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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсягдисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – обов`язкова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 2; семестр – 3; вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, метод інформаційно-

комунікативних технологій, метод моделювання, пояснювально-ілюстративний метод, 

аналітико-синтетичний метод, метод e-learning 

Форми навчання: денна, дистанційна 

Розподіл годин за видами робіт 

Форма 

здобуття 

освіти К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

О
б

ся
г 

д
и

сц
и

п
л
ін

и
: 

 

го
д

 /
 к

р
ед

и
ти

 Є
К

Т
С

 Кількість годин 

К
у

р
со

в
а 

р
о

б
о

та
 

Вид 

семестрового 

контролю 
Аудиторні заняття 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Р
аз

о
м

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 
 

р
о

б
о

ти
 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

за
н

я
тт

я
 

З
ал

ік
 

Е
к
за

м
ен

 

Денна ІІ ІII 4/120 40 20 - 20 - 80 - + - 

2. Викладачі 

Кишакевич Богдан Юрійович 

E-mail: b_kyshakevych@ukr.net 

доктор економічних наук, професор 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − надання студентам системних знань щодо наукових основ  

аналізу фондових  ринків та інвестиційних процесів, його методу та методології; уявлення про 

принципи, методи та засоби прийняття рішень, що дозволяє найбільш раціонально 

використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Аналіз фондових ринків та інвестиційних 

процесів»студент повинен: 

знати:  

 методологію застосування економіко-логічних та економіко-математичних методів 

економічного аналізу; 

уміти: 

 розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі економічних об‘єктів та систем з 

метою їх аналізу та удосконалення системи управління; 

 застосовувати  практичні навички прийняття рішень в умовах нестаціонарного зовнішнього 

середовища та обмеженості ресурсів за допомогою використання сучасних економіко-

математичних методів і моделей; 

 володіти методами і прийомами фундаментального та технічного аналізу й їх практичного 

застосування при прийнятті рішень на фінансових  ринках. 

3. Компетентності. 

Навчальна дисципліна формує: 



Загальні компетентності: 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

Фахові компетентності: 

 здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності 

 здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних 

сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків 

 здатність аналізувати та моделювати поведінку фінансових посередників на ринку 

 здатність аналізувати та моделювати розвиток економічних об’єктів з використанням 

адекватних моделей та інформаційних технологій на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях 

 здатність здійснювати системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи різних 

рівнів 

Програмні результати навчання: 

 застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність 

їх діяльності. 

 вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин. 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

 застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для вирішення поставлених задач. 

 розуміти закономірності у сфері фінансових та грошово-кредитних відносин держави. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Гроші і кредит», «Маркетинг», «Менеджмент», «Системи підтримки прийняття 

рішень», «Міжнародна економіка». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Прикладні задачі моделювання економічних процесів», «Актуарні 

розрахунки». 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1. Базові положення аналізу фондового ринку. 

Загальна характеристика фондового ринку та принципи його функціонування. Класифікація 

фондового ринку: первинний та вторинний ринок цінних паперів; біржовий та позабіржовий; 

вертикальний та горизонтальний ринок; «ведмежий»  та «бичачий» ринок. Учасники фондового 

ринку та їх професійна діяльність. Основні цілі суб’єктів фондового ринку. Цінні папери як 

інструмент фондового ринку: функції цінних паперів; класифікація цінних паперів. Акції та 

облігації. Курс акцій, контрольний пакет акцій. Продаж акцій та облігацій на фондовому ринку 

України. 

Тема 2. Аналіз функціонування світового фондового ринку. 

Комплексне дослідження функціонування світового фондового ринку в умовах інтеграційних 

процесів для визначення основних тенденцій його розвитку. Динаміка капіталізації світового 

фондового ринку. Загальний аналіз зміни обсягів торгів на світовому фондовому ринку. Аналіз 

обсягів торгів на фондових ринкахАмериканського та Європейсько-Африканського регіонів і  на 

фондовому ринку Азійсько-Тихоокеанського регіону. Аналіз інвестиційних потоків на світовому 

фондовому ринку за  способом залучення капіталу.Аналіз діяльності фондових бірж на ринку 

цінних паперів України. Підвищення конкурентної боротьби на біржовому фондовому ринку. 

Оцінка  та прогнозування розвитку інвестиційного ринку. 

Тема 3. Інвестиції як економічна категорія. 

Поняття інвестицій та їх класифікація. Реальні та фінансові інвестиції; прямі та непрямі 

інвестиції; внутрішні та зовнішні; коротко-, середньо- та довгострокові інвестиції; первинні та 

реінвестиції; ризикові та без ризикові інвестиції. Суб’єкти інвестиційного процесу. 

Інвестиційні фонди та компанії. Принципи, завдання та функції інвестиційного менеджменту. 



