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ВСТУП 
 

Дисципліна «Біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою 
має статус вибіркової. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на онові: 
- СВО ХНАМГ –Варіативна частина» освітньо-професійна програма 

підготовки спеціаліст за спеціальностями напряму 0305-«економіка і 
підприємництво «, 207. 

- СВО ХНАМГ –Варіативна частина « Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика спеціаліст спеціальності – «облік і аудит» , 2007 

- СВО ХНАМГ «Навчальній план підготовки спеціаліст 
спеціальності 7.050100 – «Облік і аудит», Харків, 2011. 

-  
Програма ухвалена кафедрою «ЕПМГ» (протокол № 12 від 07.06.12) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: формування системи знань 
з організації і функціонування біржового ринку, як складового елемента 
інфраструктури ринку, технології здійснення біржових операцій. 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: біржова діяльність в еволюційному 
розвитку. 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічної схемі підготовки фахівця. 
Дисципліни,що передують вивченню 

даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається 

на дану дисципліну 
Мікроекономіка Облік цінних паперів 
Міжнародна економіка Облік у зарубіжних країнах 

 
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль                         «Біржова діяльність»                      (2\72) 
 

Змістовні модулі (ЗМ) 
 

Змістовний модуль (ЗМ) 1 
«Товарні біржі»                                                                                        (1\36) 

1. Історія розвитку біржової торгівлі і сучасний стан біржового ринку. 
2. Товарна бірж, як елемент інфраструктури ринку. 
3. Регулювання біржової діяльності. 
4. Біржові угоди. 

 
Змістовний модуль (ЗМ) 2 

«Організація і технологія біржової торгівлі»                                   (05\18) 
1. Ф’ючерсний ринок. 
2. Організація і технологія біржової торгівлі. 
3. Брокерська діяльність. 

 
Змістовний модуль (ЗМ) 3 

«Фондові біржі. Основи функціонування валютної біржі»           (05\18) 
1. Фондові біржі. 
2. Основи функціонування валютної біржі. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння (за рівнями сформованості ) та 
знання 

Сфери 
діяльності 

(виробнича,с
оціально-

виробнича,с
оціально-
побутова) 

Функції діяльність у 
виробничій сфері 

Розрізняти та класифікувати види бірж за 
спеціфікою ознак 

професійна Фінансово-економічна 

Складати характеристику біржового товару професійна Фінансово-економічна 
Оформлювати та реєструвати біржові угод пофесійна Фінансово-економічна 
Виконувати фінансові розрахунки у 
ф’ючерсній торгівлі 

професійна Фінансово-економічна 

Аналізувати кон’юнктуру ринку продукції 
,з якою брокер планує працювати 

професійна Контрольна-аналітична 

Укладади угоди на валютної біржі Професіна Організаційна 
 
 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 

1. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р. № 1956- ХП. 
2. Закон України «Про ціні nanepi та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. 

№ 3480 - IV. 
3. Беднарчук М. С., Полікарпов І. С. Біржові товари. - Львів: „Магнолія 

плюс", 2007 - 365 с. 
4. Биржевое дело: Учебн. пособие / Затов И.К., Ускаленко И. И. - 

Харьков: Бурун книга, 2005. - 256с. 
5. Биржевое дело / Под ред. Галанова В. А. - М.: Финансы и статистика, 

2000. 
6. Біржова діяльність. / Навч. посібник під ред. Крамаренко В.І. - 

К.:ЦУЛ, 2003. - 264 с. 
7. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Біржа. Біржові операції: 

термінологічний словник. - К.: Алерта, 2008.- 186 с. 
 
 

1.5. Анотація  
 

«Біржова діяльність 
 

Мета вивчення дисципліни: формування системи знань з організації 
функціонування біржового ринку, як складового елемента інфраструктури 
ринку, технології здійснення біржових операцій. 

Предмет вивчення: біржова діяльність в и еволюційному розвитку. 
Дисципліна містить наступні змістовні модулі: 

1. Товарні біржі. 
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2. Організація і технологія біржової торгівлі. 
3. Фондові біржі. Основи функціонування валютної біржі. 

