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Силабус навчальної дисципліни 

«Управління активами фондового ринку» 

 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Освітня програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітній рівень Другий (магістр) 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 ЄКТС 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год. 

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Економіки підприємства та менеджменту, другий 

корпус, ауд.40,  http://www.kafepm.hneu.edu.ua/ 

Викладачі Салашенко Тетяна Ігорівна 

кандидат економічних наук 

 

Контактна інформація 

викладача 

tisandch@gmail.com  

Дні занять Середа, І – IІ пара  

Консультації Середа 12.00 – 14.00, П’ятниця 17.00-19.00 – очні 

Через систему ПНС - дистанційні 

Мета навчальної дисципліни - формування у студентів системи компетентностей щодо 

обґрунтування тактичних та стратегічних рішень щодо управління активами фондових 

ринків. 

Передумови навчання: наявність базових знань про ринки, цінні папери, форми торгівлі.   

Навчальні дисципліни: «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Менеджмент у 

бізнесі», «Фінанси» 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Особливості обігу активів на фондовому ринку 

Тема 1. Фондовий ринок у системі ринкових відносин 

Тема 2. Цінні папери та методи їх ціноутворення 

Тема 3. Статистика цінних паперів 

Тема 4. Управління ф’ючерсами на фондових ринках 

Тема 5. Управління опціонами на фондових ринках 

Змістовий модуль 2. Методи управління активами фондового ринку 

Тема 6. Фундаментальний аналіз на фондовому ринку 

Тема 7. Технічний аналіз на фондовому ринку 

Тема 8. Управління фондовими активами на основі японських свічок 

Тема 9. Хеджування цінових ризиків на фондових ринках 

Тема 10. Кліринг та система розрахунків на фондових ринках 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни:   

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle (персональна навчальна 

система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6847 
Робоча програма, технологічна карта, презентації 

лекцій, завдання для практичних занять, самостійної 

роботи, методичні рекомендації щодо виконання 

практичних завдань 

mailto:tisandch@gmail.com
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6847
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Рекомендовані джерела 

Основні 

1. Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. 

Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т і м. Т. Шевченка. – Кн. 1 – К. : 

Знання, 2015. –621 с. 

2. Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. 

Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т і м. Т. Шевченка. – Кн. 2 – К. : 

Знання, 2016. –686 с. 

3. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: 

Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с. 

4. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від  23.02.2006 № 

3480-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text. 

Додаткові 
5. Біржова діяльність: навчальний посібник / Т. В. Пепа, Т. І. Пшеніна, В. В. 

Лавринович. – К. : Університет «Україна», 2008. – 540 с. 

6. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник – К. : Знання, 2015. – 535 с. 

7. Офіційний сайт національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL :   

https://www.nssmc.gov.ua/ 

8. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/5178-17. 

Система оцінювання результатів навчання 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100 бальну) систему оцінювання. 

Підсумкова кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої освіти складається з 

суми балів за поточну успішність. Максимальна кількість балів за поточну успішність – 

100. Мінімальна кількість балів – 60 балів.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Активна робота на лекції 20 

Виконання практичних завдань 16 

Експрес-опитування 16 

Презентація 8 

Контрольні опитування 20 

Виконання індивідуального завдання 20 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

 1 – 34 F 

  

https://www.nssmc.gov.ua/
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Політики навчальної дисципліни  

Політика навчальної дисципліни базується на засадах академічної доброчесності ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/ 

Заборонено оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів) 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6847  

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та менеджменту 

«9» вересня 2020 р. Протокол № 3 

https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6847

