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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета вивчення курсу – дати майбутньому фахівцю економічного спрямування теоретичні 

основи та практичні навички з функціонування біржового ринку біржового ринку (далі БР), а 

також ефективного використання отриманих знань у своїй майбутній діяльності. Предметом 

вивчення навчальної дисципліни є організація і регулювання діяльності товарних та фондових 

бірж за умов застосування системи науково-прикладних методів і комп’ютерних програм. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

лекції/ 

практичні, 

семінарські 

Результати навчання Завдання 
Оціню 

вання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1. 

Економічна 

сутність та 

еволюція БР 

 

 

2/2 

Знати: економічну сутність 

БР  

Використовувати: отримані 

знання для практичної 

діяльності 

Підготовка рефератів, 

написання ессе, тестів, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема2. 

Сучасний стан 

світового БР 

 

 

2/2 

Знати: світові БР 

Використовувати: вивчені 

знання на практиці 

Написання ессе, тестів, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

5 

Тема3. 

Становлення та 

розвиток БР в 

Україні 

 

 

2/2 

Знати: Історію БР України 

Використовувати: отримані 

знання для проведення 

біржових операцій  

Підготовка рефератів, 

написання звітів, тестів, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема4. 

Регулювання 

БР 

 

 

2/2 

Знати: законодавчі акти 

Використовувати: отримані 

знання для укладання угод 

Виконання тестів, виконання 

самостійної роботи в elearn 
 

 

5 

Модуль 2 

Тема5. 
Товарна біржа 

основна 

складова БР 

 

 

2/2 

Знати: організаційну  

структуру бірж 

Використовувати: отримані 

знання для укладання бірж 

угод 

Підготовка статистичних 

звітів,  виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема6. Сучасні 

технології БР 

 

 

2/2 

Знати: технології БР 

Використовувати: отримані 

знання для виконання 

Інтернет-трейдингу 

Підготовка статистичних 

звітів, виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема7. Біржові 

товари 

 

 

2/2 

Знати: номенклатуру БР 

Використовувати: отримані 

знання для біржового 

трейдингу 

Підготовка звітів, написання 

ессе, тестів, виконання 

самостійної роботи в elearn 

 

 

 

5 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1851


Тема8. 

Сучасний стан 

БР агр 

продукції 

 

 

2/2 

Знати: особливості БР с.г. 

продукції  

Використовувати: отримані 

знання для біржового 

трейдингу 

Підготовка звітів, написання 

ессе, тестів, виконання 

самостійної роботи в elearn 

 

 

 

5 

Модуль 3 

Тема9. Види 

угод на БР 

 

 

2/2 

Знати: види угод 

Використовувати: отримані 

знання для біржового 

трейдингу 

Розрахункові завдання, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема10. 

Ф'ючерси, 

опціони та 

свопи на БР 

 

 

2/2 

Знати: статистичні методи 

аналізу БР 

Використовувати: отримані 

знання для підготовки 

аналітичних звітів 

Розрахункові завдання, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема11. 

Управління 

ризиками та 

спекуляція 

 

 

2/2 

Знати: методи управління 

ризиками  

Використовувати: отримані 

знання для трейдингу  

Розрахункові завдання, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема12. 

Фондові біржі 

 

 

4/4 

Знати: діяльність ФБ 

Використовувати: отримані 

знання для біржового 

трейдингу  

Розрахункові завдання, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема13. Цінні 

папери, об'єкт 

біржових 

торгів 

 

 

2/2 

Знати: види цінних паперів 

Використовувати: отримані 

знання для трейдингу  

Розрахункові завдання, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема14. 

Валютний БР 

 

 

2/2 

Знати: валютні біржі та 

інструменти 

Використовувати: отримані 

знання для біржового 

трейдингу  

Розрахункові завдання, 

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Всього за 1 семестр 70 

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). Реферати, ессе 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 

 

 