Аннотация  
 

«Биржевая деятельность» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний по 
организации функционирования биржевого рынка, как составляющего элемента 
инфраструктуры рынка, технологии осуществления биржевых операций. 

Предмет изучения: биржевая деятельность в ее эволюционном развитии. 
Дисциплина содержит следующие содержательные модули: 

1. Товарные биржи. 
2. Организация и технология биржевой торговли. 
3. Фондовые биржи. Основы функционирования валютной биржи. 
 

The summary  
 

«Exchange activities» 
 

The purpose of the study subjects: the formation of knowledge on the 
organization of functioning of the stock market, as a component of market 
infrastructure, technology, implementation of the stock transactions. 

Subject of study: stock exchange activity in its evolution. 
Discipline includes the following content modules: 

1. Commodity exchanges 
2. Organization and technology of stock trading. 
3. Stock Exchanges. Basic operation of the currency exchange. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами підготовки 
та видами навчальної роботи 

 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього 
кредит \ 
годин Ф

ор
м
а 

н
ав

ч
ан

н
я
 

С
ем

ес
тр

 

А
уд

и
то

р
н
и
х 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н
і 

С
ам

ос
ті
й
н
а 

р
об

от
а 

Р
гз

 

К
он

тр
ол

ьн
а 

р
об

от
а 

С
ем

ес
тр

 
За

л
ік

 
( с
ем

ес
тр

)(
се
м

ес
тр

) 

7.0305091 
«О і А» 

2/72 заочна 9 12 8 4 60  15  9 

 
2.2. Зміст дисципліни 

 
Модуль                              Біржова діяльність                               2/72 
 

Змістовні модулі (ЗМ)                                                                         Кредит/годин 
ЗМ 1. Товарні біржі                                                                                             1.0/36 

1. Історія розвитку біржової торгівлі і сучасний стан біржового ринку. 
2. Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку. 
3. Регулювання біржової діяльності. 
4. Біржові угоди. 

 
ЗМ 2. Організація і технологія біржової торгівлі                                             0.5/18 

1. Ф’ючерсний ринок. 
2. Організація і технологія біржової торгівлі. 
3. Брокерська діяльність. 

 
ЗМ 3.Фондові біржі. Основи функціонування валютної біржі                       0.5\18 

1. Фондові біржі. 
2. Основи функціонування  валютної біржі. 

 
 

2.2.1. Розподіл часу за модулями й змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи 
Модулі та змістові модулі Форма 

навчання 
Всього, 

кредит /годин Лекц. Сем., Пр. КР СРС 
Модуль : Біржова діяльність заочна 2/72 8 4 15- 60 
ЗМ 1: Товарні біржі заочна 1,0/36 5 2 - 17 
ЗМ 2: Організація і технологія 
біржової торгівлі 

заочна 0.,5/18 3 2 - 18 
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ЗМ 3: Фондові біржі. Основи 
функціонування валютної біржі 

заочна 0.,5/18 - - - 25 
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2.2.2. Лекційний курс 
 

Таблиця 2.2 – Лекційний курс (заочне навчання) 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) 
Зміст 

7.0305091 – «О і А» 
ЗМ 1. Товарні біржі 5 
Тема 1. Історія розвитку біржовії торгівлі і сучасний стан 
біржового ринку 

1 

Тема 2. Товарна біржа , як елемент інфракструктури ринку 2 
Тема 3. Регулювання біржовії діяльноті. 1 
Тема 4. Біржові угоди 1 

ЗМ 2 Організація і технологія біржової торгівлі 2 
Тема 5. Ф’ючерский ринок 0.5 
Тема 6. Організація біржової торгівлі та ії учасники  
Тема 7. Брокерська діяльність 0.5 
ЗМ 3. Фондові біржі .Основи функцонування валютної 
біржі 

1 

Тема 8. Фондові біржі 0.5 
Тема 9. Основи функціонування валютної біржі 0.5 

РАЗОМ: 8 
 

2.2.3. Практичні ( семінарські) заняття 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) 
Зміст 

7.0305091 – «О і А» 

