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1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:   денна  

Освітній ступінь:   бакалавр         

Галузь знань:   07 Управління та адміністрування      

Спеціальність:   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   

Освітня програма:   «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та 

управління підприємством», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність: ІТ-підприємництво», «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес» 

Рік навчання:   3   Семестр:    6   

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 24- лекції; 24 - семінарські; 72  - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=874 
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та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: kristinatkach689@gmail.com  
Години консультацій на кафедрі: четвер 13.10-14.30     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Основи біржової торгівлі» є обов’язковим компонентом підготовки 

здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність освітньо-професійних програм «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність: економіка та управління підприємством», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність: ІТ-підприємництво», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 

підприємництво та агробізнес» та спрямована на формування і розвиток загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до державного стандарту підготовки 

бакалавра зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та освітньо-

професійних програм «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та 

управління підприємством», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-



підприємництво», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та 

агробізнес». 

Дисципліна «Основи біржової торгівлі» спрямована на дослідження та вивчення 

механізму організації і технології здійснення біржової діяльності товарних бірж в нашій 

країні та в країнах з ринковою економікою. Дисципліна орієнтує на формування у 

майбутнього фахівця теоретичних основ та практичних навиків з біржової торгівлі та 

ефективного використання біржових операцій в своїй майбутній діяльності. 

Зміст  дисципліни «Основи біржової торгівлі» розкривається через вивчення 10 тем. У 

темі № 1 представлено організаційно-економічні основи біржової торгівлі, основні види 

оптової торгівлі, особливості біржової торгівлі. Тема розкриває історію розвитку біржової 

діяльності, а також сучасний стан світового біржового ринку. 

Тема № 2 розкриває теоретичні основи виникнення та розвиток біржової діяльності в 

Україні, а саме передумови виникнення та історію розвитку вітчизняних бірж, особливості 

біржової торгівлі в радянській Україні, становлення біржової торгівлі в незалежній Україні, 

перспективи розвитку біржової діяльності в Україні.  

У темі № 3 розкрито законодавчо-правове регулювання біржової торгівлі, 

розглядається загальна характеристика законодавчо-правового поля, що регулює біржову 

діяльність, регулювання біржової діяльності в США, регулювання біржової діяльності в 

Україні, оподаткування біржової діяльності. 

Тема № 4 присвячена визначенню ролі і місця біржової торгівлі у формуванні 

аграрного ринку. Тут розглянуто переваги реалізації сільськогосподарської продукції та 

продовольства через товарні біржі, формування ринку сільськогосподарської продукції, як 

умова діяльності аграрних бірж, принципи розвитку, державне регулювання та структура 

біржового ринку сільськогосподарської продукції, концепція розвитку біржового ринку 

сільськогосподарської продукції.  

У темі № 5 розкрито поняття біржових товарів та їх види, надано характеристику 

біржових товарів, класифікацію біржових товарів, сутність речових біржових товарів, 

фінансові інструменти, які використовуються в діяльності товарних бірж. Також у темі 

представлено методику подання інформації про біржові товари в спеціалізованих виданнях. 

Тема № 6 присвячена вивченню організаційно-правових основ створення та функціонування 

бірж. Тут розглянуто визначення біржі та основні аспекти її діяльності, функції бірж, 

класифікація бірж, організаційна структура біржі та функції її підрозділів, правила біржової 

торгівлі.  

У темі № 7 представлена організація і технологія здійснення біржової торгівлі, а саме 

характеристика процесу біржового торгу, форми проведення біржових торгів, підготовка 

біржового торгу, торговий процес в біржовій операційній залі, виконання замовлень 

отриманих під час торгів..  

Тема № 8 присвячена вивченню організації брокерської діяльності. Розглянуто 

діяльність брокерських контор, їх роль і місце в біржовій торгівлі, брокерське 

обслуговування за договором, брокерське обслуговування за дорученням, види обмежуючих 

умов доручень клієнта брокеру, економічна стратегія брокера на біржі та принципи її 

розробки. Тема № 9 розглядає біржові угоди через визначення біржової угоди та її аспекти, 

характеристику біржової угоди, укладення біржової угоди, характеристику спотових, 

форвардних, ф’ючерсних та опціонних угод. 

