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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Біржова
діяльність» ОП «Підприємництво, торгівля та логістика»
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки
 Організація торгівлі
 Мерчандайзинг
 Організація підприємницької діяльності
 Технологія торгівлі та послуг
 Тренінг-курс: Техніки продажів
 Торговельна логістика
2. Кількість кредитів за ЄКТС - 4.
3. Кількість модулів - 2.
4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану
5. Курс – 3
6. Семестр – 5
7. Кількість годин: – загальна кількість: 5 семестр - 120
– лекції: 5 семестр - 16
– практичні заняття: 5 семестр - 32
– самостійна робота: 5 семестр – 72
– вид підсумкового контролю – екзамен, 5 семестр
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з
навчальної дисципліни «Біржова діяльність»
Метою навчальної дисципліни є формування системи знань, вмінь і
навичок у майбутніх фахівців з організації та здійснення біржових операцій.
Завдання дисципліни:
- формування наукового світогляду на місце біржової системи в
глобальному ринковому середовищі;
- засвоєння основних термінів та понять біржової системи на рівні їх
відтворення і тлумачення;
- здобуття навичок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній
діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця в економічній
сфері;
- формування у студентів навичок обґрунтування економічної
цілеспрямованості направлень діяльності біржі (стратегій, концепцій,
проектів); розвиток комплексу аналітичних, прогностичних, інноваційних
здібностей, необхідних майбутньому спеціалісту для формування біржового
середовища в сучасній ринковій системі.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання
№
з/п
1.

2.

Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти студент
Загальні компетентності
Здатність до пошуку, оброблення та Вміти адаптуватися та проявляти
аналізу інформації з різних джерел
ініціативу в ситуаціях, які виникають в
(ЗК 06)
професійній діяльності (ПРН 01).
Навички
використання Визначати та аналізувати проблеми
інформаційних та комунікаційних біржової торгівлі і вміти розробляти та
технологій (ЗК 08)
впроваджувати заходи щодо їх
вирішення; знати, розуміти і вміти
використовувати на практиці базові
поняття з теорії біржової торгівлі (ПРН
02).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

3.

Навички міжособистісної взаємодії
(СК 12)

4.

Здатність планувати та управляти
часом (СК 13)

5.

Здатність працювати в команді та
автономно (СК 14)

6.

Знання та розуміння предметної

Вміти розробляти заходи матеріального і
морального заохочення та застосовувати
інші інструменти мотивування персоналу
і партнерів для досягнення поставленої
мети (ПРН 03)
Вміти аналізувати та прогнозувати роль
та місце України в сучасній біржовій
системі;
аналізувати
діяльність
підприємств біржової торгівлі (ПРН 05)
Застосовувати бізнес-комунікації для
підтримки взаємодії з представниками
різних професійних груп (ПРН 04)
Застосовувати у практичній діяльності
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7.

області та розуміння специфіки
професійної діяльності (СК 15)
Здатність аналізувати потенціал
підприємств біржової системи (СК
17)

8.

Розуміння процесів організації
біржової торгівлі (СК 20)

9.

Здатність розробляти, просувати,
реалізовувати та організовувати
проекти (СК 21)
Здатність здійснювати моніторинг,
інтерпретувати,
аналізувати
та
систематизувати статистичну та
оперативну інформацію, уміння
презентувати розроблені проекти
(СК 24)

10.