ЗМ 1. Товарні біржі  

Тема 1. Історія розвитку біржовії торгівлі і сучасний стан 
біржового ринку 

 

Тема 2. Товарна біржа , як елемент інфракструктури ринку 1 
Тема 3. Регулювання біржової діяльноті. 0.5 
Тема 4. Біржові угоди 0.5 

ЗМ 2. Організація і технологія біржової торгівлі 2 
Тема 5. Ф’ючерский ринок  
Тема 6. Організація біржовії торгівлі та ії учасники  
Тема 7. Брокерська діяльність 2 
ЗМ 3. Фондові біржі .Основи функцонування валютної 
біржі 

 

Тема 8. Фондові біржі  
Тема 9. Основи функціонування валютної біржі  

РАЗОМ: 4 
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2.2.4. Індивідуальні заняття 
 

Обсяг у годинах 
Види індивідуальної роботи 

Заочне навчання 
Контрольна робота згідно 
методичних вказівок 

15 годин 

 
При вивченні даної дисципліни студентами заочної форми навчання 

навчальним планом передбачено виконання контрольної роботи, яка 
виконується згідно з Методичними вказівками до самостійного вивчення та 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Біржова діяльність» 

Мета контрольної роботи - поглибити теоретичні знання студента щодо 
основних принципів організації та проведення біржових торгів на товарній і 
фондові біржі, основ ф'ючерсної торгівлі; набуття вмінь і навичок 
визначення результате від здійснення певних видів біржових операцій, 
використання механізму хеджування. 
 Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної  озрахункової. 
У першій частині контрольної  роботи студент  висвітлює одне з теоретичних 
питань за наданим переліком 

У другий частині роботи студент розв'язує  задачі та дає віповіді на тези 
Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення 
мотивації студентів до пізнавальної діяльності і спрямування и в необхідному 
pycni. 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється у формі 
консультацій. Індивідуально-консультативна робота студента з викладачем 
здійснюється відповідно до графіка, в якому визначено форми індивідуально-
консульта-тивної роботи (індивідуальних занять, консультацій, перевірки 
виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, винесених на 
поточний контроль тощо), час проведення занять та аудиторії. Графік 
проведення індивідуально-консультативної роботи доводиться до відома 
студентів на початку вивчення дисципліни. 

 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов'язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. 

 
Формами самостійної роботи студентів є: 

• опрацювання лекційного матеріалу; 
• опрацювання навчальної та навчально - методичної літератури; 
• ивчення законодавчих актів, що регулюють біржову діяльність; 
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Розподіл часу самостійної роботи 
 

Тема ЗМІСТ роботи Джерело*, стор. Заочне 
навчання 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1 «Товарі 6ipжі»  17 

Тема 1. Історія розвитку 
біржової торгівлі i 
сучасний стан біржового 
ринку. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
Підбор літератури для складання 
огляду. Підготовка короткого 
письмового огляду згідно з 
завданням викладача. 

4 (с.14-31,158-
197); 5( с.6-18); 9 
(с.9-44); 18 (с. 
187-192), 26(с.6-
32) 

6 

Тема 2. Товарна біржа, 
як елемент 
інфраструктури ринку. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
Конспектування заданої теми. 

4 (с.6-14); 9 (с. 
45-68, 87-95); 10 
( с.51-57,72-82); 
11(с.7-25,29-34); 
26 ( с. 32-52) 

2 

Тема 3. Регулювання 
біржової діяльності. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
Вивчення відповідних нормативних 
документів. 

4 (с.32-45); 5 
(с.42-47); 9 (с.68-
87); 10 (с.58-71); 
11 ( с.25-28); 26( 
с. 52-61) 

2 

Тема 4. Біржові угоди. Опрацювання лекційного матеріалу. 
Вирішування задач.  

4 (с. 59-77); 5 
(с.19-42,48-50) 9 
(с.113-124); 10 ( 
с.83-130,156-
179); 11 (с.54-
55,194-200); 
26(с. 61-88) 

7 

Змістовий модуль 2 «Організація і технологія біржової 
торгівлі» 

 18 

Тема 5. Ф'ючерсний 
ринок. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
Вирішення задач. Вивчення 
літератури за темою. 

