
1. Назва модуля: Біржова діяльність 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.15_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 42 (лекцій – 20, практичних – 22) 
6. Лектор: Гарматюк Олена Валентинівна 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутність біржової діяльності; нормативно-правову базу та систему 

регулювання біржової діяльності; принципи організаційної діяльності бірж та 
механізм їх функціонування; особливості організації брокерської діяльності; 
технологію здійснення біржових операцій; економічний механізм біржової торгівлі; 
основні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку й методи оцінки їх 
вартості. 

уміти: вільно користуватись біржовою інформацією для здійснення 
господарських операцій; організовувати взаємовідносини підприємства з біржами та 
брокерськими конторами; організувати збут сільськогосподарської продукції через 
товарні біржі; здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність; розробляти 
стратегію поведінки гравця на фондовій і товарній біржі;  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: комерційна діяльність 
кореквізити: політика біржового ціноутворення 
10. Зміст модуля:  
Основні поняття про біржу, класифікація бірж. Історія виникнення і розвитку 

бірж. Порядок утворення та органи управління біржі, організаційна структура і 
персонал.  Біржове ціноутворення. Визначення товарної, фондової та валютної біржі 
за чинним законодавством. Організація роботи брокерської фірми. Строкові 
контракти. Ф’ючерсна біржа як найбільш розвинений вид товарної біржі. Основні 
поняття про ринок цінних паперів. Види цінних паперів та їх особливості. Фінансові 
інститути ринку цінних паперів. Порядок емісії цінних паперів. Фондова біржа. 
Інвестиційні дилери та позабіржовий ринок цінних паперів. Механізм біржового 
регулювання: правове, нормативне й інформаційне забезпечення. 

11. Рекомендована література: 
1.  Бевз О.П. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібн. / Бевз О.П., 

Скотнікова М.М. - К.: ЦУЛ, 2006. - 43 с. 
2. Раровська В. В., Біржова діяльність: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ 

 В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов К.: Центр учбової літератури, 2009.  
3. Сохацька О. М. Біржова справа: підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – 

Тернопіль; Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 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%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання) 
14. Мова навчання: українська   


