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1. Мета дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Біржова діяльність» є формування 

системи теоретичних знань щодо правових та економіко – організаційних засад 

біржової діяльності, оволодіння інструментарієм біржової торгівлі та набуття 

практичних навичок діяльності на біржовому ринку. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: міжнародний бізнес, 

корпоративний бізнес, міжнародні розрахунки 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 
ПРН 37. Застосовувати 

знання в сфері біржової 

торгівлі та 

використовувати 

методики визначення 

економічної ефективності 

надання банківських 

послуг і проведення 

банківських операцій 

Словесні, 

наочні, 

практичні, 

пояснювально-

ілюстративні, 

аналітичні, 

дослідницькі, 

самостійна 

робота, 

доповідь 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

презентація  

доповідей, 

самостійна 

письмова 

робота 

37.1 Володіти біржовою 

термінологією та базовими 

знаннями, необхідними для 

здійснення діяльності в сфері 

біржової торгівлі 

37.2 Застосовувати методи 

аналізу для оцінки стану та 

прогнозування кон’юнктури 

біржових ринків 

37.3 Володіти методичним 

інструментарієм для вирішення 

проблемних питань і прийняття  

рішень у професійній діяльності на 

біржових ринках  
37.4  Вміти аргументувати вибір 

методіврозв’язування 

спеціалізованих задач, критично 

оцінювати отримані результати 

та захищати прийняті рішення в 

сфері біржової діяльності  

37.5 Вміти  оцінювати 

результати біржових операцій   

37.6 Орієнтуватися в сучасних 

тенденціях розвитку біржових 

ринків  

37.7 Використовувати знання 

технології електронних біржових 

торгів для здійснення діяльності 

на біржовому ринку 

 

4. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 Біржова діяльність 
 

Змістовий модуль 1 Біржова діяльність в економіці країни 

Біржа як елемент ринкової економіки. Економічна сутність біржі та її функції в 

економіці. Специфіка біржових ринків та біржової діяльності. Правові та 
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організаційно-економічні засади біржової діяльності. Види бірж. Вплив біржових 

ринків на стан та розвиток національної економіки. Діяльність бірж в Україні. 

 

Змістовий модуль 2 Характеристика біржової торгівлі 

Учасники біржової торгівлі. Біржові товари. Види та цілі біржових операцій. 

Види біржових угод. Механізм ведення біржових торгів та укладання біржових 

угод. Методичні основи аналізу біржової кон'юнктури. Ф’ючерси і опціони в 

біржових операціях. 

 

Змістовний модуль 3. Сучасний стан біржової діяльності  

Сучасні тенденції розвитку світових біржових ринків та біржової торгівлі. 

Провідні біржі світу. Сучасний стан та перспективи біржової діяльності в Україні. 

Основні системи електронної біржової торгівлі. Сучасні торгівельні майданчики. 

Основи Інтернет-трейдингу.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 30 30 - 90 

Змістовий модуль 1 30 6 4 - 20 

Змістовий модуль 2 60 18 20 - 22 

Змістовий модуль 3 15 6 6 - 3 

РГЗ 30    30 

Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 Біржова діяльність в економіці країни 

Тема 1.1. Виникнення і 

розвиток біржової 

діяльності 

Історія становлення і розвитку біржової діяльності. 

Біржа: економічна сутність та функції в економіці. 

Діяльність провідних бірж світу. Розвиток біржової 

діяльності в Україні 

3 

Тема 1.2. Законодавчо - 

правове регулювання 

біржової діяльності 

Правові засади регулювання біржової діяльності.  

Основи державного регулювання діяльності бірж.  

Законодавча база регулювання біржової діяльності в 

Україні. 

3 

Змістовий модуль 2 Характеристика біржової торгівлі 

Тема 2.1. Організаційні 

засади біржової торгівлі 

Товари в біржовій торгівлі. Характеристика учасників 

біржової торгівлі. Організація біржової торгівлі. 

Організаційні засади діяльності бірж.  

4 

Тема 2.2. Біржові 

операції та угоди 

Операції на біржовому ринку: цілі, види 

характеристика. Біржові угоди: сутність, специфіка 

Види біржових угод. Механізм укладання біржових 

угод. 