4 (с.97-112); 9 ( 
с. 249-267); 10( 
с. 117-131); 11( 
с. 129-171); 26( 
с. 88-97) 

8 

Тема 6. Організація 
біржової торговлі та ii 
учасники. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
Вивчення літератури за темою. . 

4(с.78-86); 9( с. 
99-108); 
10(с.142-155); 
11(с.66-81,93-
98); 26( с. 97-
112) 

4 

Тема 7. Брокерська 
діяльність. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 4(с.86-97); 9( 
с.148-165); 
10(с.131-142); 
11( с. 172-173); 
26( с. 112-126) 

6 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 

Змістовий модуль 3 «Фондові біржі. Основи 
функціонування валютної біржі» 

 25 

Тема 8. Фондові біржі. Опрацювання лекційного матеріалу. 
Вивчення відповідних нормативних 
документів. Конспектування 
обраної теми. Вирішення задач. 

4(с.136-147); 
5(с.68-71); 9( с. 
170-221); 
11(с.99-118); 10( 
с. 198-225); 26( 
с. 126-145) 

5 

Тема 9. Основи 
функціонування 
валютної 6ipжі. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
Вивчення додаткової літератури. 
Вивчення відповідних нормативних 
документів.  

4(с.147-157); 
9(с.229-245); 10( 
с. 228-241); 11 
(с.99-118); 26 ( с. 
145-159) 

5 

Контрольна робота   15 
РАЗОМ   60 

 
 

2.3. Засобі контролю та структура залікового кредиту 
Види і засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи індивідуальні завдання худе) 
МОДУЛЬ. Поточній контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.Виконання котрольної роботи , вибіркове опитування на практичних заняттях 

ЗМ 2.Виконання котрольної роботи , вибіркове опитування на практичних заняттях   
ЗМ 3.Виконання котрольної роботи , вибіркове опитування на практичних заняттях 
Підсумковій контроль з МОДУЛЮ 
Контрольна робота з 10 варіантів  
залік 

.  
2.3.1. Методи та критерії оцінювання знань 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 
� поточний контроль зі змістових модулів; 
� складання екзамену. 
 

Оцінку знань студентів з дисципліни ”Біржова діяльність” здійснюють 
відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS. Ця система базується 
на здійсненні наскрізного потокового контролю на аудиторному занятті біля  
відповідності до його форми (лекційної, практичної).Підсумковою оцінкою 
потокового контролю є оцінка за модуль, тобто реалізується принцип 
модульного обліку знань студентів. 
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 Навчальнім планом з дисципліни “Біржова діяльність” передбачено 
складання заліку. Для оцінювання знань використовують чотирибальну 
національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS. 
 Проведення підсумкового контролю. Умовою допуску до екзамену є 
позитивні оцінки з потокового контролю знань за змістовими модулями. 
 Екзамен здійснюється в письмовій формі за екзаменаційними білетами, 
які містять два теоретичних питання і розрахункове завдання, або за 
підсумковим тестовим завданням (за вибором студента), що дає можливість 
здійснити оцінювання знань студента з усієї дисципліни «Біржова діяльність». 
 Екзаменаційні відповіді за білетами оцінюються за 4-бальною системою 
за національною шкалою, тестові завдання - за 100-бальною системою 
оцінювання за шкалою ECTS. У обох випадках оцінки згідно з методикою 
переведення показників успішності знань студентів перекладаються біля  
відповідну систему оцінювання (таблиця. 2.5). 
 

Таблиця 2.5 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 
студентів 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Визначення назви за шкалою 
ECTS ECTS оцінка 

%набраних 
балів 

ВІДМІННО 
Відмінно–відмінне виконання 
лише з незначними помилками 

А Більше 90-100 

ДОБРЕ 
Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

У 
Більше 80-90 
включно 

ДОБРЕ 
Добре-біля загальному 
правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 

З 
Більше 70- 80 
включно 

ЗАДОВІЛЬНО 
Задовільно-непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

D 
Більше 60-
70вклюно 

ЗАДОВІЛЬНО 
Достатньо виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

E 
Більше 50-
60включно 

НЕЗАДОВІЛЬНО 
Незадовільно-потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перездати тест 

