
Повна назва: Аналіз і прогнозування біржового ринку 

Статус: Нормативна 

Мета: освоєння основних теоретичних положень та економічної суті 

біржової торгівлі, її роль, місце в розвитку підприємництва. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» 

складається з двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно 

окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька 

навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, 

наводяться практичні приклади; заняття проводяться з використанням 

технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та 

практичних питань з державного фінансового контролю та їх обговорення в 

аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у 

виконанні їх індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів 

теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ БІРЖОВОГО РИНКУ 

1 

Історія становлення 

інфраструктури 

організованого ринку 

 2 

 

2   7 

2 Виникнення і розвиток 

біржового ринку 

 2 2   6 

3 Сутність та особливості  2 2   6 



біржової діяльності 

4 Сучасний стан світового 

біржового ринку 

 2 4   7 

5 Становлення та розвиток 

біржового ринку в 

Україні  

 2 2   6 

6 Законодавчо-правове 

регулювання біржової 

діяльності 

 2 4   7 

7 Організаційна структура 

та управління біржею 

 2 2   6 

8 Організація і технологія 

біржової торгівлі  

 2 2   6 

9 Укладання та виконання 

біржових угод 

 2 4   6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОГНОЗУВАННЯ БІРЖОВОГО РИНКУ 

10 Ціноутворення на 

біржовому ринку та 

котирування цін 

 2 4   6 

11 Посередництво на 

біржовому ринку 

 2 2   6 

12 Електронна технологія 

біржової торгівлі 

 2 2   6 

13 Біржові товари  4 4   7 

14 Функціонування 

фондового ринку у 

біржовій торгівлі 

 2 2   6 

15 Ринок цінних паперів   4 4   6 

16 Біржова торгівля на 

валютному ринку 

 2 2   6 

17 Основи ф’ючерсної 

торгівлі 

 2 2   6 

18 Концепція хеджування  2 2   6 

19 Кліринг і розрахунки на 

біржовому ринку. 

 2 2   6 

Всього 210 42 50   118 

Знання та навички: студенти повинні  



знати: організаційну структури та механізм здійснення операцій на 

біржовому ринку; організацію брокерської діяльності; системи операцій 

виробничо-торгової і фінансової спрямованості, які можна здійснювати на 

спотовому ринку та ринку деривативів законодавчого регулювання 

біржового ринку. 

вміти організовувати роботу суб’єктів підприємницької діяльності з 

біржами та брокерськими конторами, створювати брокерські контори та 

організовувати їх діяльність, моделювати та прогнозувати кон’юнктуру 

біржового ринку; здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність, 

виконувати фахові функції на біржовому ринку. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 120 години / 4 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання 

самостійних письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських 

заняттях;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, 

перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки 

виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з дисципліни 

«Аналіз і прогнозування біржового ринку» проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді заліку в 13 та іспиту в 14 триместрах, в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Форма проведення заліку – усна; іспиту – письмова.  

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 1 5 

Опитування на сем. заняттях 5 7 35 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної роботи 10 2 20 



Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях 5 1 5 

Опитування на сем. заняттях 5 7 35 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної роботи 10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Мельничук Любов Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент б.в.з. 

кафедри економіки підприємства ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 5 років. Кількість виданих наукових праць – більше 30. В 2011 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі 

спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами ( за видами 

економічної діяльності). Тема дисертації: «Ефективне використання 

трудових ресурсів та удосконалення механізму мотивації праці в 

сільськогосподарських підприємствах» 

Сфера наукових інтересів – економічне управління підприємствами, 

соціальна відповідальність, біржова діяльність, маркетингові дослідження. 


