
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

(поглиблений курс) 

 

2. Код: шифр дисципліни ППВ.05 

 

3. Тип: варіативна 

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії) 

 

5. Семестр, в якому викладається: 4 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. Жихор О.Б.  

 

8. Результати навчання, вміти: оцінити якість продукції; оцінити ринкові 

перспективи інноваційного продукту; генерувати нові ідеї зі створення нових 

продуктів; здійснити функціонально-вартисне обґрунтування інноваційного 

продукту; аналізувати платіжний баланс країни; визначати крос-курси валют 

різними способами; визначити фінансові результати сторін міжнародної угоди від 

операційного валютного ризику; розраховувати вартість хеджування операційного 

валютного ризику на ринку короткострокових капіталів та визначати прибутки або 

збитки від проведеної операції хеджування; визначати форвардний курс валюти на 

основі спот-курсу; визначати, яка валюта продається за форвардним контрактом з 

премією, а яка з дисконтом; визначати, якою є позиція інвестора (на пониження чи 

на підвищення валютного курсу); розраховувати внутрішню вартість опціону. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Сучасна економічна теорія, Інноваційна 

економіка, підприємництво в економічному розвитку суспільства. 

 

10. Зміст: Змістовий модуль 1. Управління товарним асортиментом, якістю товарів і 

послуг. Змістовний модуль 2. Організація фондового ринку та біржова діяльність.  

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, 

дискусійні методи, самостійна робота з навчальною літературою, тестування.    

 

12. Мова навчання: українська 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline is "Trade and Exchange Activities" 

 

2. Code: ППВ.05 

 

3. Type: variant discipline 

 

4. Level: 3 (PhD) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5,0 

 

7. Name of lecturer(s):  Zhykhor Olena B., Doctor of Science (Economics), Professor, 

Professor of Chair of Enterprise Economics, Business Administration and Regional 

Development, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

 

8. Learning outcomes,  be able to: assess the quality of products; evaluate the market 

prospects of the innovative product; generate new ideas for creating new products; 

carry out the functional and cost justification of the innovative product; analyze the 

country's balance of payments; to determine cross-rates of currencies in various ways; 

determine the financial results of the parties under international agreements from 

operational currency risk; calculate the cost of hedging operational foreign exchange 

risk in the short-term capital market; determine the profit or loss from the hedging 

operation; determine the forward exchange rate based on the spot rate; determine 

which currency is sold under the forward contract with a premium, and which with a 

discount; determine what is the position of the investor (to lower or increase the 

exchange rate); calculate the intrinsic value of the option. 

 

9. Disciplines are based on: Modern economic theory, Innovative economy, 

Entrepreneurship in the economic development of society. 

 

10. Contents: Module 1. Manage the product range, the quality of goods and services. 

Module 2. The organization of the stock market and exchange activities. 

11. Teaching forms and methods: lectures, practical employments, discussions that, 

debatable methods, independent work on educational literature, testing. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 
 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Торговля и биржевая деятельность» 

 

2. Код: ППВ.05 

 

3. Тип: вариативная 

 

4. Уровень: 3 (подготовки доктора философии) 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 4 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Жихор Елена Борисовна 

 

8. Результаты обучения, уметь: оценить качество продукции; оценить рыночные 

перспективы инновационного продукта; генерировать новые идеи по созданию 

новых продуктов; осуществить функционально-стоимостное обоснование 

инновационного продукта; анализировать платежный баланс страны; 

определять кросс-курсы валют различными способами; определить финансовые 

результаты сторон по международным соглашениям от операционного 

валютного риска; рассчитывать стоимость хеджирования операционного 

валютного риска на рынке краткосрочных капиталов; определять прибыли или 

убытки от проведенной операции хеджирования; определять форвардный курс 

валюты на основе спот-курса; определять, какая валюта продается по 

форвардным контрактом с премией, а какая с дисконтом; определять, какова 

позиция инвестора (на понижение или повышение валютного курса); 

рассчитывать внутреннюю стоимость опциона. 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: Современная экономическая теория, 

Инновационная экономика, Предпринимательство в экономическом развитии 

общества. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1. Управление товарным 

ассортиментом, качеством товаров и услуг. Содержательный модуль 2. 

Организация фондового рынка и биржевая деятельность. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, самостоятельная работа по учебной литературе, 

тестирование. 

 

12. Язык обучения: украинский 

 

 


