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1. Загальні відомості про дисципліну 

Анотація. Фінанси використовуються державою як ефективний 

регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Вибіркова дисципліна 

«Біржова діяльність» розрахована на студентів різних спеціальностей, 

спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення 

практичних навичок щодо взаємозв’язків між джерелами формування 

фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових 

інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів 

фінансових інструментів.  

Вивчаючи дисципліну «Біржова діяльність» студенти вивчають 

сукупність фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл 

вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях. Знання цих 

питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати 

економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і 

тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних 

фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати 

актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави. 

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко 

опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці. 

Мета. Формування теоретичних основ та практичних навиків з біржової 

діяльності та ефективного використання біржових операцій.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів 

знань з організації біржової діяльності; набуття практичних навичок з: 

організації торгівлі на біржі; організації взаємовідносин з брокерськими 

конторами; використання біржової інформації для організації 

високоефективного виробництва та збуту продукції.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 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.  

На підставі отриманих знань студент повинен вміти: вільно 

користуватись біржовою інформацією для здійснення господарських операцій; 

організовувати взаємовідносини підприємства з біржами та брокерськими 

конторами; здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність. 

Пререквізити. Дисципліна може вивчатися на основі повної загальної 

середньої освіти. Студенти повинні володіти базовими знаннями із дисципліни 

«Економічна теорія». 



Перелік предметних компетентностей здобувача фахової передвищої 

освіти: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур; 

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин; 

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності; 

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

СК 9. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку; 

СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

Програмні результати навчання  

ПР 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях.  

ПР 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

ПР 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

ПР 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 



ПР 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

ПР 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання 

на практиці.  

ПР 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

ПР 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур.  

ПР 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

ПР 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на 

практиці.  

ПР 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми 

у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 

ПР 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових 

норм. 

ПР 21. Застосовувати набуті знання і навички у повсякденному житті з 

метою самовдосконалення, здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Опис навчальної дисципліни 

2.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни “Біржова діяльність” 

Форма 

навчання 

Рік 

підготовки 
Семестр 

Кількість Вид 

підсумкового 

контролю Кредитів Годин Модулів 

Денна 3 5-6 3 90 2 ЗАЛІК 

 

2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

№ 

за/п 
Теми 

Усього 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1. Тема 1. Теоретичні засади біржової діяльності 7 

2. Тема 2. Тенденції світової біржової діяльності 7 

3. Тема 3. Біржова діяльність в Україні та її регулювання 7 

4. Тема 4. Організаційні засади діяльності бірж 7 

5. Тема 5. Технології біржової торгівлі 7 

6. Тема 6. Біржові активи 11 

Разом за модулем 1 46 

МОДУЛЬ 2 

7. Тема 7. Види біржових контрактів 11 

8. Тема 8. Брокерська діяльність 11 

9. Тема 9. Хеджування на біржовому ринку 7 

10. Тема 10. Теоретичні основи клірингової та розрахункової діяльності 7 

11. Тема 11. Ризик - менеджмент біржової діяльності 8 

Разом за модулем 2 44 

Усього за курс 90 

 



2.2.1. Теми лекційних занять 

№ Назва теми 

1 Теоретичні засади біржової діяльності 

2 Тенденції світової біржової діяльності 

3 Біржова діяльність в Україні та її регулювання 

4 Організаційні засади діяльності бірж 

5 Технології біржової торгівлі 

6 Біржові активи 

7 Види біржових контрактів 

8 Брокерська діяльність 

9 Хеджування на біржовому ринку 

10 Теоретичні основи клірингової та розрахункової діяльності 

11 Ризик - менеджмент біржової діяльності 

 

2.2.2. Теми семінарських або практичних занять 

№ Назва теми 

1 Теоретичні засади біржової діяльності 

2 Тенденції світової біржової діяльності 

3 Біржова діяльність в Україні та її регулювання 

4 Організаційні засади діяльності бірж 

5 Технології біржової торгівлі 

6 Біржові активи 

7 Види біржових контрактів 

8 Брокерська діяльність 

9 Хеджування на біржовому ринку 

10 Теоретичні основи клірингової та розрахункової діяльності 

11 Ризик - менеджмент біржової діяльності 

 

