
1. Назва модуля: Біржовий ринок 
2. Код модуля: МУБ_8_ФП.05_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14 год., практичних – 16 год.) 
6. Лектор: Гарматюк Олена Валентинівна 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: нормативно-правову базу; принципи організаційної діяльності бірж та 

механізм їх функціонування; особливості організації брокерської діяльності; процес 
здійснення біржових операцій та вміти визначати їх ефективність; методи фінансово-
економічного аналізу та використовувати інформаційні технології валютного та 
фондового ринків на своєму робочому місці; етичні принципи роботи біржових ринків. 

уміти:  вільно користуватись біржовою інформацією для здійснення 
господарських операцій; організувати брокерську контору і забезпечити її нормальну 
діяльність; працювати брокером на товарній, фондовій та валютній біржах; 
організувати збут сільськогосподарської продукції через біржовий ринок; при 
складанні бізнес-планів використовувати котирувально-інформаційні матеріали бірж 
для ефективної організації виробництва; в практичній діяльності використовувати 
ф’ючерсний ринок для страхування цінового ризику, управління майном 
підприємства та отримання кредитів під заставу ф’ючерсних і форвардних 
контрактів. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- кореквізити: політика біржового ціноутворення 
10. Зміст модуля:  
Економічна сутність та еволюція біржового ринку; законодавчо-правове 

регулювання біржової діяльності; організація і технологія біржової торгівлі; 
брокерська діяльність; види біржових угод; фондові біржі та їх діяльність на 
біржовому ринку; основні функціонування валютного біржового ринку. 

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.]/ 
Б 64     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%) –  екзамен (теоретичні питання, задачі, 
тестові завдання). 

14. Мова навчання: українська.   


