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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

Мета вивчення курсу – формування у майбутнього фахівця теоретичних основ та 

практичних навиків у використанні хеджових механізмів управління ціновими ризиками 

при здійсненні бізнесової діяльності. Завдання курсу: формування у студентів знань з 

основ хеджування на біржовому товарному та фондовому ринках; набуття практичних 

навичок з: організації торгівлі ф’ючерсними, опціонними контрактами та свопами на 

товари, цінні папери, валюту. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

дієві та продуктивні механізми управління ціновими ризиками, особливо на ринку 

агропродовольчої продукції; моделі руху базису на товарному біржовому ринку; види та 

особливості хеджових торгівельних стратегій; економічний механізм хеджових операцій. 

На підставі отриманих знань студенти повинні вміти: здійснювати хеджування на 

ф’ючерсних ринках, повязаних зі змінами цін при виробництві, зберіганні, переробці та 

реалізації товарів; досконало володіти стратегіями купівлі та продажу опціонів на ринку 

с.г. продукції; проводити фінансові розрахунки за ф’ючерсними та опціонними угодами; 

визначати рівень прибутковості торгівлі базисом. 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лаборатор

ні, практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оцінюван 

ня, балів 

2 семестр 

Модуль 1. Теоретичні основи хеджування і біржової торгівлі 

Тема 1. 

Ризики – об’єкт 

хеджування 

 

2/2 

Розуміти поняття 

ризиків як об’єкта 

хеджування 

Написання 

тестів, ессе, 

розгадування 

кросвордів 

12 

Тема 2. Теорія 

хеджування 

ризиків 

1/1 

Знати основні теорії 

хеджування ризиків  

Написання 

тестів, ессе, 

розгадування 

кросвордів 

12 

Тема 3. Види 

строкових  

біржових  

інструментів  у  

хеджуванні 

2/2 

Розрізняти види 

строкових біржових 

інструментів  

Написання 

тестів, 

презентація 

виконаних 

завдань 

12 



ризиків 

Тема 4. Ф’ючерси 2/2 

Вміти затосовувати 

ф’ючерси в 

хеджуванні 

Здача 

практичної 

роботи  
12 

Тема 5. Опціони 2/2 

Вміти затосовувати 

опціони в 

хеджуванні 

Здача 

практичної 

роботи 

12 

Самостійна робота до модуля 1 10 

Модульна робота 1 30 

Модуль 1 загалом 100 

Модуль 2. Організаційно-економічні засади хеджування на ринку аграрної продукції 

Тема 6.  
Основи 

хеджування на 

аграрному ринку 

2/2 

Знати особливості  

хеджування на 

аграрному ринку 

Презентація 

виконаних 

завдань 
20 

Тема 7.  
Основи хеджової 

стратегії при 

виробництві, 

зберіганні та 

реалізації 

сільськогосподарс

ької продукції 

2/2 

Знати основи 

хеджової стратегії 

при виробництві, 

зберіганні та 

реалізації 

сільськогосподарськ

ої продукції 

Презентація 

виконаних 

завдань 
20 

Тема 8. 
Хеджування 

опціонами на 

сільськогосподарс

ькі ф’ючерси 

2/2 

Вміти хеджувати 

опціони на 

сільськогосподарськ

і ф’ючерси 

Презентація 

виконаних 

завдань 
20 

Самостійна робота до модуля 2 10 

Модульна робота  2 30 

Модуль 2 загалом 100 

Всього за 2 семестр 70 = 

(100+100)/2* 

0,7 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати 

повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


