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Дана навчальна дисципліна передбачає формування системи теоретичних та практичних знань про 
основні напрями розвитку електронної комерції, способи її ведення, механізми підтримки та засто-
сування підприємницької діяльності в Інтернет-середовищі. 

Дисципліна «Біржова діяльність» базується на вивченні дисципліни «Товарознавство», «Фінансовий 
ринок та інтернет-трейдинг», «Бізнес-планування»

Метою викладання навчальної дисципліни «Біржова діяльність» є формування системи професійної 
компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо використання закономірностей біржової 
діяльності у межах комплексного підходу.
Основними цілями вивчення дисципліни «Біржова діяльність» є:
• розкриття економічної сутності біржі та біржової діяльності; 
• виявлення особливостей процесу створення бірж та їх структури в Україні; 
• ознайомлення зі світовим досвідом роботи бірж; 
• узагальнення практичних аспектів укладання біржових угод; 
• опанування методів біржового посередництва; 
• оцінювання стану і тенденції розвитку біржової кон’юнктури; 

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, комунікаційних та інноваційних 
технологій.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3

Кредити ECTS5

3 кредити ECTS / 90 академічних годин

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма
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Тема 1. Товарна біржа як 
елемент інфраструктури 
ринку

Змістовий розділ 1. Основи біржової діяльності

Змістовий розділ 1. Брокерська діяльність та види бірж

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього годин

Тема 2. Регулювання 
біржової діяльностіпід-
приємств

Тема 6. Ф’ючерсний ринок 

12

Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 4. Організація та 
технологія біржової 
торгівлі

Перелік обов’язкових завдань 

9 2 5 9 72 2

Тема 7. Брокерська 
діяльність

Контрольна робота №2

7

8 2 5 9 91

7 1 5 9 91

8 2 5 9 91

7 5 9 91

Тема 3. Біржові угоди

7 1 5 9 71

1.Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку
2.Регулювання біржової діяльності
3. Біржові угоди
4. Організація та технологія біржової торгівлі
5. Характеристика опціонних угод
6. Ф’ючерсний ринок
7. Брокерська діяльність
8. Фондовий ринок і його учасники
9. Фондова біржа
10. Основи функціонування валютної біржі

Контрольна робота №1

Тема 8. Фондовий ринок і 
його учасники

9

38 8 22 34 328 2

3 1

9 2

52 36 54 528 2

90 16 58 90 8416 2 4

2 5 9 72

1

12

Тема 10. Основи функціо-
нування валютної біржі

Тема 9. Фондова біржа

97 1 5 91

9 2 5 9 92

Тема 5. Характеристика 
опціонних угод

2

2

2

7 1 5 9 91

8

1 6 9
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У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: QR Code: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги

Перелік вибіркових завдань

1. Розкрийте характерні особливості біржової діяльності. 
2. Розкрийте, коли і чому виникли біржі та охарактеризуйте основні історичні етапи їх розвитку.
3. Поясніть, коли і чому була заснована Чиказька торгова біржа.
4. Охарактеризуйте особливості формування національного біржового ринку.
5. Порівняти особливості і переваги різних видів угод, які укладаються на товарних біржах.
6. Характеристика спотового біржового контракту.
7. Характеристика форвардного біржового контракту.
8. Характеристика типового ф’ючерсного контракту.
9. Охарактеризувати основні положення форвардних контрактів.
10. Охарактеризувати основні положення ф’ючерсних контрактів.
11. Проаналізувати позитивні та негативні сторони хеджування.
12. Охарактеризувати методику розрахунку вартості ф’ючерсного контракту.
13. Пояснити схему класифікації товарно-біржового ринку за географічною ознакою.
14. Пояснити схему класифікації товарно-біржового ринку за товарно-галузевою ознакою.
15. Описати форми взаємовідносин клієнтів з біржами та дати пояснення.
16. Охарактеризувати схему загальної побудови громадської структури біржи.
17. Класифікуйте основні види фондових ринків за критеріями.
18. Класифікуйте основних учасників фондового ринку.
19. Охарактеризувати права та обов’язки всіх учасників фондового ринку.
20. Здійснити якісну оцінку становища ринку цінних паперів на фондовому ринку.
21. Охарактеризувати Правила фондової біржі.
22. Охарактеризувати основні розділи Статуту фондової біржі.
23. Поясніть зміст терміну «позабіржовий» ринок цінних паперів.
24. Охарактеризувати відомі індекси фондового ринку.
25. Охарактеризувати операції, які проводять з валютними резервами.
26. Класифікувати види валютних ринків за групами ознак.
27. Визначити валютні курси іноземних валют.
28. Охарактеризувати напрями вдосконалення валютної системи України.

10

1 семестр 6 семестр Так 3 курс Цикл вільного 
вибору

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

8
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Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність 
за семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається 
як сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) 
та балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисциплі-
ни і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
 QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Політика дисципліни12

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

11

Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-диску-
сій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до виклада-
чів, співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і 
не залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і 
роботи у визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». 
Повторне складання екзамену з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчаль-
ної, самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисциплі-
ни, i проводиться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгова-
ності. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 



Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний 
час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14
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Рекомендовані джерела інформації15

Основна (базова):
1. Лавринович В.В. Біржова діяльність: Навч. посібник / Т.В.Пепа, Т.І.Пішеніна, В.В.Лавринович. – 
К.: Ліра-К, 2016. 688 с.
2. Калінеску Т.В. Біржова діяльність: підручник / Т.В.Калінеску, І.М.Кушал, О.Д.Кирилов; Схід-
ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 444 с. 
3. Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О. Основи біржової діяльності: навчальний посібник. / 
М.О.Солодкий., Н.П.Резнік, В.О.Яворська: [за заг. редакц. М.О. Солодкого]. – К.: ЦП Компринт, 
2017. 314 с.
Допоміжна:
4. Міжнародний фондовий ринок: навч. посіб.-практикум / [О.Є.Кузьмін та ін.]. - Львів: Вид-во 
Львів. політехніки, 2015. 334 с.
5. Резнік Н.П., Яворська В.О.,Слободяник А.С. Фінансові деривативи. навчальний посібник. – К. : 
ЦП Компринт, 2017. 540 с.
6. Розвиток біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках: монографія / М.О.Солодкий, 
В.О.Яворська, А.С.Кравченко. – К.: ЦП "Компринт", 2017. 287 с. 
7. Фондовий ринок в Україні / Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін. – К.: УІРФР, 2015. 
600 с.
8. Сухітра А.М., Сегидін І.М. Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку // Елек-
тронний ресурс. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60579.doc.htm
9. Управління торгово-біржовою діяльністю // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-778.htm.
10. Правова основа й форми управління торгово-біржовою діяльністю // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://readbookz.com/book/169/5228.html.
Інформаційні ресурси:
1. Офіційний портал Верховної Ради України // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://www.rada.gov.ua.
2. Офіційний вебпортал парламенту України. Законодавство України // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua.
3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.В.Вернадського // Електронний ресурс. 
– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку // Електронний ресурс. 
– Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua.


