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1 Коротка анотація дисципліни 
 Дана навчальна дисципліна передбачає формування системи теоретичних 

та практичних знань про основні напрями розвитку електронної комерції, 

способи її ведення, механізми підтримки та застосування підприємницької 

діяльності в Інтернет-середовищі. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни виступають процеси 

управління підприємств, які займаються біржовою діяльністю. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 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.  

  

4 Результати навчання 
 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. 

https://business.ieu.edu.ua/


 
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, 

комунікаційних та інноваційних технологій. 

  

5 Кредити ECTS 
 На вивчення навчальної дисципліни «Біржова діяльність» відводиться 90 

години 3 кредити ЄКТС. 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Товарна біржа як елемент 

інфраструктури ринку 
2 2 4 

Тема 2. Регулювання біржової діяльності 2 2 4 

Тема 3. Біржові угоди 2 2 4 

Тема 4. Організація та технологія біржової 

торгівлі 
2 2 4 

Тема 5. Характеристика опціонних угод 1 2 5 

Тема 6. Ф’ючерсний ринок 1 2 5 

1 3 4 7 

Тема 7. Брокерська діяльність 2 2 5 

Тема 8. Фондовий ринок і його учасники 1 2 5 

Тема 9. Фондова біржа 1 2 5 

Тема 10. Основи функціонування валютної 

біржі 
2 2 5 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 
Обов’язкові завдання Кінцеві терміни 

підготовки 

Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку За розкладом 

Регулювання біржової діяльності За розкладом 

Біржові угоди За розкладом 

Організація та технологія біржової торгівлі За розкладом 

Контрольна робота №1 За розкладом 

Характеристика опціонних угод За розкладом 

Ф’ючерсний ринок За розкладом 

Брокерська діяльність За розкладом 

Фондовий ринок і його учасники За розкладом 

Фондова біржа За розкладом 

Основи функціонування валютної біржі За розкладом 

Контрольна робота №2 За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  
Вибіркові завдання Кінцеві терміни 

підготовки 

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. 

За розкладом 



 
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. 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / 

професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр 6 семестр Так 3-й курс Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.  

Списування під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни  здійснюється в балах відповідно до табл.1. 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 
 

 



 
Таблиця 1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Біржова діяльність» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 КР2 

4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т10 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом 

семестру у наступних формах: усного опитування студентів на практичних 

заняттях та оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання 

практичних задач; експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог 

навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. Підсумкове оцінювання знань студентів 

проводиться у формі заліку. Максимальна кількість балів, яку можна 

отримати на заліку складає 40 балів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з 

навчальної дисципліни 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 
 

  

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді 

студента на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну 

оцінку за результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік. Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 

балів. Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 3). 

 

 



 
Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

12 Політика дисципліни 
 Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач 

пред'являє до студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах 

академічної доброчесності. Вимогою для студентів є активна участь, виконання 

необхідного мінімуму навчальної роботи. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 Під час зайнять є неприпустимим пропусків без поважної  причини, запізнень. 

При наявності пропущених більше 50% зайнять  студент не буде допущений до 

підсумкового контролю знань. 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 При виконанні завдання пізніше терміну здачі на тиждень при наявності 

поважної причини, підсумковий бал за завдання знижується на 10% від 

отриманої оцінки. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання завдань 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.  

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені.  

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 



 
Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з Кодексом 

академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного європейського 

університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia 
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/ 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 // Електронний 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. 

  

17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Відповідальність – це усвідомлення того, що для досягнення успіху ви самі 

маєте визначити свої пріоритети, розподілити час і ресурси. 

Шукайте оптимальний  розв’язок завдання. 

Будьте вимогливими до себе. 
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