
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни “Ринок цінних паперів і фондова біржа” 
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Дні занять: (зазначається день тижня, пара за розкладом, аудиторія, корпус)  

Консультації: (зазначається день тижня, години, аудиторія, корпус) 

Назва кафедри: кафедра фінансів, кредиту та страхування 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 
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к.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування  

Андрейків Тетяна Ярославівна  

Профайл керівника курсу: http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-finansiv-kreditu-ta-strakhuvannja/andreikiv-

tetjana-jaroslavivna/?L=102 

Контактна інформація andrejkiv7@meta.ua 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: «Ринок цінних паперів і фондова біржа» є дисципліною вибіркової складової 

навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички щодо вивчення 

теоретичних та організаційних основ ринку цінних паперів і фондової біржі, а також ознайомлення з 

напрямами державного регулювання діяльності суб'єктів ринку цінних паперів. 

Пререквізити: "Фінанси”, "Гроші і кредит", "Страхування”, "Інвестування”, "Банківські операції”, 

"Фінансовий ринок”, "Міжнародні фінанси”, "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять, самостійна робота. Студенти 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, 

виконання навчальних і ситуаційних завдань. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної 

роботи студента 

3 90 3 4 залік 

 

Обсяг дисципліни 
Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекційні заняття 16 

Практичні заняття 14 

Самостійна робота 60 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 
Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК04. Вміння виявляти, ставити та 

СК01. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

 

http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-finansiv-kreditu-ta-strakhuvannja/andreikiv-tetjana-jaroslavivna/?L=102
http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-finansiv-kreditu-ta-strakhuvannja/andreikiv-tetjana-jaroslavivna/?L=102


 

вирішувати проблеми. 

ЗК08. Здатність працювати у міжнародному 

контексті. 

СК02. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб'єктів господарювання. 

СК06. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язуванні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

СК07. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 
 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 
ПРН01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної 

та наукової діяльності. 

ПРН02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

ПРН06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях. 

ПРН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та 

управляти ними. 

ПРН09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 
 

 

 



 

Дидактична карта дисципліни 
 

Номер та назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Суть і функції ринку цінних паперів в 

економіці країни  
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК07 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1,2, 3, 5, 8,10 

Завдання для СРС: 

1. Історія фондового ринку.  

2. Сучасні світові фондові біржи.  

3. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в 

Україні 

1-й  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

1-й  2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційних завдань 

3,5 

1-ий  6 самостійна 

робота Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 

1 

Тема 2. Цінні папери, їх суть, емісія та основні 

види  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК02, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10 

Завдання для СРС.  
1.  Дематеріалізована форма цінного паперу та 

перспективи її поширення в сучасних умовах. 

2. Відкрита підписка на цінні папери та порядок її 

проведення. 

3. Проблеми виходу цінних паперів вітчизняних 

емітентів на світові ринки. 

4. Практика обертання цінних паперів іноземних 

емітентів в Україні 

3-й  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

3-ий  2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційних завдань 

3,5 

3-ий  6 самостійна 

робота  

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 

1 

Тема 3. Акції та їх види  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК02, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13 

Завдання для СРС.  
1. Принципи формування пакета акцій. 

2. Фінансування діяльності підприємств за 

допомогою випуску акцій. 

5-й  1 лекція  Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

5-й  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційних завдань 

3,5 

5-ий  6 самостійна 

робота 
Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 

1 



 

3. Порядок визначення справедливої ціни акції. 

4. Види привілейованих акцій. 

5. Способи виплати дивідендів на акції 

Тема 4. Боргові цінні папери 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 

Завдання для СРС.  
1. Кредитування діяльності підприємств за 

допомогою випуску боргових цінних паперів. 

2. Практика обігу ОЗДП на світових ринках. 

3. Проблеми випуску облігацій підприємств в 

Україні. 

4. Практика використання ощадних сертифікатів 

банку 

5-й  1 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

5-й  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,5 

5-ий  6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 
1 

Тема 5. Похідні цінні папери 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 

Завдання для СРС.  
1. Механізм розрахунку за ф’ючерсними 

контрактами. 

2. Проблеми використання похідних цінних 

паперів на українському ринку. 

3. Нормативні документи, що регламентують 

вексельний обіг в Україні. 

4. Різновиди переказного векселя та їх 

характеристика. 

5. Механізм розрахунку доходу за вексельними 

операціями. 

7-й  1 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

7-й  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,5 

7-ий  5 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 

1 

Тема 6. Комерційні цінні папери Формування 

компетентностей: ЗК01, ЗК04, СК01, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 

Завдання для СРС.  
1. Обіг переказного векселя. 

2. Застосування аваля у вексельній практиці. 

3. Основні види коносаментів та особливості їх 

7-й  1 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

7-ий  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,5 

7-ий  3 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 
1 



 

використання. 

Комерційний варант, мета його випуску та порядок 

використання. 