принципи і методи організації біржової
діяльності (ПРН 06)
Вміти аналізувати сучасний стан
розвитку
глобального
біржового
середовища та формувати прогнози
розвитку глобальної біржової системи
(ПРН 10).
Застосовувати навички продуктивного
спілкування зі споживачами біржових
послуг (ПРН 12)
Розробляти
та
реалізовувати
підприємницькі проекти
у біржову
систему (ПРН 07)
Вміти правильно вибирати та системно
аналізувати статистичну інформацію в
галузі
кон’юнктурних
досліджень,
складати кон’юнктурні огляди та
застосовувати
отримані
дані
в
управлінській діяльності (ПРН 09)
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни «Біржова діяльність»
МОДУЛЬ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
Тема 1. Класифікація і види бірж. Еволюція форм ринкової торгівлі.
Виникнення та розвиток бірж. Економічна природа бірж. Біржа як інструмент
ринку. Історія формування біржового механізму. Тенденції розвитку світової
біржової торгівлі. Роль бірж у ринковій економіці. Ознаки класифікації бірж.
Характеристика видів бірж.
Тема 2. Регулювання біржової діяльності. Правові засади діяльності бірж
в Україні. Роль держави в регулюванні біржової торгівлі. Зв’язок біржового
механізму з державним регулюванням. Законодавчі акти України, що
регулюють діяльність бірж. Правовий статус біржі. Порівняльна
характеристика бірж України за організаційно-правовими формами.
Тема 3. Основи функціонування товарних бірж. Основні етапи розвитку
світової біржової торгівлі. Етапи розвитку біржової торгівлі на території
України. Умови розвитку бірж у ринковій економіці. Функції бірж: основні та
додаткові. Світовий досвід функціонування товарних бірж. Завдання
діяльності товарних бірж, їх права.
Тема 4. Види та особливості угод на товарних біржах. Принципи
організації товарної біржі. Структура підрозділів біржі, їх функції. Біржові
угоди з реальним товаром, їх особливості, класифікація, характеристика.
Біржові угоди на строк: класифікація і характеристика. Опціонні угоди, їх
виникнення, структура та основні види.
Тема 5. Техніка проведення біржової торгівлі. Порядок проведення
біржових торгів. Учасники та відвідувачі торгів. Мета та особливості
здійснення біржових операцій. Документи, що застосовуються в біржовій
практиці. Особливості ціноутворення на товарних біржах. Принципи
формування цін на товарних біржах. Чинники, що впливають на формування
біржових цін.
МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК ІНФРАСТУКТУРИ БІРЖОВОГО РИНКУ
Тема 6. Методи, види, порядок розрахунків на товарних біржах. Сутність
розрахункових відносин. Учасники: необхідність їх чіткої організації. Поняття
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про умови платежів: складові частини, характеристика. Форми розрахунків за
біржовими угодами. Характеристика основних форм безготівкових
розрахунків, що застосовуються в біржовій практиці. Методи розрахунків на
товарній біржі. Організація розрахункових операцій через розрахункову
палату: особливості їх здійснення для угод з реальним товаром та угод на
строк.
Тема 7. Основи фондової біржі. Цінні папери як специфічний біржовий
товар. Види цінних паперів: особливості обертання на ринку. Тенденції
розвитку ринку цінних паперів в Україні. Фінансовий ринок: розподіл,
характеристика первинного та вторинного ринку. Фондова біржа:
призначення, характеристика механізму торгівлі цінними паперами.
Тема 8. Сутність та організація валютної біржі. Валютна біржа: поняття,
види. Принципи функціонування валютних бірж. Мета та особливості
здійснення біржових операцій. Методи розрахунків на валютній біржі.
Документи, що застосовуються для оформлення валютних біржових операцій.
Основні правила котирування цін на валютній біржі.
Тема 9. Сутність біржових операцій хеджування і спекуляцій. Сутність
біржових спекуляцій з ф’ючерсами. Сутність біржових спекуляцій з реальним
товаром. Сутність та види хеджування. Коротке та довге хеджування.
Розрахунки цінових ризиків. Характеристика біржових спекуляцій. Біржові
бюлетені: значення, зміст.
Тема 10. Особливості брокерської діяльності, механізми взаємодії з
клієнтами. Види брокерської діяльності. Регулювання взаємовідносин
брокерів з клієнтами. Характеристика угод на брокерське обслуговування.
Аналіз етапів створення брокерської контори і характеристика процесу
підготовки. Характеристика документів, якими регулюється процес створення
брокерської контори та біржі. Основні принципи та умов діяльності
брокерських контор. Огляд документів, визначаючих взаємини брокерів та
клієнтів.
Програма навчальної дисципліни «Біржова діяльність» затверджена Вченою
радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», протокол від 29.06.2016 року № 6.
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Біржова діяльність»
Назва теми (лекції) та питання теми
(лекції)

Назва теми та питання практичного
заняття

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем

Модуль 1. Науково-теоретичні основи біржової торгівлі
Практичне заняття ― Класифікація і види
Підготувати реферати на
Лекція 1. Класифікація і види бірж.
товарних бірж‖ (4 год.):
тему «Економічна природа
1. Функції бірж в ринковій економіці.
1.
Виникнення
та
розвиток
бірж.
бірж», «Біржа як інструмент
2. Класифікація бірж – ознаки і поділ.
2. Історія формування біржового
ринку», «Еволюція форм
3. Основні етапи та тенденції розвитку
механізму України.
ринкової торгівлі», «Роль
світової біржової торгівлі.
4. Основні етапи та тенденції розвитку
3. Характеристика видів українських бірж. бірж у ринковій економіці»
української біржової торгівлі.
4. Характеристика видів світових бірж.
Лекція 2. Основи функціонування та регулювання
діяльності товарних бірж.
1. Класифікація товарних бірж.
2. Порядок створення та принципи діяльності
товарних бірж.
3. Економічні засади діяльності біржі.
4. Регулювання біржової торгівлі.

