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Обсяг та 

ознаки 

дисципліни 

Нормативна дисципліна, змістових модулів – 2. 

Форма контролю: іспит. 

Загальна кількість кредитів – 3, годин – 90, у т.ч. лекції – 

14 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 62 години. 

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання: українська  

Рік викладання – 2022 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 

режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 

Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Метою освоєння курсу є вивчення студентами теоретичних і прикладних 

підходів до формування у майбутнього фахівця теоретичних основ та 

практичних навиків з біржової діяльності та ефективного використання 

біржових операцій в своїй майбутній діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- формування у студентів знань з організації біржової діяльності; 

 - набуття практичних навичок з: організації торгівлі на біржі товарами, 

цінними паперами, валютою; організації взаємовідносин з брокерськими 

конторами; використання біржової інформації для організації 

високоефективного виробництва та збуту сільськогосподарської продукції.  



 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

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.  

 

вміти: 

- вільно користуватись біржовою інформацією для здійснення біржових 

операцій;  

- організовувати взаємовідносини підприємства з біржами та 

брокерськими конторами;  

- організувати високоефективну реалізацію сільськогосподарської 

продукції використовуючи біржові механізми; 

- здійснювати біржові операції для управління ціновими ризиками;  

- хеджування на біржових ринках для страхування фінансових ризиків, 

пов’язаних зі змінами цін при виробництві та реалізації продукції 

агропромислового комплексу. 

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність біржової діяльності. Еволюція біржової торгівлі та її значення 

в межах світового господарства 

Тема 2.  Державне регулювання біржової діяльності. 

Тема 3.  Особливості функціонування товарних бірж. 

Тема 4. Ф’ючерсна біржа. Ф’ючерсний контракт і хеджування. 

Тема 5. Фондова біржа та фондові операції. 

Тема 6. Валютна біржа. 

Тема 7. Аналіз валютного ринку. 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 



Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний 

контроль – 50 балів. 

Семестровий іспит полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних та практичних заняттях і виконання 

індивідуальних завдань за стобальною) та шкалою ЄКТС результатів навчання. 

 

6. Рекомендована література  

Основна  

1. Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О. Основи біржової 

діяльності: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. 

М.О. Солодкого Київ: Компринт, 2017. 450 с.  
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Солодкий. Київ: Компринт, 2017. 576с.  
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Київ: Компринт, 2019. 520 с.  
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Jersey, University of Toronto, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2016. 852p.  
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аналізу для дослідження біржових ринків. Моніторинг біржового ринку. 2014. 

№ 2 (21). С. 15-17.  

4. Міжнародний фондовий ринок: навч. посіб.-практикум / [О.Є.Кузьмін 
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закладів / М.О. Солодкий, С.А. Стасіневич, Т.Ю. Андросович. Київ: ВЦ НУБіП 

України, 2013. 210 с.  

6. Опционы. Максимальная прибыль при заданном риске. Киев: 

Украинская биржа. 2014. 28 с.  

7. Основи інтернет-трейдингу. Київ: Українска біржа. 2014. 34 с.  

8. Основи термінового ринку – Київ: Українска біржа. 2014. 30 с.  
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Київ: Аграрна освіта, 2010. 565с.  

10. Солодкий М.О., Яворська В.О., Андронович Т.Ю. Розвиток біржового 

аграрного ринку: монографія. Київ: ЦП Компрінт, 2014. 341с.  



11. Солодкий М.О. та ін, всього 5 авторів. Біржовий ринок: проблеми 

функціонування та тенденції інноваційного розвитку: Монографія. Київ: ЦП 

Компрінт, 2013. 215 с.  

12. Яворська В.О. Механізм хеджування на біржовому товарному ринку. 

Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск № 3(14)URL: 

http://www.pev.kpu.zp.ua\vypusk-3-14.  

13. Яворська В.О., Солодкий М.О.Біржовий ринок в умовах глобалізації: 

стан та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск № 31. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/31-2019.  

14. Яворська В.О., Грінченко В., Листопад В. Розвиток міжнародних 

біржових ринків. Східна Європа. Економіка, бізнес та управління. Випуск № 

6(23). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019.  

15. Фондовий ринок в Україні / Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк 

В.А. та ін. Київ.: УІРФР, 2015. 600 с.  

16. Trading on Canadian Futures Markets. Fifth Edition by John E.Hore. 

Toronto, The Canadian Securities Institute, 2008. 196p.  

17. Farming Futures. A guide to the agricultural commodity futures markets. -

Cambridge, CHRISTOPHER PRIOR-WILLEARD, 2004. 126p. 10 12.  

 

Інформаційні ресурси  

1. Аграрна біржа - agrex.gov.ua  

2. Асоціація «Біржові та електронні майданчики» - aeaep.com.ua  

3. Асоціація «Українські фондові торговці» - aust.com.ua  

4. Блог компанії RockInvest. Навчання інвестуванню на фондових біржах 

США - http://rockinvest.com.ua/blog.  

5. Київська міжнародна фондова біржа - kise.com.ua  

6. Моніторинг біржового ринку (журнал) - memjournal.agrex.gov.ua.  

7. Національний депозитарій України - csd.ua.  

8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - 

nssmc.gov.ua  

9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг - dfp.gov.ua  

10. Придніпровська фондова біржа - pse.com.ua  

11. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових 

ринках - ausd.com.ua  

12. Східно-Європейська фондова біржа - eese.com.ua  

13. Українська асоціація інвестиційного бізнесу - uaib.com.ua  

14. Українська біржа - ux.ua  

15. Українська міжбанківська валютна біржа - uice.com.ua.  

16. Українська міжнародна фондова біржа - uise.com.ua  

17. Українська фондова біржа - ukrse.com.ua  

18. Фондова біржа «ІННЕКС» - innex-group.com  

19. Фондова біржа «Перспектива» - fbp.com.ua  

20. Фондова біржа ПФТС - pfts.com. 
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