
1. Назва модуля: Валютний ринок та біржові операції 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.01_3 
3. Тип модуля: вибірковий  
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій – 18 год., практичних – 18 год.) 
6. Лектор: Гарматюк Олена Валентинівна 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття організаційної структури та механізму здійснення 

операцій на біржовому ринку; організації брокерської діяльності; системи операцій 
виробничо-торгової і фінансової спрямованості, які можна здійснювати на оптовому 
ринку та ринку деривативів законодавчого регулювання біржового ринку 

уміти: організовувати роботу суб’єктів підприємницької діяльності з біржами та 
брокерськими конторами, створювати брокерські контори та організовувати їх 
діяльність, моделювати та прогнозувати кон’юнктуру біржового ринку; здійснювати 
біржові операції та визначати їх ефективність, виконувати фахові функції на 
біржовому ринку. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: міжнародна крмерція 
кореквізити: політика біржового ціноутворення 
10. Зміст модуля:  
Поняття валюти та валютного ринку. Складові валютного ринку України. 

Головна особливість валютного ринку. Роль валютного ринку в економіці країни. 
Вартість валюти. Код окремої валюти. Стандартні одиниці котировки валюти. Методи 
котировки валюти. Маржа. Конверсійні операції на валютному ринку та їх види. Зміст 
категорій «дата операції», «дата валютування», «дата розрахунку». Особливість 
проведення форвардних угод. Активні учасники форвардного ринку. Крос- курс та 
порядок його визначення. Способи розрахунку крос-курсів. Операції фондової біржі. 
Уніфіковані правила проведення операцій із цінними паперами на фондовій біржі. 
Учасники біржових угод. Ринкові індекси. Методи розрахунку індексів. Зважування цін 
акцій. Зважування вартості акцій. Основні види ринкових відносин. 

11. Рекомендована література: 
1.  Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 

602 с.  
2. Буднік М. М., Мартюшева Л. С., Сабліна Н. В. Фінансовий ринок: навч. посіб. 

– Київ: ЦУЛ, 2009. – 334 с. 
3. Кушнір Т. Б. Економіка і організація біржової торгівлі: навч. посіб.: 2 вид., 

стереотипне. – Харків: Консул, 2004. – 216 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) –  екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання) 
14. Мова навчання: українська 