 

літературою: есе 

Тема 7. Основи організації і діяльності фондової 

біржі в Україні 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК06, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06, ПРН08 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13 

Завдання для СРС.  
1. Історія виникнення і розвитку фондових бірж. 

2. Діяльність провідних фондових бірж світу. 

 

9-й  1 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

9-ий  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,5 

9-ий  3 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 
1 

Тема 8. Біржові операції з цінними паперами 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 

Завдання для СРС.  
1. Регулювання біржових операцій. 

2. Арбітраж з цінними паперами та методика його 

проведення. 

Законодавче регулювання діяльності фондової 

біржі в Україні. 

9-й  1 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

9-ий  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3,5 

9-ий  4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 
1 

Тема 9. Інвестиційна діяльність на ринку 

цінних паперів 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06, ПРН08 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 

14 

Завдання для СРС.  
1. Порядок створення та функціонування 

інститутів спільного інвестування. 

2. Порядок створення та функціонування 

брокерської контори. 

3. Стандарти брокерської діяльності на 

розвинутому фондовому ринку. 

Законодавче регулювання діяльності інвестиційних 

11-ий  1 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

11-й  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,5 

11-ий  6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 

1 



 

фондів в Україні. 

Тема 10. Посередницька діяльність на ринку 

цінних паперів 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06, ПРН08 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 

Завдання для СРС.  
1. Професійна діяльність, пов'язана з 

обслуговуванням обігу цінних паперів. 

2. Основні форми професійної діяльності з 

цінними паперами та вимоги законодавства щодо 

їх здійснення. 

11-ий  1 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

11-ий  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,5 

11-ий  5 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 
1 

Тема 11. Аналіз кон’юнктури фондового ринку 

та теорії біржової гри 

Формування компетентностей ЗК01, ЗК03, ЗК04, 

СК01, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06, ПРН08 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10 

Завдання для СРС.  

1. Циклічність розвитку ринку цінних паперів. 

2. Методи прогнозування ринкової кон’юнктури 

фондового ринку. 

3. Економічні барометри, їх значення та вплив на 

курси цінних паперів. 

4. Біржові стратегії фондового ринку. 

13-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

13-ий  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,5 

13-ий  6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 
1 

Тема 12. Державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК01, СК07 

Результати навчання: ПР01, ПРН02, ПРН03, 

ПРН06, ПРН08 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12 

Завдання для СРС.  

1. Законодавче регулювання діяльності торговців 

цінними паперами. 

2. Законодавче регулювання діяльності 

інституційних інвесторів в Україні. 

3. Державне регулювання ринку цінних паперів в 

розвинутих країнах. 

4. Діяльність саморегулівних організацій 

13-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 
0,5 

13-ий  1 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,5 

13-ий  4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе 

1 



 

учасників ринку цінних паперів. 

5. Відповідальність за правопорушення на 

фондовому ринку. 

Контрольна робота 1      15 

Контрольна робота 2      15 

Виконання  та захист індивідуального 

навчально-дослідного завдання (реферату) 

     
10 

      100 

 

 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Під час вивчення курсу “Податковий менеджмент” студенти повинні виконати індивідуальне 

навчально-дослідне завдання у формі реферату. ІНДЗ виконується в рамках самостійної роботи студента.  

Тематика рефератів  

1. Ринок цінних паперів в економіці України. 

2. Проблеми становлення і розвитку ринку цінних паперів в Україні. 

3. Вплив процесів приватизації на формування ринку цінних паперів в Україні. 

4. Ринок цінних паперів в економіці розвинутих країн. 

5. Стандарти та принципи функціонування розвинутого ринку цінних паперів. 

6. Проблеми інтеграції національного ринку цінних паперів в світовий фондовий ринок. 

7. Історія виникнення і розвитку фондових бірж світу. 

8. Фінансування діяльності підприємств за допомогою випуску акцій. 

9. Кредитування діяльності підприємств за допомогою випуску боргових цінних паперів. 

10. Державні цінні папери в Україні. 

11. Практика випуску та обігу муніципальних облігацій в Україні. 

12. Цінні папери як об’єкт інвестування. 

13. Приватизаційні цінні папери в Україні. 

14. Застосування векселів в господарському обороті України. 

15. Опціонні стратегії. 

16. Операції комерційних банків з векселями. 

17. Практика і проблеми функціонування українських фондових бірж. 

18. Провідні фондові біржі світу. 

19. Біржова торгівля цінними паперами в Україні. 

20. Українські фондові бюлетені. 

21. Подання біржової інформації за американською та німецькою системами. 

22. Біржові індекси світового фондового ринку. 

23. Біржові індекси національного ринку цінних паперів. 

24. Професійна діяльність на фондовому ринку України. 

25. Практика і проблеми ведення реєстру власників цінних паперів. 

26. Депозитарна діяльність з цінними паперами в Україні. 

27. Порядок випуску цінних паперів в Україні. 

28. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів. 

29. Спільне інвестування на фондовому ринку. 

30. Портфель цінних паперів: критерії його формування і оновлення. 

