діагностики і моделювання 
фінансової діяльності 

суб'єктів господарювання  

 

 

Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 
розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 



•Цінні папери, їх 
суть, емісія та 
основні види 

• Види та групи цінних 
паперів 

• Основи організації і діяльності 
фондової біржі в Україні 

• Біржові операції з цінними 
паперами 

• Посередницька 
діяльність на ринку 
цінних паперів 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  
блоки: 

• Інвестиційна діяльність 
на ринку цінних паперів 

• Сутність і функції 
РЦП в економіці 
країни 

• Аналіз кон'юнктури 
фондового ринку та теорії 
біржової гри 

• Державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні 



• Лекційний матеріал 

• Дистанційний курс 

•Навчальний посібник 
“Ринок цінних паперів і 
фондова біржа” / С. В. 

Черкасова. – Львів: Вид-
во ЛКА, 2015. – 168 с. 

 

•Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

• ДДистанційний курс з навчальної дисципліни 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=789  

•Ринок цінних 
паперів і фондова 
біржа: Методичні 
вказівки та завдання 
для практичних 
занять, самостійної 
роботи та тести для 
здобувачів вищої 
освіти ступеня 
магістр зі 
спеціальності 072 
„Фінанси, банківська 
справа та 
страхування”  / 
Черкасова С.В. – 
Львів: Видавництво 
ЛТЕУ, 2017. –  65 с  

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=655
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=655


Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 

д.е.н., проф. Черкасова С. В. 
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http://www.lute.lviv.ua/personal/kaf
edri/kafedra-finansiv-i-

kreditu/cherkasova svitlana/ 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/