Практичне заняття ― Регулювання біржової
торгівлі‖:
1.Правові засади діяльності товарних бірж в
Україні.
2. Роль держави в регулюванні біржової
торгівлі.
3. Правовий статус біржі.
4. Порівняльна характеристика бірж України за
організаційно-правовими формами.
Практичне заняття «Економічні засади
діяльності товарної біржі‖:
- Ознайомлення з «Законом України про
товарну біржу» та «Правилами біржової
торгівлі» на товарній біржі:

Підготувати презентації на
теми
«Правовий
статус
біржі», «Зв’язок біржового
механізму
з
державним
регулюванням»
Підготувати презентації на
тему:
«Умови
розвитку
товарних бірж у ринковій
економіці», «Світовий досвід
функціонування
товарних
бірж»

Інформацій
ні джерела
(порядковий
номер за
переліком)
1,5,6,
15, 19

1,5,6,
15, 19
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Лекція 3. Види та особливості угод на товарних
біржах.
1. Характеристика угод на товарних біржах.
2. Ринок реального товару.
3. Ринок ф’ючерсних контрактів.
4. Ринок опційних контрактів.

Лекція 4. Техніка проведення біржової торгівлі.
1. Формування ринкової інфраструктури.
2. Організація біржової інфраструктури.
3. Організація відносин підприємств з біржами.
4. Функціональні відносини підприємств з
біржами.

1. Правове становище товарної біржі.
2. Створення товарної біржі, порядок її
реєстрації.
3. Умови членства у товарній біржі.
4. Органи управління товарною біржею.
5. Гарантії майнових прав товарної біржі.
6. Біржові операції.
7. Біржові брокери.
8. Правила біржової торгівлі.
9. Порядок розгляду спорів.
10. Припинення товарної біржі.
Практичне заняття ―Види та характеристика
біржових угод. Ф’ючерсні товарні біржі‖ (4
год.):
1. Біржові угоди на строк: класифікація і
характеристика.
2. Біржові угоди з реальним товаром, їх
особливості,
класифікація,
характеристика.
3. Опціонні
угоди,
їх
виникнення,
структура та основні види.
4. Ф’ючерсні угоди, особливості їх
укладання.
Ділова гра "Біржові торги"(4 год.):
1. Учасники та відвідувачі торгів.
2. Мета та особливості
здійснення
біржових операцій.
3. Документи, що застосовуються в
біржовій практиці.
4. Принципи формування цін на товарних
біржах.
5. Чинники, що впливають на формування

Підготувати презентації на
тему: «Принципи організації
товарної біржі», «Структура
підрозділів біржі, їх функції»

1,5,6,
15, 19

Підготувати презентації на
тему: «Порядок проведення
біржових
торгів»,
«Особливості ціноутворення
на товарних біржах»

2,3,5, 14, 19
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5.
6.
7.
8.

біржових цін.
6. Права та обов’язки учасників біржових
торгів.
7. Допуск товару та (або) партії товару до
біржових торгів.
8. Форми проведення біржових торгів.
9. Забезпечення
електронного
документообігу.
10. Порядок
проведення
електронних
біржових торгів.
11. Порядок проведення біржових торгів «з
голосу».
12. Права, обов'язки та відповідальність
маклера.
Модуль 2. Розвиток інфраструктури біржового ринку
Лекція 5. Методи, види, порядок розрахунків на
Практичне заняття ―Порядок розрахунків на Підготувати презентації на
товарних біржах
товарних біржах» (4 год.):
тему:
«Сутність
1. Поняття про розрахункові операції, їх
1. Поняття про умови платежів: складові розрахункових
відносин»,
організація на товарних біржах.
частини, характеристика.
«Форми
розрахунків
за
2. Умови платежу по угодах: склад та
2. Характеристика
основних
форм біржовими угодами
характеристика.
безготівкових
розрахунків,
що
3. Методи розрахунків по біржових угодах.
застосовуються в біржовій практиці.
4. Форми розрахунків, їх характеристика.
3. Організація розрахункових операцій
через розрахункову палату: особливості їх
здійснення для угод з реальним товаром та
угод на строк.
4. Методи розрахунків на товарній біржі.
Лекція 6. Основи фондової та валютної бірж
Практичне заняття ―Законодавче регулювання Підготувати доповіді на
1.Цінні папери як специфічний біржовий
діяльності фондової та валютної бірж» (4 год.): тему: «Цінні папери як
товар.
- Ознайомлення з «Законом України про
специфічний
біржовий
2. Види цінних паперів: особливості обертання
цінні папери та фондовий ринок»,
товар», «Тенденції розвитку
на ринку.
«Законом країни про валюту та валютні ринку цінних паперів в

3,5,7, 15

3,5,7, 15
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9.