2.2.3. Тематика індивідуальних завдань 

№ Назва теми 

1 
Організаційно - економічні основи біржової справи та управління біржовою 

діяльністю 

2 Виникнення та розвиток біржової діяльності в Україні 

3 Законодавчо-правове регулювання біржової діяльності 

4 Біржові товари та їх види 

5 Засади формування системи управління біржовою діяльністю 

6 Організаційно-правові основи управління діяльністю біржи 

7 Організація та управління технологією біржової торгівлі 

8 Організація та управління брокерською діяльністю 

9 Брокерська контора, її роль і місце в біржовій торгівлі 

10 Економічна оцінка брокерської діяльності 

11 Характеристика основних видів ризику на біржовому ринку України 



 

2.2.4. Самостійна робота 

№  Назва теми 

1 Теоретичні засади біржової діяльності 

2 Тенденції світової біржової діяльності 

3 Біржова діяльність в Україні та її регулювання 

4 Організаційні засади діяльності бірж 

5 Технології біржової торгівлі 

6 Біржові активи 

7 Види біржових контрактів 

8 Брокерська діяльність 

9 Хеджування на біржовому ринку 

10 Теоретичні основи клірингової та розрахункової діяльності 

11 Ризик - менеджмент біржової діяльності 



3. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, 

реферат, творча робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  

Формою підсумкового контролю є  залік.  

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

 контрольні роботи; 

 стандартизовані тести; 

 проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

 аналітичні звіти;  

 реферати;  

 есе; 

 розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 контрольні роботи; 

 завдання на реальних об'єктах тощо; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко

вий тест 

(залік) 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

9 9 7 9 6 10 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

М
К

Р
 1

 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

М
К

Р
 2

 

3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 10 50 100 

 
 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

під час проведення підсумкового контролю 

В кінці вивчення дисципліни «Біржова діяльність» студенти згідно із 

навчальним планом складають залік. Залік проводиться в усній або письмовій 

формах. Заліковий білет включає 2 теоретичні питання, три тестові завдання. 

Підсумкова оцінка знань студентів з дисципліни «Біржова діяльність» 

здійснюється на основі проведення заліку, результати якого оцінюються за 50-

бальною шкалою. 

На оцінювання впливають такі моменти: 

- рівень опанування основних проблемних питань відповідно до 

програми дисципліни та до завдань залікових білетів;  

- знання студентом ключових термінів і категорій; 

- вміння вирішувати ситуаційні завдання та робити висновок; 

- ступінь ознайомлення із основною та додатковою науковою 

літературою відповідно до програми дисципліни; 

- вміння пов’язати теоретичні положення з практикою; 

- здатність студента відстоювати власні погляди; 

- вміння логічно у відведений час викласти основні положення 

запропонованих питань екзаменаційного білету і зробити відповідні висновки і 

узагальнення. 

50-45 балів ставиться у випадках, коли студент має систематичні та 

глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні 



завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основу та ознайомився з 

додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить 

узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу. 

44-40 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, 

викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і 

висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні 

термінів, категорій, розв’язанні практичних завдань. 

39-35 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, 

викладає матеріал у логічній послідовності, але не вміє робити певні 

узагальнення і висновки, не наводить практичних прикладів у контексті 

тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у 

формулюванні термінів, категорій, розв’язанні практичних завдань. 

34-30 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному 

обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичне запитання, допустився 

грубих помилок у розв’язанні практичного завдання. 

29-25 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному 

обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичне запитання, не вміє чітко 

узагальнити опрацьований матеріал, допустився грубих помилок у розв’язанні 

практичного завдання. 

24-18 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає 

неправильні відповіді на більшість поставлених теоретичних запитань, не 

неправильно виконує розрахунки та розв’язувати практичні завдання. 

17-0 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає 

неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє виконувати 

розрахунки та розв’язувати практичні завдання. 
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