4 
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Тема 2.3. Методичний 

інструментарій біржової 

торгівлі 

Методичні пiдходи до аналізу біржової кон'юнктури. 

Фундаментальний аналіз в біржовій діяльності.  

Методичний інструментарій технічного аналізу 

біржових ринків. Основи біржового ціноутворення. 

4 

Тема 2.4. Основи 

ф’ючерсної та опціонної 

торгівлі 

Похідні фінансові інструменти та їх використання в 

біржовій торгівлі. Основні поняття та організаційні 

засади ф'ючерсної торгівлі. Теоретичні засади 

опціонної торгівлі. Хеджування в біржовій діяльності.  

6 

Змістовий модуль 3 Сучасний стан біржової діяльності 

Тема 3.1. Сучасний стан 

і тенденції розвитку 

біржової діяльності 

Глобальні тенденції розвитку біржових ринків та 

біржової діяльності. Сучасні теорії міжнародних 

ф’ючерсних ринків. Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку біржової діяльності в Україні.  

3 

Тема 3.2. Сучасні 

системи і технології 

біржової торгівлі 

Основи електронної біржової торгівлі.  Сучасні 

системи та технології біржової торгівлі. Основи 

Інтернет-трейдингу. Розвиток біржового електронного 

трейдингу в Україні. 

3 

Разом  30 

 

 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. 

годин 
Змістовий модуль 1 Біржова діяльність в економіці країни 

Тема 1.1. Виникнення і 

розвиток біржової 

діяльності 

Дослідження еволюційного розвитку біржової 

діяльності. Визначення специфічних рис біржової 

діяльності. Аналіз проблем розвитку біржової 

діяльності в Україні 

2 

Тема 1.2. Законодавчо - 

правове регулювання 

біржової діяльності 

Види регулювання біржової діяльності. Аналіз 

моделей державного регулювання біржової 

діяльності. Дослідження правових засад регулювання 

біржової діяльності в розвинених країнах світу 

2 

Змістовий модуль 2 Характеристика біржової торгівлі 

Тема 2.1. Організаційні 

засади біржової торгівлі 

Дослідження організаційних засад торгівлі окремими 

групами біржових товарів. Посередницькі функції 

біржі. Правила біржової торгівлі. Механізм біржової 

торгівлі.  

2 

Тема 2.2. Біржові 

операції та угоди 

Дослідження зв’язку реального і ф'ючерсного ринків. 

Операції спот-форвард. Біржові операції: з реальним 

товаром, ф’ючерсні, опціонні. Визначення мети і 

результатів біржової операції. Особливості окремих 

видів  біржових угод.  

6 

Тема 2.3. Методичний 

інструментарій біржової 

торгівлі 

Дослідження відмінностей методичних пiдходів до 

аналізу біржової кон'юнктури. Прикладне 

застосування теорії фундаментального аналізу. 

Практичне застосування методичного інструментарію 

технічного аналізу. Аналіз біржових цін та 

формування ціни на окремі групи біржових товарів 

4 
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Тема 2.4. Основи 

ф’ючерсної та опціонної 

торгівлі 

Дослідження засад ф’ючерсної торгівлі. Визначення 

результатів ф’ючерсної операції Використання 

опціонів в біржовій торгівлі. Специфіка роботі з 

опціонами. Визначення результату опціонної угоди. 

8 

Змістовий модуль 3 Сучасний стан біржової діяльності 

Тема 3.1. Сучасний стан 

і тенденції розвитку 

біржової діяльності 

Вплив глобалізації на розвиток біржової діяльності. 

Дослідження глобальних трендів біржової торгівлі. 

Сучасні концепції ціноутворення на ф’ючерсних 

ринках.  

2 

Тема 3.2. Сучасні 

системи і технології 

біржової торгівлі 

Практичні аспепкти Інтернет-трейдингу. Специфіка 

Day trading. Використаннч послуг Інтернет-брокерів в 

торгівлі на біржовому ринку 

4 

Разом  30 

 

8. Індивідуальне завдання (РГЗ) 

 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 

студентами денної форми навчання розрахунково-графічного завдання на тему: 

«Операції на біржовому ринку». яке виконується відповідно до «Методичних 

рекомендацій до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни 

«Біржова діяльність» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 076 – Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; 

уклад.: Н.О. Волгіна. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2021. 20 с.».  