3. Фінансовий ринок : розподіл,
характеристика первинного та вторинного
ринку.
4.Фондова біржа: призначення,
характеристика механізму торгівлі цінними
паперами.
5.Сутність та організація валютної біржі.

операції»:
1. Фондовий ринок, його учасники.
2. Утворення фондової біржі та права
її членів.
3. Цінні папери та їх класифікація.
4. Передача прав за цінними паперами.
5. Виконання зобов’язань за цінними
паперами.
6. Діяльність на ринку цінних паперів,
що підлягає ліцензуванню.
7. Регулювання ринку цінних паперів.
8. Принципи валютного регулювання.
9. Торгівля валютними цінностями.
10. Ліцензії
національного
банку
України.
11. Валютний нагляд.
12. Порушення порядку здійснення
валютних операцій.
Лекція 7. Сутність біржових операцій хеджування і Практичне заняття «Механізм хеджування на
спекуляцій.
біржовому ринку» (4 год.):
1. Сутність та види хеджування.
1. Сутність
біржових
спекуляцій
з
2. Хеджування угод на біржовому ринку.
реальним товаром.
3. Спекулятивні біржові угоди.
2. Коротке та довге хеджування.
4. Біржовий механізм ціноутворення.
3. Характеристика біржових спекуляцій.
4. Сутність
біржових
спекуляцій
з
опціонними угодами.
Лекція 8. Особливості брокерської діяльності, Практичне заняття ―Створення та діяльність
механізми взаємодії з клієнтами.
брокерської контори‖ (4 год.):
1. Брокерська інфраструктура ринку.
1. Брокерське
обслуговування
за
2. Організація брокерської інфраструктури та
дорученням.
діяльності.
2. Брокерське
обслуговування
за
3. Відносини підприємств з брокерами.
договором.

Україні»,
«Види
цінних
паперів:
особливості
обертання
на
ринку»,
«Фінансовий
ринок:
розподіл,
характеристика
первинного та вторинного
ринку»
Підготувати доповіді на тему
«Принципи функціонування
валютних бірж»», «Основні
правила котирування цін на
валютній біржі», «Методи
розрахунків на валютній
біржі», «Валютна біржа:
поняття, види»
Підготувати доповіді на теми
«Розрахунки
цінових
ризиків», «Біржові бюлетені:
значення, зміст», «Сутність
біржових
спекуляцій
з
ф’ючерсами», «Сутність та
види
хеджування
на
біржовому ринку України»
Підготувати доповіді на теми
«Види
брокерської
діяльності»,
«Характеристика угод на
брокерське обслуговування»,
«Регулювання

3,5,7, 15

3,5,7, 15
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4. Види брокерського обслуговування.

3. Аналіз етапів створення брокерської
контори і характеристика процесу
підготовки.
4. Характеристика документів, якими
регулюється
процес
створення
брокерської контори та біржі.

