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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна “Основи біржової діяльності” вивчає механізм організації і технології 

здійснення біржової діяльності товарних бірж в нашій країні та в країнах з ринковою 

економікою. Мета вивчення курсу – формування теоретичних основ та практичних навиків з 

біржової діяльності та ефективного використання біржових операцій в своїй майбутній 

діяльності. Завдання курсу: формування у студентів знань з організації біржової діяльності; 

набуття практичних навичок з: організації торгівлі на біржі товарами, цінними паперами, 

валютою; організації взаємовідносин з брокерськими конторами; використання біржової 

інформації для організації високоефективного збуту сільськогосподарської продукції. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

практич

ні) 

Результати навчання Завдання 
Оціню-

вання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1 

Організаційно-

економічні основи 

біржової діяльності. 

2/1 Знати сутність біржової 

діяльності 

Підготовка 

рефератів, 

виконання завдань 

в elearn 

10 

Тема 2. Виникнення 

та розвиток біржової 

діяльності в Україні. 

Законодавчо- правове 

регулювання біржової 

діяльності. 

4/2 Знати нормативно-

правову базу та 

систему регулювання 

біржової діяльності 

Підготовка 

рефератів, завдань, 

виконання 

самостійної роботи 

в elearn 

20 

Тема 3. Організація 

біржового торгу. 

Біржові угоди  

4/2 Знати технологію 

здійснення біржових 

операцій; 

Вміти здійснювати 

біржові операції та 

визначати їх 

ефективність. 

Підготовка 

рефератів, 

розрахункових 

завдань, виконання 

самостійної роботи 

в elearn 

20 

Тема 4. Біржі, як 

елемент 

інфраструктури ринку. 

4/2 Знати принципи 

організаційної діяльності 

бірж; 

Підготовка 

рефератів, 

розрахункових 

20 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3068


Біржовий товар. Вміти організувати збут сг 

продукції через товарні 

біржі; 

завдань, виконання 

самостійної роботи 

в elearn 

Модульна контрольна робота №1 30 

Загалом за 1 модуль 100 

Тема 5. Біржове 

посередництво. 

Управління 

фінансами у 

брокерській 

діяльності 

4/2 Знати особливості 

організації брокерської 

діяльності; 

Вміти організовувати 

взаємовідносини 

підприємства з біржами та 

брокерськими конторами; 

Підготовка 

рефератів, 

розрахункових 

завдань, виконання 

самостійної роботи 

в elearn 

15 

Тема 6. Хеджування 

угод на біржовому 

ринку. Біржові 

індекси та їх аналіз 

4/2 Знати як розробляти 

стратегії хеджування  

Використовувати 

отримані знання для 

хеджування  

Розв’язування  

розрахункових 

завдань, виконання 

самостійної роботи 

в elearn 

20 

Тема 7. Ф’ючерсний 

ринок та його 

особливості. Торгівля 

опціонами на біржі. 

4/2 Вміти вільно 

користуватись біржовою 

інформацією для 

здійснення 

господарських операцій; 

Підготовка 

рефератів, 

розрахункових 

завдань, виконання 

роботи в elearn 

20 

Тема 8. Кліринг і 

розрахунки за 

біржовими угодами. 

Біржове котирування. 

4/2 Розуміти, що таке 

клірингова та 

розрахункова діяльність 

Підготовка 

рефератів, 

розрахункових 

завдань, виконання 

роботи в elearn 

15 

Модульна контрольна робота №1 30 

Загалом за 1 модуль 100 

Всього за 1 семестр 70 = 

(100+100)

/2* 0,7 

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 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 

 


