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Опис дисципліни

Навчальна  дисципліна  «Біржова  діяльність»  розкриває  перед  студентами  необхідний
обсяг  теоретичних знань і практичних навиків щодо організації  та функціонування біржових
ринків, управління біржовими контрактами, ефективного використання біржових операцій.

По завершенню вивчення дисципліни «Біржова діяльність» студенти зможуть:
– сформувати  уявлення  про  біржову  діяльність  та  особливості  проведення  біржових

торгів;
– володіти  нормативно законодавчими актами регулювання біржової діяльності;
– визначити функції і завдання посередників на біржах;
– розуміти основні принципи організації  та здійснення біржових торгів  на товарній і

фондовій біржах;
–  набути навичків укладання біржових контрактів та хеджування угод на біржовому

ринку;
– розкрити особливості ціноутворення на біржовому ринку.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається
з двох навчальних модулів, а саме:

навчального модуля № 1. Виникнення та розвиток біржової діяльності.
навчального модуля № 2. Організаційні засади біржової діяльності.
Кожен  з  модулів  є  логічно  завершеною,  відносно  самостійною,  цілісною  частиною

навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та
аналіз результатів її виконання.

Структура курсу

Години (лек./практ.) Тема Результати навчання Завдання
1 2 3 4

3/3 Тема 1. Історія 
розвитку біржової 
діяльності 

Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу.

Здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних

джерел

Тести, тематична
дискусія

3/3 Тема 2. Тенденції 
світової біржової 
діяльності

Здатність використання
інформаційних і комунікаційних

технологій. 
Здатність працювати в
команді, мати навички

міжособистісної взаємодії.

Тести, доповідь з
презентацією

3/3 Тема 3. Державне 
регулювання біржової 
діяльності

Знання нормативно-
правового забезпечення

діяльності біржових
структур і застосування

його на практиці. 
Здатність використання

інформаційних і комунікаційних
технологій.

Тести, ситуаційні
задачі

3/3 Тема 4. Організація і 
технологія біржових 
торгів

Здатність до критичного
мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання в
практичних ситуаціях. 

Тести, практичні
задачі

3/3

Тема 5. Біржові активи

Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу.

Здатність працювати в команді та
налагоджувати міжособистісну

взаємодію при вирішенні
професійних завдань 

Тести, ситуаційні
задачі, тематична

дискусія



1 2 3 4
3/3 Тема 6. Ціноутворення 

на біржовому ринку
Здатність застосовувати знання у

практичних ситуаціях. 
Здатність використання

інформаційних і комунікаційних
технологій

Тести, ситуаційні
задачі

3/3 Тема 7. Біржові 
контракти

Здатність працювати в команді та
налагоджувати міжособистісну

взаємодію при вирішенні
професійних завдань.

Тести, практичні
задачі

3/3 Тема 8. Брокерська 
діяльність 

Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях. 

Здатність використання
інформаційних і комунікаційних

технологій

Тести, практичні
задачі

3/3 Тема 9. Ф’ючерсна 
торгівля

Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу.

Здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних

джерел

Тести, практичні
задачі

3/3 Тема 10. Хеджування 
угод на біржовому 
ринку

Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу.

Здатність працювати в команді та
налагоджувати міжособистісну

взаємодію при вирішенні
професійних завдань.

Тести, практичні
задачі
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посібник. Київ: ЦП Компринт, 2017, 540.

13. Солодкий М. О., Резнік М.П. Основи біржової діяльності: навч. посібник. Київ: ЦП
Компринт, 2017. 450 с.

14. Солодкий  М.О.,  Яворська  В.О.,  Кравченко  А.С.  Розвиток  біржової  торгівлі  на
товарних та фінансових ринках: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2017, 287 с.
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17. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. Кн. 1 / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В.

Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2015.
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Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

1. Верховна Рада  – www.rada.gov.ua
2. www.president.gov.ua – офіційний сайт Президента України
3. Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua
4. Міністерство економіки – www.me.gov.ua
5. Міністерство праці та соціальної політики – www.mlsp.kiev.ua
6. Міністерство фінансів – www.minfin.gov.ua
7. Міністерство промислової політики – www.industry.gov.ua
8. Державний комітет статистики – www.ukrstat.gov.ua
9. Фонд державного майна – www.spfu.gov.ua
10. Державна податкова адміністрація – www.sta.gov.ua
11. Агентство гуманітарних технологій – http://www.aht.org.
12. Міжнародний інститут бізнесу – http://www.iib.com.ua
13. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – http://www.icai.org.ua
14. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 
15. Національна Академія наук України – http://www.nas.gov.ua
16. Торгово-промислова палата України – http://www.ucci.org.ua
17. Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова –

http://www.uceps.com.uа
18. Центр антикризових досліджень – http://www.anticrisis.come.to
19. Центр інновацій та розвитку – http://www.ngoukraine.kiev.uaids/
20. Центр стратегічних розробок – http://www.ln.com.ua
21. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського – www.nbvu.gov.ua
22. Державна науково-технічна бібліотека України – www.gntb.n-t.org/
23. «Голос України» Газета Верховної Ради України – www.uamedia.visti.net/golos 

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які  здаються  із  порушенням  термінів  без  поважних  причин,  оцінюються  на

нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності
поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності:
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням

мобільних пристроїв).
Політика щодо відвідування:
Відвідування   занять  є  обов’язковим. З  об’єктивних  причин  (наприклад,  хвороба,

міжнародне  стажування)  навчання  може  відбуватись  в  он-лайн  формі  (змішана  форма
навчання) за погодженням із керівником курсу.
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Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання % від остаточної оцінки

Опитування під час занять або доповідь з презентацією – усно 40
Модуль 1 (теми 1-3) – модульна контрольна робота 30
Модуль 2 (теми 4-10) – модульна контрольна робота 30
Екзамен (теми 1-10) – тести, завдання, ситуаційні та практичні 
задачі 60

Шкала оцінювання студентів:
ECTS Бали Зміст

А 90–100 відмінно
В 82-89 добре
С 74-81 добре
D 64-73 задовільно
Е 60-63 задовільно

FX 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання
F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом


