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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Основи біржової діяльності» входить у цикл дисциплін 

вільного вибору студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 Економіка, 071 

Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Викладається в 

обсязі – 120 год. (4 кредити ECTS),  зокрема: лекції – 6 год., семінарські заняття – 6 год, 

самостійна робота 108 год. Наприкінці вивчення курсу студенти складають екзамен.  

Мета вивчення курсу – формування у майбутнього фахівця теоретичних знань та 

практичних навиків застосування інструментів біржової торгівлі в своїй майбутній 

діяльності, використання біржової інформації в підприємницькій діяльності.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Основи біржової 

діяльності» базується на циклі дисциплін загальної та фахової підготовки, зокрема  

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статистика», «Економіка», тощо. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лаб. 

практ., 

семін) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюв

ання 

Модуль 1. Сутність біржової діяльності, її становлення і розвиток 

Тема 1. Еволюція 

форм оптової 

торгівлі. Історія 

становлення та 

сучасний стан 

світового 

біржового ринку 

1/1 Знати: історію становлення 

біржового ринку в Україні та 

світі;  нормативно-правову базу 

та систему регулювання 

біржової діяльності;  

класифікацію бірж та біржових 

товарів; 

 Аналізувати: інформацію на 

сайтах бірж та аналітичних 

агентств, щодо рівня біржових 

котирувань, біржових індексів, 

тощо. 

Розуміти: відмінності між 

різними видами біржових угод. 

Використовувати: біржову 

інформацією для здійснення 

господарських операцій; 

Здача сем.-

практ.   робіт, 

написання 

тестів, ессе, 

модульних 

контрольних 

робіт. Усні 

доповіді на 

семінарських 

заняттях, 

участь в 

ділових іграх 

в аудиторії, 

тощо. 

35 

Тема 2. 

Становлення та 

розвиток біржової 

діяльності в  

Україні. 

1/1 

Тема 3. Біржі, як 

елемент 

інфраструктури 

ринку. Біржові 

товари 

1/1 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1500


Тема 4. Види 

біржових угод 

1/1  

Модуль 2. Організаційний механізм біржової торгівлі та  

основи хеджування цінових ризиків 

Тема 5. Учасники 

біржових торгів. 

Біржове 

посередництво.  

1/1 Знати: принципи організаційної 

діяльності бірж та механізм їх 

функціонування;  технологію 

здійснення біржових операцій; 

Вміти: організовувати 

взаємовідносини підприємства з 

біржами та брокерськими 

конторами;  

Розуміти: організаційну 

структуру біржі;  роль брокерів 

та спекулятивного капіталу для 

здійснення біржового торгу; 

Розрізняти: учасників біржових 

торгів роль, яку вони виконують 

в процесі торгів. 

Застосовувати: набуті знання 

для організації збуту 

сільськогосподарської продукції 

через товарні біржі. 

Здача сем.-

практ.   робіт, 

написання 

тестів, ессе, 

модульних 

контрольних 

робіт Усні 

доповіді на 

семінарських 

заняттях, 

участь в 

ділових іграх 

в аудиторії, 

тощо 

35 

Тема 6. 

Організація  

біржових торгів. 

1/1 

УСЬОГО 6/6    

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. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час виконання сем.-практ. завдань, модульних 

контрольних робіт та екзаменів заборонені.  У разі виявлення таких 

випадків оцінки знижуються по усіх схожих роботах. Реферати 

повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. Усі пропуски занять 

відпрацьовуються шляхом усного перескладання теми та виконання 

пропущених дедлайнів на elearn. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба) 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 

 


