
1. Назва модуля: Основи біржової діяльності 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.2.11_6 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 6 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 44 (лекції - 20 год., практичні - 24 год.). 
6. Лектор: Бержанір Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: сутність та особливості біржової торгівлі, світовий досвід 

функціонування та регулювання біржового ринку, основні віхи розвитку біржового 
ринку в Україні на напрями їх поліпшення, систему законодавчо-правового 
регулювання біржового ринку країни, складові біржових угод та їх сутність, види 
бірж, їх характеристику за різними ознаками (зокрема: товарної, фондової та 
валютної бірж і т.д.) та основні функції, вимоги до біржових товарів, їх особливості 
та класифікацію, в першу чергу агропродовольчої групи, організаційну структуру 
бірж, біржове посередництво, технологію біржової торгівлі, показники, що 
характеризують процес біржового торгу, сутність процесу хеджування, базису при 
хеджуванні, зміст котирування цін на біржі, підходи, методи, функції котирувальної 
комісії, види котирувальних цін, ціноутворюючі фактори, способи прогнозування 
цін, тенденції удосконалення біржового ринку в світі та Україні; 

вміти: дати характеристику видам біржових угод (спот, форвард, ф’ючерс, 
опціон), організації біржових торгів, провадити стандартизацію (кількісну – 
формувати партії (лоти) товарів, якісну (встановлювати відповідність стандартам 
та біржовим параметрам стандартизації товарів за якістю), розраховувати 
фінансові результати за біржовими угодами для конкретних умов, визначати 
товарну структуру біржової торгівлі, застосовувати основні методи біржового 
котирування цін, визначати цінову стратегію на біржі, здійснювати біржове 
хеджування, провадити аналіз стану торгівельної діяльності бірж. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: економіка підприємства, фінансовий ринок. 
10. Зміст модуля: 
Предмет, методи і завдання курсу. Організаційно-економічні основи біржової 

діяльності. Виникнення та розвиток біржової діяльності в Україні. Законодавчо-
правове регулювання біржової діяльності. Роль і місце біржової торгівлі у 
формуванні аграрного ринку. Біржові товари та їх види. Організаційно-правові 
основи створення та функціонування бірж. Організація і технологія біржової 
торгівлі. Організація брокерської діяльності. Біржові угоди та їх види. Економічний 
механізм біржової торгівлі. 

11. Рекомендована література: 
1. Осадчук Н. В. Аудит / Н. В. Осадчук. – Умань: УДПУ, 2011. – 99 с. 
2. Рядська В. В. Аудит: навч. пос.  / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. Центр 

Учбової літератури, 2008. – 416 с.   
3. Усач Б. Ф. Аудит: навч. посіб. / Б. Ф. Усач. – К.: 3нання-Прес, 2006. – 284 

с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (70%) - усне опитування, тестування, розв’язування 

задач, індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання). 



14. Мова навчання: українська. 
 
 
 