Основні етапи інвестиційного процесу. Сутність та класифікація реальних інвестицій. Ознаки 

видів інвестицій з врахуванням їх технологічної структури. Джерела формування та напрями 

вкладення реальних інвестицій. Фактори, що впливають на розмір інвестицій. Сутність 

управління реальними  та фінансовими інвестиціями. Інвестиційна стратегія підприємства. 

Тема 4. Сутність та методи інвестиційного аналізу. 

Предмет інвестиційного аналізу. Методи аналізу фінансових та реальних інвестицій. 

Класифікація  видів інвестиційного аналізу.  Типи оцінки інвестиційних процесів: облікова та 

динамічна. Фундаментальний, технічний та портфельний аналізи фінансових інвестицій. 

 Визначення ефективності реальних інвестицій. Динамічний аналіз беззбитковості 

інвестиційного проекту. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та 

невизначеності. Маркетинговий та технічний аналіз інвестиційних проектів. Фінансовий та 

економічний аналіз інвестиційних проектів. 

Тема 5. Фундаментальний аналіз процесу портфельного інвестування. 

Сутність фундаментального аналізу та обґрунтування його важливості та необхідності для 

прийняття довгострокових інвестиційних рішень. Методи аналізу цінних паперів: 

фундаментальний, технічний та рейтинговий аналізи. Умовні етапи фундаментального аналізу: 

огляд стану економіки і ринку цінних паперів; галузевий аналіз; регіональний аналіз; аналіз 

інвестиційної привабливості об’єктів інвестицій. Сучасні погляди вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів щодо етапів проведення фундаментального аналізу портфельного 

інвестування. 

Тема 6. Концептуальні основи аналізу інвестиційних проектів. 

Поняття інвестиційного проекту. Класифікація інвестиційних проектів:монопроекти, 

мультипроекти, мегапроекти; короткострокові, середньострокові, довгострокові; 

взаємовиключні, заміщувальні, синергічні. Життєвий цикл проекту. Технічна документація 

проекту. Підготовка бізнес-плану інвестиційного проекту. 

Витрати і вигоди проекту в проектному аналізі.  Теорія раціональної поведінки фірми. Цінність 

грошей у часі. Фактори, що впливають на цінність грошей у часі: інфляція, ризик, ліквідність. 

Оцінка ефективності інвестиційного проекту. Управління проектом. 

Тематика практичних занять 

1. Аналіз ринку цінних паперів в Україні.. 

2. Аналіз міжнародних (світових) індексів фондового ринку. 

3.  Оцінка вартості основних інструментів фондового ринку. 

4. Аналіз ефективності реальних інвестицій. 

5. Аналіз інвестиційної привабливості об’єктів інвестування. 

6. Оцінка витрат і вигод проекту в проектному аналізі. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Усні відповіді 
Контрольна 

робота 

Індивідуальне 

завдання 

Самостійні 

роботи 

Сума 

(залік) 

40 30 10 20 100 

 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 40 балів за вісім 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів.  

Письмові самостійні і контрольні роботи проводяться після вивчення студентами завершеного за 

змістом обсягу навчального матеріалу та передбачають виконання аналітичних, тестових та 

розрахункових завдань з дисципліни.  

Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, поставленого 

керівником перед студентом – 5 балів, рівень самостійності написання роботи – 2 бали, якість 

мовного оформлення та якість бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури 

у тексті роботи – 3 бали. 



Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. Залік за 

талоном №2  і перед комісією проводиться в письмовій формі  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом.  

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна: 

1. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін 

товарних та фінансових ринків. — К.: Кондор, 2012. — 305 с 

2. Базилевич В.Д., Фондовийринок. за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

– К. :Знання, 2015. – 621 с. 

3. Балацький О. Ф. Управління інвестиціями:навч. посібник /О. Ф. Балацький, О. М. 

Теліженко, М. О. Соколов. - Суми : Університетська книга, 2004. - 231 с. 

4. Бланк И. А. Управлениеинвестициямипредприятия/ И. А. Бланк. - Київ : Ника-Центр, 

Эльга, 2003. - 480 с. 

5. ВісящевВ. А. Управління інвестиційними джерелами економічного зростання / В. А. 

Вісящев, Т. Є.Гайдай. - Донецьк : Норд-Прес, 2007. - 302 с. 

6. Вовчак О. Д. Інвестування: навч. посібник / О. Д. Вовчак. - Київ : Новий Світ- 2008. - 544 

с. 

7. Інвестування: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /А.А. Пересада, О. О. 

Смірнова, С. В. Ляхова. - Київ : КНЕУ, 2001. - 251 с. 

8. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посібник /А.О. Коюда, Т. І. 

Лепейко, О. П. Коюда. - Київ : Кондор, 2008. - 338 с. 

9. Кублікова Т. Б. Інвестиції на ринку цінних паперів : підручник / Т. Б. Кублікова, В. К. 
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