
1. Назва модуля: Біржовий ринок
2. Код модуля: ФОЕБ_8_ФП.05_1
3. Тип модуля: обов’язковий.
4. Семестр: 1.
5. Обсяг  модуля:  загальна кількість  годин –  90  (кредитів  ЄКТС – 3);

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16).
6. Лектор: Курмаєв Петро Юрійович – доктор економічних наук, доцент.
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: принципи  функціонування  біржового  ринку;  основні  параметри  та

фактори  впливу  на  розвиток  біржового  ринку;  принципи  та  особливості
регулювання біржового ринку товарів та фінансових інструментів

вміти: аналізувати і розраховувати основні показники економічної діяльності
суб’єктів біржового ринку; приймати обґрунтовані рішення щодо біржових операцій;
застосовувати  інформаційні технології біржової торгівлі.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
10. Зміст модуля: 
Розвиток і сучасний стан світового біржового ринку.  Формування біржового

ринку в Україні. Структура управління біржею та її органи. Біржова угода: ознаки,
сутність, зміст, класифікація. Основи ф’ючерсної торгівлі. Кліринг і розрахунки на
біржовому  ринку.  Види  біржових  операцій  на  ф’ючерсному  ринку.  Торгівля
опціонами на біржі. Спекулятивні операції на ф’ючерсних ринках. Котирування цін
та  цінова  стратегія  на  біржовому  ринку.  Концепція  хеджування.  Практика
хеджування. Фондові біржі та їх діяльність. Основи функціонування валютної біржі.

11. Рекомендована література:
1.  Стасіневич  С.А.  Ціноутворення  на  біржовому  ринку  :  Навч.  посіб.
/С.А. Стасіневич. – К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2015. – 111 с.
2.  Солодкий  М.О.  Розвиток  біржового  аграрного  ринку :  Навч.  посіб./  М.О.
Солодкий, В.О. Яворська, Т.Ю. Андросович. – К.: ЦК Компринт, 2014. – 341 с. 
3. Біржовий ринок: проблеми функціонування та тенденції інноваційного розвитку :
монографія  /  [М.  О.  Солодкий,  С.  А.  Стасіневич,  Т.  Ю.  Андросович,   В.  О.
Яворська]. – К. : ЦП КОМПРИНТ, 2013. – 215 с.

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

13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне

навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий  контроль  (20%)  –  екзамен  (теоретичні  питання,  задачі,

тестові завдання).
14. Мова навчання: українська.


