
 

Дисципліна Операції з цінними паперами 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

До вивчення даної навчальної дисципліни здобувач освіти 

приступає в разі набуття певних знань, навичок та вмінь з інших 

галузей науки й виробничої практики. Перш за все, це стосується 

дисциплін загальноекономічного циклу. Крім того, потрібні 

знання зі спеціальних навчальних дисциплін: «Гроші і кредит» та 

«Банківська система». 

Що буде вивчатися 

Економічний зміст операцій банків з цінними паперами; Зміст 

фінансових інструментів фондового ринку; Сутність і зміст 

емісійних операцій банків; Інвестиційні операції банків з цінними 

паперами; Види ризиків інвестиційної діяльності банків та 

визначення методів управління ними; Зміст та особливості видів 

посередницьких операцій банків з цінними паперами; Зміст, мета 

та завдання діяльності з ведення реєстру власників іменних 

цінних паперів; Функції реєстроутримувача; Зміст, особливостей, 

структури та сфери діяльності Національної депозитарної 

системи; Зміст і види депозитарної діяльності; Вимоги 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 

системи реєстру та документів системи реєстру власників іменних 

цінних паперів; Порядок надання реєстроутримувачем звітності 

щодо здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних 

цінних паперів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння матеріалом курсу допоможе здобувачам освіти 

зрозуміти специфіку діяльності банків на фондовому ринку, 

особливості здійснення емісійних та інвестиційних операцій 

банків, розуміти відмінності портфелів цінних паперів, пізнати 

сутність обліку та аналізу цінних паперів у портфелях банку, зміст 

ризиків інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів, 

зрозуміти зміст організації лістингу цінних паперів в світі та в 

Україні, а також знати функції банків як андерайтерів, дилерів та 

брокерів. Особливу увагу приділено методичним засадам 

здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, а також 

питанням організації торгівлі цінними паперами. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

За результатами вивчення дисципліни здобувачі освіти можуть 

навчитися:  

 формувати призначення та обґрунтовано доводити 

доцільність здійснення банками операцій з цінними паперами; 

 організовувати та здійснювати внутрішній контроль за 

обігом цінних паперів та грошовими потоками торговця цінними 

паперами; 

 здійснювати торгові операції з пайовими, борговими, 

іпотечними та іншими цінними паперами; 

 визначати вартість акцій, облігацій та інших похідних 

цінних паперів; 

 використовувати фундаментальний та технічний аналіз 

цінних паперів; 

 використовувати статистичні методи технічного аналізу 



для отримання короткострокового та довгострокового прогнозу 

вартості цінного паперу; 

 укладати договори на ведення реєстрів власників іменних 

цінних паперів; 

 здійснювати операції на особових рахунках (переміщення, 

застава, корпоративні операції та викуп емітентом власних цінних 

паперів); 

 складати звіти щодо здійснення діяльності з ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів; 

 підготовлювати та передавати реєстр іншому 

реєстроутримувачу; 

 використовувати програмні продукти при здійсненні 

діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Здатність визначати специфіку здійснення діяльності на 

фондовому ринку. 

Здатність визначати специфіку фінансових інструментів 

фондового ринку. 

Визначати та характеризувати теоретичні та методичні засади 

організації емісійних операцій банків. 

Визначати та характеризувати теоретичні та методичні засади 

організації інвестиційних операцій банків. 

Здатність визначати типові ризики інвестиційної діяльності банків 

на ринку цінних паперів. 

Визначати та характеризувати теоретичні та методичні засади 

посередницьких операцій банків. 

Здатність характеризувати роль та значення Національної 

депозитарної системи в Україні. 

Здатність визначати особливості здійснення діяльності з ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
залік 

 

 

 


