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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК» 

 

Спеціальність: 292 «Міжнародні 

економічні відносини» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Зміст основних економічних категорій, що визначають характер 

функціонування світового фондового ринку, цілі та інструменти 

фінансування та інвестування, процес управління інвестиціями та 

операції з фінансовими інструментами; систему факторів, що 

впливають на еволюцію, формування та сучасні тенденції розвитку 

світового фондового ринку; сучасні проблеми розвитку та 

регулювання світового фондового ринку; проблеми й тенденції 

розвитку фондового ринку світу, й зокрема України. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів 

сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у 

галузі міжнародних економічних відносин, засвоєння основних 

теоретичних положень та опанування необхідними практичними 

навичками, що мають забезпечувати ефективність діяльності 

фондових ринків сучасності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 самостійно використовувати джерела інформації з метою 

визначення сучасних тенденцій та особливостей функціонування 

світового фондового ринку;  

 самостійно визначати особливості складових частин світового 

фондового ринку;  

 розуміти особливості функціонування світового фондового 

ринку,  

 знати основні інструменти фінансування та інвестування,  

 розуміти механізм регулювання світового фондового ринку, 

управління інвестиціями та операції з фінансовими 

інструментами;  

 аналізувати сучасні тенденції розвитку і функціонування 

світового фондового ринку. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

- здатність проводити дослідження економічних явищ та 

процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-

наслідкових та просторово-часових зв’язків;  

- здатність аналізувати cучасні проблеми та процеси, 

прогнозувати можливий їх розвиток в майбутньому;  

- оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу, 

ідентифікації та оцінювання з метою ведення ефективного 

міжнародного бізнесу щодо різних валютних, кредитних, 

фондових та інших операцій з використанням комп'ютерної 



техніки та програмно-математичних комплексів; 

- здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного 

середовища та вміти адаптуватися до них;  

- здатність аналізувати нові риси міжнародних відносин в епоху 

глобалізаційних процесів; 

- застосовувати економіко-математичні методи та моделі в 

процесі розробки та прийняття фінансових рішень  щодо операцій 

на валютних, кредитних, фондових ринках. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Фондовий ринок: поняття, роль та місце в 

системі світового господарства. Ретроспектива розвитку світового 

фондового ринку. Фондовий ринок у системі ринків. 

Інфраструктура світового фондового ринку. Теоретичні засади 

функціонування світового фондового ринку. Загальні засади 

регулювання міжнародних фондових ринків. Законодавча база 

світового фондового ринку. Аналіз тенденцій розвитку фондового 

ринку у світі та Україні. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери 

Похідні цінні папери. Особливості розміщення цінних паперів. 

Обіг цінних паперів і торгівля ними. Технологія торгівлі цінними 

паперами. Фондовий ринок України 

Види занять: Лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: навчальні дискусії, мозкова атака, підготовка 

есе 

Форми навчання: очна 

Пререквізити  «Банківська справа», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна 

торгівля» 

Пореквізити  «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Облік та аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1.  Кондрашихин А. Б., Рожманов В. Г., Пепа Т. В., Федорова В. А. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг): учебное пособие.  – Киев: Центр 

учебной литературы, 2008. – 374 с.: ил. 

2. Кугаткіна О. Ю. Пряме іноземне інвестування в стратегії економічного 

зростання України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук: 08.00.02/ Державний вищий навчальний 

заклад "Київський національний економічний університет ім. Вадима 

Гетьмана".  – Київ, 2008. – 18 с. 

3. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підручник.  – Київ: Знання, 2006. –

 536 с. 

4. Регулювання ринку цінних паперів в Україні/ Ковальський В.С., Ляшко 

Л.П., упоряд.  – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 384 с. 

5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: навчальний посібник. – 2-ге вид., 

випр. і доп.  – Київ: Знання-Прес, 2003. – 536 с. 

6. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними 

паперами: навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. та перероб.  –

 Київ: КНЕУ, 2000. – 156 с. 

7. Фондовий ринок. Аналітика від АРІФР/ публ. підгот. за матеріалами 

інформ.-аналіт. відділу "Агентства з розвитку інфраструктури фондового 

ринку України" // Економіст – Київ, 2010. – : № 1. – С. 10-11 

 

Репозитарій НАУ: 
1. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: 

міжнар. наук.-практ. конф., 13 квітня 2017 р.: тези доп. – К., 2017. – С. 75-

76. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29900 

2. Ричка М.А. Фондовий ринок україни в умовах євроінтеграції  // 
Причерноморські економічні студії ). – 2017. – № 16. – С. 16-20. 
 https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29913 
3. Ричка М.А.  Розвитку фондових ринків // Національні економічні 

стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=177504&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=177504&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=177504&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190003&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190003&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190003&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190003&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190003&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=122188&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=122188&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=161261&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=161261&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=60227&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=60227&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=11555&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=11555&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=11555&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=212573&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=212573&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=212573&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29900
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29913


13 квітня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 83-85. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29901 
4. Ричка М.А.  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

"Світовий фондовий ринок" https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39503 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і 

бізнесу, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, опитування. 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)         

 

ПІБ: Ричка Марина Анатоліївна 

Посада: доцент  

Вчене звання:доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних 

наук 

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/pro

f_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10909 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: maryna.rychka@npp.nau.edu.ua 

 Робоче місце: 7.405 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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