взаємовідносин брокерів з
клієнтами»,
«Основні
принципи
та
умови
діяльності
брокерських
контор»
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
Система поточного і підсумкового контролю має за мету оцінювання
рівня сформованості тих чи інших компетентностей та досягнення
програмних результатів навчання за навчальною дисципліною «Біржова
діяльність».
Компетентність як інтегрований результат індивідуальної навчальної
діяльності студентів, формується на основі оволодіння ними змістовими
(знання), процесуальними (уміння) і мотиваційними компонентами, його
рівень виявляється в процесі оцінювання. Визначення рівня сформованості
дисциплінарних компетентностей (результатів навчання) здійснюється за:
певним розділом (темою) робочої програми навчальної дисципліни;
практичними заняттями (контрольна робота, перевірка та захист
індивідуального завдання, тестування тощо).
Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, практичних,
заняттях, якість та своєчасність виконання індивідуальних і домашніх
завдань, поточних модульних робіт. Контрольні заходи здійснюються
науково-педагогічними працівниками і включають поточний і підсумковий
контроль.
Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, практичних
занять, перевірки виконання індивідуальних і домашніх завдань та має на
меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної
дисципліни та оцінювання набутих компетентностей. Під час проведення
лекцій застосовуються такі методи контролю, як усне опитування студентів з
питань, визначених планом лекцій та пов’язаних з матеріалом попередніх
лекцій, дискусійне обговорення проблемних питань з теми лекції та інше.
При проведенні практичних занять – контроль здійснюється при
розв’язуванні окремими студентами біля дошки та «малими групами»
комплексу практичних задач і проблемних ситуацій та інше. Поточний
контроль виконання студентами індивідуальних завдань здійснюється за
допомогою перевірки науково-педагогічним працівником результатів
розв’язання ситуаційних завдань.
Поточний контроль, який застосовується під час проведення поточних
модульних робіт, здійснюється при перевірці виконання 15 відповідних
тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного програмного
забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу, при перевірці
виконання практичних ситуацій в письмовій формі тощо.
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Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни
здійснюється у формі екзамену. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни
при формі контролю у формі екзамену визначається як сума балів за поточну
успішність, поточний модульний контроль (не більше 60 балів) та кількість
балів, отриманих за здачу екзамену (не більше 40 балів). З метою мотивації
студентів до активного та якісного виконання усіх видів навчальної роботи
протягом семестру до загальної підсумкової оцінки можуть бути додані бали
у розмірі до 10 % від загальної підсумкової оцінки, коефіцієнт мотивації
(0,1).
Мотивація студентів застосовується за умови виконання ними всіх видів
навчальної роботи, які передбачені робочим навчальним планом підготовки
студентів і робочою програмою з навчальної дисципліни незалежно від
результатів виконання. Застосування та конкретне значення коефіцієнту
мотивації пізнавальної діяльності студентів визначається науковопедагогічним працівником кафедри, враховуючи активність студента при
вивченні навчальної дисципліни (відвідування навчальних занять, виконання
видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних робіт, участь у
науково-дослідній роботі тощо). Загальна підсумкова оцінка за вивчення
навчальної дисципліни не може перевищувати 100 балів.
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Таблиця 5. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення
навчальної дисципліни «Біржова діяльність»
Компонент
1. Лекція
2. Практичне
заняття

Параметри оцінювання
Присутність на лекційному
занятті
Присутність і робота на
практичному занятті

Оціночні нормативи
2 бали за відвідування
кожної лекції
1 бал за відвідування і
роботу на кожному
практичному занятті
до 2 балів

Максимально
можливих
балів
16
16

Доповідь, презентація на
практичному занятті
Виконання самостійних завдань до 2 балів
за навчальним планом

2

Виконання індивідуальних
завдань

до 8 балів

8

4. Модульна
контрольна
робота

Успішне виконання
контрольної роботи
Успішне виконання
підсумкової модульної роботи

До 6 балів

6

До 10 балів

10

Підсумковий
контроль

Екзамен

До 40 балів

40

3. Самостійна та
індивідуальноконсультативна
робота

2

Разом

100

Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового
контролю з навчальної дисципліни «Біржова діяльність»
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
0-34

Оцінка за
шкалою ECTS
F

35-59

FX

60-63

E

64-73
74-81
82-89
90-100

D
C
B
A

Оцінка національною
шкалою
Незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
Незадовільно з можливістю
повторного складання
Задовільно
Добре
Відмінно
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Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з
вивчення навчальної дисципліни «Біржова діяльність»
Форма
роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Вид роботи
1. Участь в предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь в конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
1. Участь в наукових гуртках
2. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
3. Участь в наукових студентських конференціях:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних

Бали
5
5

5
5
5

5

*За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не більше 30 балів.
Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної
дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу з навчальної дисципліни «Біржова діяльність»
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних
продуктів Microsoft Office.
2.

Спеціалізоване

програмне

забезпечення

комп’ютерної

підтримки

освітнього процесу з навчальної дисципліни «Біржова діяльність» дистанційний курс «Біржова діяльність», який розміщено у програмній
оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного навчання ПУЕТ
(https://el.puet.edu.ua/).
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації
Основні
1. Закон України «Про товарну біржу» зі змінами та доповненнями. - Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12
2. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» зі змінами та
доповненнями. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348015
3. Закон України «Про господарські товариства» зі змінами та доповненнями.
-Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
4. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі. Ч.1 / О.П.
Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір. - К.: КНТЕУ, 2005. - 216 с.
5. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі. Ч.2 / О.П.
Бевз, М.М. Скотнікова,Т.Б. Кушнір. - К.: КНТЕУ, 2005. - 154 с.
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