
 

Шифр та назва 

спеціальності 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Назва освітньої 

програми 
Освітня програма спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Вибіркова дисципліна в загальноакадемічній базі вибіркових 

дисциплін НМетАУ, рекомендованих для включення в індивідуальні 

плани студентів спеціальності 076 
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 
Терміни вивчення 

дисципліни 
Перший курс магістерського рівня освіти 

Мова викладання Українська 
Передумови вивчення 

дисципліни 
Знання з економіки підприємства, англійської мови, фінансів, біржової 

справи, математики, інвестування, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

Мета навчальної 

дисципліни 
Засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з оцінки 

та аналізу ринкових індексів та індикаторів як основних 

характеристик фондового ринку 
Компетентності, 

формування яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми 

у сферах підприємницької та біржової діяльності, що передбачає 

застосування теорій та методів організації і функціонування 

підприємницьких та біржових структур і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 
Програмні результати 

навчання 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- теоретико-методологічні та організаційно-правові основи 

побудови фондового ринку; 

- місце ринкових індексів та індикаторів в системі характеристик 

фондового ринку; 

- сутність, методику розрахунку основних ринкових індексів та 

індикаторів; 

- основи нормативно-законодавчої бази, яка регулює роботу 

фондового ринку.  
вміти: 

- підбирати, обробляти, користуватись первинною інформацією 

для розрахунку ринкових індексів; 

- розраховувати ринкові індекси, використовуючи середню 

арифметичну, середню геометричну та інші  методичні прийоми; 

- на основі аналізу стану та тенденцій ринкових індексів та 

індикаторів готувати базу для прийняття рішення на фондовому 

ринку. 

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«РИНКОВІ ІНДЕКСИ ТА ІНДИКАТОРИ» 



Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів 

навчання: 

- демонструвати базові знання ринкових індексів та індикаторів  

для роботи на фондових ринках; 

- володіти методами та інструментарієм для аналізу, оцінювання 

та прогнозування ринкових індексів та індикаторів. 

Зміст навчальної 

дисципліни 
Модуль 1. Загальна характеристика фондового ринку, його 

інфраструктури в контексті формування та використання ринкових 

індексів та індикаторів 

Модуль 2. Ринкові індекси у структурі основних фінансових 

інструментів, характеристика та методики їх розрахунку  

Модуль 3. Сутність, характеристика та особливості визначення 

ринкових індикаторів 

Модуль 4. Математичне забезпечення для визначення, оцінювання та 

прогнозування ринкових індексів та індикаторів 
Заходи та методи 

оцінювання 
Оцінювання модулів 1, 2, 3, 4 здійснюється за  результатами захисту 

розрахункового індивідуального завдання.  

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє 

арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною шкалою. 
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Чверть 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 16 16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань 6 6 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 54 54 

Семестровий контроль   

 

Специфічні засоби 

навчання 
Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу, комп’ютерних робочих місць 
Навчально-методичне 

забезпечення 
Основна література: 

1. Васильєва В. В. Фінансовий ринок: навч. посібн. / В. В. 

Васильєва, О. Р. Васильченко.–К.: Центр учбової літератури, 2008. –368 

с. 

2. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів : навчальний посібник 

/Ю.Я. Кравченко. –К. : Дакор, КНТ, 2008. –664 с. 



3. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 

23лютого 2006 р. // ВВР України. –2006. –No31  
4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 
5. Податковий кодекс України: [Електронний ресурс].-Режим 

доступу: http://sfs.gov.ua/nk/ 
Додаткова література: 

1. Аналітичний портал "Мій інвестиційний портфель"[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.investportfel.com. 

2. Інформаційний портал [Електронний ресурс].– Режим доступу: 

http://investfunds.com.ua. 

3. Інформаційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pif.in.ua. 

4. Офіційний сайт Держфінмоніторингу України. – Режим доступу : 

http://www.sdfm.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (НКЦПФР). – Режим доступу:// www.nssmc.gov.ua. 

6. Перша фондова торгівельна система [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.pfts.com  

7. Офіційний сайт New York Stock Exchange [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.nyse.com/index. 

8. Інформаційний портал CNN Money [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://money.cnn.com/data/dow30/. 
Інформація про 

відповідального 

виконавця 
Факультет: економіки і менеджменту 

 Кафедра: економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня 
 Провідний викладач: 

Романовський Ігор Георгійович 

посада: доцент  

науковий ступінь: кандидат технічних наук 

вчене звання: доцент 

E-mail: rightwaytogetintouch@gmail.com 

Робоче місце: кімната Б-413 

Оригінальність дисципліни: авторський курс 
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