FX* 
Більше 26-50 
включно 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно-необхідна 
серйозна подальша робота з 
повторним вивченням  
змістовного модуля 

F* 
Від 0-25 
включно 

 

* з можливістю повторного складання. 
** з обов’язковим повторним курсом 
 

Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою: 
Оцінку „відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні 

відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, 
отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних 
документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні 
знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 
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Оцінка „добре”. Теоретичні запитанная розкрито повністю, програмний 
матеріал викладено біля відповідності до вимог. Практічне завдання виконано 
взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка „задовільно”. Теоретічні запитання розкрито повністю, проте при 
викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 
практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 
матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „незадовільно”. Теоретічні питання нерозкриті. Студент не може 
виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думання на 
елементарному рівні. 
 

2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

 Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де 
застосовується 

1 2 3 
1. Основна література 

(підручники, навчальні посібники, шпп видання) 

1 Закон України " Про товарну біржу" від 10.12.1991 р. № 1956- Х11. 1 
2 Закон України " Про щнш папері та фондовий ринок" від 23.02.2006 

р. № 3480 -IV. 
2-3 

3 Беднарчук М .С. , Полікарпов І.С. Біржові товари - Львів: „Магнолія 
плюс", 2007 -365 с. 

2 

4. Биржевое дело: Учебн. пособие/ Затов И.К., Ускаленко И.И. -
Харьков: Бурун книга, 2005. - 256с. 

1,2,3 

5. Біржова і банківська справа: конспект лекцій для студентів 
економічних спеціальностей. Укл. Гордієнко Н.І.- Харків ХДАМГ, 
2002 - 192 с. 

1,2 

6. Биржевое дело / Под ред. Галанова В.А. - М.: Финансы и статистика, 
2000. 

1,2,3 

7. Біржова діяльність./ Навч. посібник під ред. Крамаренко В.І. -К.: 
ЦУЛ, 2003. -264с. 

1,2,3 

8. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Біржа. Біржові операції: 
термінологічний словник. - К.: Алерта, 2008 -186 с. 

1,2,3 

9. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорп 
i практикум: Навчальний посібник - Львів: "Новий світ-2000", 
„Магнолія плюс". - 2003.- 360 с. 

1,2,3 

10. Кетова И.А., Резго Г.Я. Биржевое дело: Ученик/ Под ред.. Г.Я Резго.-
М.: Финансы и статистика ,2009-288 с. 

1,2,3 

11. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. 
посібник. -Харків: ХДУХТ, Консул, 2003.- 216 с. 1,2,3 

12. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник для ВНЗ - 2-е вид. -
Тернопіль: Карт-бланш, 2008. - 632с. 

1,2,3 

13. Чесноков В.Л. Біржові операції: навч. посібник для студ. вищ. навч. 
закладів / В.Л. Чесноков. - К.: Центр учбової . літератури, 2008. - 191 
с. 

2 

2. Додаткові джерела 
14. Дегтярева О., Кандинская О. Биржевое дело. Учебник для вузов. М.: 

Баки и биржи,ЮНИТИ, 1997 -503 с. 
1,2,3 
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Продовження табл. 
1 2 3 

15. Дмитрук Б. Організація біржової діяльності в агропромисловому 
комплексі. - К.: Либідь, 2007 - 344 с. 

2 

16. Зотов И.В. Биржевое дело: учеб. пособие для студентов вузов / И.В. 
Зотов, В.И. Успаленко. - Харьков: Бурун Кн., 2008. - 256 с.  

17. http://investory.com.ua 1,2,3 
18. http://rada.gov.ua 1,2,3 
19. http ://www.kmu. gov.ua 1,2,3 

3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, 
інструкція до лабораторних робіт, комп'ютерних программ) 

20. Жемеренко О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи 
студентів і виконання контрольної роботи з курса «Біржова діяльність 
« ХНАМГ 2012 

1,2,3 

21. Жемеренко О.В. Конспект лекції з курсу «Біржова діяльність» 
ХНАМГ 2012 

1,2,3 
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