РГЗ є частиною самостійної роботи студентів, на яку відводиться 30 годин. 

Метою розрахунково-графічного завдання є закріплення теоретичних знань 

з дисципліни та розвиток у студентів навичок щодо здійснення біржових операцій 

та оцінки їх результатів. 

 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усне та письмове опитування, поточне тестування, 

самостійна робота, РГЗ. 

Підсумковий контроль: письмовий екзамен у вигляді відповідей на 

екзаменаційний білет. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 15 5 - 10 

Змістовий модуль 2 30 15 - 15 

Змістовий модуль 3 15 5 - 10 

РГЗ 10 - - 10 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю Розподіл балів 

Змістовий модуль 1 15 

Усне та письмове опитування за теоретичним матеріалом 2 

Самостійна дослідницько-аналітична робота 4 

Вирішення практичних завдань 2 

Підготовка доповідей та їх презентація 3 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 4 

Змістовий модуль 2 30 

Усне та письмове опитування за теоретичним матеріалом 3 

Самостійна дослідницько-аналітична робота 10 

Вирішення практичних завдань 10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 7 

Змістовий модуль 3 15 

Усне та письмове опитування за теоретичним матеріалом 2 

Самостійна дослідницько-аналітична робота 4 

Вирішення практичних завдань 3 

Підготовка доповідей та їх презентація 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 4 

Індивідуальне завдання ( РГЗ)  

Підготовка розрахунково-графічної частини 5 

Захист розрахунково-графічного завдання 5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 8 

Теоретичне питання 2 8 

Задача  14 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
1. Дистанційний курс «Основи біржової діяльності» (id 1859). 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1859 

2. Презентації лекцій 

3. Комплекти практичних завдань та завдань для самостійної роботи 

4. Комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю за 

змістовними модулями 

5. Комплект екзаменаційних білетів для проведення підсумкового контролю 

6. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з 

дисципліни «Біржова діяльність» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 076 – 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О.М. Бекетова; уклад.: Н.О. Волгіна. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2021. 

20 с. 

 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
Комп’ютерне обладнання з виходом до мережі Інтернет Навчально-наукова 

лабораторія «Лабораторія кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування», ауд. 

№420цк. 

 

Рекомендована література  
 

1. Бевз О.П та ін. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі. Ч.1 : навч. 

посібник. Київ : КНТЕУ, 2015. 215 с. 

2. Біржова діяльність / Н.Хрущ, П. Іжевський, С.Безвух. Кондор. 2017. 348 с. 

3. Біржова справа : підруч. / за наук. ред. докт. екон. наук, проф. О.М. 

Сохацької  (3-є вид.). Тернопiль : ТНЕУ, 2014. 655 с. 

4. Дикань В. Л. Біржова діяльність: підручник / В. Л. Дикань, І. Л. Назаренко, 

Ю. А. Плугіна. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 282 с. 

5. Ільчук М.М. Біржова діяльність і підприємництво: навч. посібник. Біла 

Церква: Білоцерківдрук. 2018. 318 с. 

6. Основи біржової діяльності: навчальний посібник. / за ред.  М.О. Солодкого. 

К.: ЦП Компринт. 2017. 450 с. 

7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність6 підручник / за аг. ред. д.е.н., 

проф. І.М. Сотник, д.е.н., проф. Л.М. Таранюка. Суми: ВТД 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 

 

«Біржова діяльність» 
  

вид дисципліни, шифр за ОП вибіркова, ВК П 1.2 

семестр п’ятий 

кількість кредитів ЄКТС 5,0 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 

  

для здобувачів вищої освіти:  

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

освітня програма  Економіка та організація бізнесу 

форма навчання денна 

 

 

 

Завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування________________ 

яка забезпечує викладання дисципліни 
«____»____________ 202_ року  _____________           (Олена ДИМЧЕНКО) 

                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 
 