31. Методи управління портфелем цінних паперів. 

32. Біржові стратегії на ринку цінних паперів.  

33. Інвестиційні теорії фондового ринку. 

34. Стратегії “ведмедів” та “биків” на фондовому ринку. 

35. Методи прогнозування ринкової кон’юнктури фондового ринку. 

36. Світові фінансові кризи та фондовий ринок. 

37. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. 

38. Регулювання ринків цінних паперів в розвинутих країнах. 

39. Повноваження та діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. 

40. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних заняттях), 

персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) та перевірки 

виконання завдань самостійної роботи. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 
1. Черкасова С.В. Ринок цінних паперів і фондова біржа: Навчальний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни. – Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 168 с. 

2. Черкасова С.В. 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. 

3. Черкасова С.В. Дистанційний курс з навчальної дисципліни „Ринок цінних паперів і фондова біржа” 



 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=789. 

 

Допоміжна література 
4. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7.12.2000 р.  № 2121-III. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

5. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 р. № 

448/96-ВР.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 

6. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України 

№ 2299-III від 15.03.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 

7. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 5.04.2001 р. № 2374-III. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 

8. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р.  № 3480-IV. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua. 

9. Черкасова С.В. Ринок цінних паперів і фондова біржа: Навчальний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни. – Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 168 с. 

10. Черкасова С.В. Фінансовий ринок : [навч. посібник] / С.В. Черкасова. – Львів: Магнолія 2006, 2014. 

– 330 с. 

11. Цінні папери в Україні: [навч. посібник] /[В.І.Павлов., І.І. Пилипенко, І.В.Кривов’язюк. – вид. 2-ге, 

доп.]. – К.: Кондор, 2004. – 400 с. 

12. Черкасова С.В. Оцінка інвестицій інституційних інвесторів небанківського фінансового сектора в 

цінні папери. /С.В.Черкасова // Науковий вісник Ужгородського університету (Збірник наукових 

праць). Серія Економіка. – 2014.–  Випуск 2 (43). – С. 104-107. 

13. Черкасова С.В. Вплив діяльності небанківських інституційних інвесторів на розвиток біржового 

фондового ринку /С.В.Черкасова // Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 31 березн. 2016 р. (ЛКА, м. Львів). Ч. 1. – Тернопіль :Крок, 

2016, С. 170-172. 

14. Черкасова С. В. Сучасні тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / С. В. 

Черкасова // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. - 2018. - Вип. 22. - С. 62-68. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. Бібліотека Львівського-торговельно-економічного університету. – Львів, вул. Туган-Барановського, 

10. Тел.: 239-96-40. Електронна бібліотека ЛТЕУ: http://www.dev.lute.lviv.ua/lib 

2. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України. - м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 

3, Тел: +38 (044) 524-81-36 : http://www.nbuv.gov.ua 

3. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України. – м. Львів, вул. Стефаника, 2, Тел.: +38 

(032) 274-43-72, http://www.lsl.lviv.ua/  

4. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. – м. Львів, просп. Шевченка, 13. Тел.: +38 (032) 

274-02-26, http://lounb.lviv.ua/  

5. Законодавчі та інформаційні матеріали Верховної Ради України : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.rada.gov.ua. 

6. Статистика та аналітичні матеріали Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку : 

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://www. nssmc.gov.ua. 

7. Статистика та аналітичні матеріали Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.minfin.gov.ua.   

8. Статистика та аналітичні матеріали Національного банку України : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.nbu.gov.ua. 

9. Статистичні матеріали Державної служби статистики України. : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http: // www.ukrstat.gov.ua. 

10. Періодичні видання: 

Актуальні проблеми економіки: http://eco-science.net/Arhive.html 

Бізнес Інформ: www.business-inform.net 

Економіка України: https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy/ 

Економічний Часопис XXI: http://soskin.info/ea/avtory.html 

Фінанси України: fu.minfin.gov.ua/ 

11. Збірники наукових праць ЛТЕУ: 

Вісник ЛТЕУ (серія економічна): http://www.lute.lviv.ua/ 

Підприємництво і торгівля: http://www.lute.lviv.ua/ 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

http://www.lsl.lviv.ua/
http://lounb.lviv.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за  

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При цьому 

оцінка знижується на 10 %. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане 

під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 

 реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 

 завдання розрахункового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин 

допускається відпрацювання пройденого 

матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 1 бал 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
за кожну правильну відповідь 2 бала 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 1,5 бала 

- захист індивідуального навчально-дослідного 

завдання (реферату)  
максимум 10 балів 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 12 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових 

досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в останній 

таблиці 

  
Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 



 

підсумкового контролю подані у таблицях. 
 

Для заліку 

Робота в аудиторії, поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 КР 1 КР 2 

Індивідуальне 

завдання 

(реферат) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 10 100 

Т1, Т2…Т12 – теми занять, КР  – контрольні роботи 

 
 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

74-81 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

60-63 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 



 

35-59 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0-34 
Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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