
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Біржова діяльність» 

 

Ступень «Бакалавр» 

 

Кількість кредитів ECTS Семестр 

5 4 

 
1 Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань щодо  організації біржової діяльності та ефективного 

використання біржових операцій у професійній діяльності. 

 

2 Завдання:  
формування знань з організації біржової діяльності;   

формування вмінь та навичок: використання та дотримання нормативно-правових засад біржової 

діяльності,  ідентифікації особливостей біржової діяльності; організації біржової діяльності; 

володіння технологією біржової діяльності; організації торгівлі на біржі товарами, цінними 

паперами, валютою; володіння методикою біржового ціноутворення; технологією ф’ючерсної 

торгівлі; організації взаємовідносин з брокерськими конторами та іншими посередниками 

біржової торгівлі, володіння технологією хеджування та вибору відповідної стратегії хеджування 

у біржовій діяльності; використання біржової інформації для організації високоефективного 

виробництва та збуту продукції; управління біржовою діяльністю та прийняття ефективні 

управлінських рішень у біржовій діяльності. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

сутності біржової діяльності;  

правових засад здійснення біржової діяльності в Україні;  

основних типів бірж та організаційних засад їх  діяльності;  

особливостей процесу створення бірж та їх структури в Україні;  

технології біржової діяльності;  

сутності та видів біржових активів; 

особливостей біржового ціноутворення; 

функцій та завдань біржових посередників; 

сутності та видах біржових контрактів;  

сутності та особливостей брокерської діяльності; 

особливостями ф’ючерсної торгівлі; 

 

застосування знань і розумінь: 

ідентифікації особливостей біржової діяльності; 

організації біржової діяльності; 

володіння технологією біржової діяльності;  

організації торгівлі на біржі товарами, цінними паперами, валютою;  

володіння методикою біржового ціноутворення; 

технологією ф’ючерсної торгівлі; 

організації взаємовідносин з брокерськими конторами та іншими посередниками біржової 

торгівлі; 

володіння технологією хеджування та вибору відповідної стратегії хеджування у біржовій 

діяльності;  



використання біржової інформації для організації високоефективного виробництва та збуту 

продукції 

управління біржовою діяльністю та прийняття ефективних управлінських рішень у біржовій 

діяльності. 

 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Організаційно-економічні засади біржової діяльності 

Тема 1. Теоретичні засади біржової діяльності 

Тема 2. Організаційні засади  діяльності бірж 

Тема 3. Регулювання біржової діяльності 

Тема 4. Технологія біржової торгівлі  

Тема 5. Біржові активи 

Тема 6. Біржове ціноутворення 

Тема 7. Види біржових контрактів 

Тема 8. Брокерська діяльність 

Змістовий модуль 2. Основи біржової діяльності на ринку строкових угод 

Тема 9. Ф’ючерсна торгівля 

Тема 10. Хеджування в біржовій діяльності 

Тема 11. Біржова діяльність на фондовому ринку 
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