Тема № 10 розкриває економічний механізм біржової торгівлі, а саме досліджує 

поняття хеджування та його переваги, практику сільськогосподарського хеджування, 

спекулятивні операції на біржах, стратегії і практику спекулятивних операцій, кліринг і 

розрахунки на біржовому ринку. 

Передумовами для вивчення дисципліни є отримання теоретичних та практичних 

знань з наступних дисциплін: «Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та 



біржових структур)», «Мікроекономіка та макроекономіка», «Маркетинг», «Товарознавство» 

тощо. 

Дисципліна «Основи біржової торгівлі» тісно пов’язана з іншими дисциплінами, такими 

як: «Мікроекономіка та макроекономіка», «Маркетинг», «Товарознавство», «Гроші і кредит», 

«Статистика та економічний аналіз», «Планування та контроль на підприємстві». 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних 

програм «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління 

підприємством», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ-підприємництво», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес», 

державного стандарту підготовки бакалаврів зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність та Національної рамки кваліфікації. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен набути такі результати навчання: 

 

1. Знання: 

- Знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці; 

- Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці. 

 

2. Уміння: 

- Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням 

ризиків 

- Застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової 

кон’юнктури і діючих правових норм. 

- Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для 

забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур. 

- Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень 

щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

 

3. Комунікація: 

- Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

- Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

- Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 

 

4. Автономність та відповідальність: 

- Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

- Управління комплексними діями або проектами. 

- Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 

- Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 



5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Предмет, методи і завдання курсу. Організаційно-економічні основи біржової 

діяльності       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Основні теоретичні положення 

дисципліни та її завдання.  

2. Предмет і методи науки.  

3. Основні види оптової торгівлі.  

4. Особливості біржової торгівлі.  

5. Історія розвитку біржової діяльності. 

6. Сучасний стан світового біржового 

ринку. 

1. Солодкий М. О., Резнік Н.П., Яворська 

В.О. Основи біржової діяльності: навчальний 

посібник. за ред. М. О. Солодкого. К.: ЦП 

Компринт. 2017. 450 с. 

2. Вавдійчук І. М. Сучасний стан та 

тенденції розвитку біржової торгівлі в 

Україні. Електронне наукове фахове видання 

―Глобальні та національні проблеми 

економіки‖. 2017. №15. 

URL:http://globalnational.in.ua/archive/15-

2017/36.pdf.  

3. Закон України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення залучення інвестицій та 

запровадження нових фінансових 

інструментів". URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-

20#Text  

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Основні теоретичні положення 

дисципліни та її завдання.  

2. Предмет і методи науки.  

3. Основні види оптової торгівлі.  

4. Особливості біржової торгівлі.  

5. Історія розвитку біржової діяльності. 

6. Сучасний стан світового біржового 

ринку. 

1. Дикань В. Л., Назаренко І.Л., Плугіна 

Ю.А. Біржова діяльність : підручник. Харків 

: УкрДУЗТ, 2017. 283 с. 

2. Коваленко Ю. М. Управління 

фінансовими активами: підруч. Ірпінь: 

УДФСУ, 2019. 498 с. 

3. Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність: підручник / за ред. д.е.н, проф. І. 

М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. 

Суми : Університетська книга, 2019. 572 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Виконання індивідуальних тестових 

завдань. 

1. Яворська В.О. Сучасні тенденції 

розвитку світового біржового ринку 

деривативів. Економіка і суспільство. 2017. 

Вип. 11. С. 42-45. 

2. Солодкий М. О. Проблеми та напрями 

розвитку біржового товарного ринку в 

Україні Електронне наукове фахове видання 

―Ефективна економіка‖. 2017. №10. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5

814  

3. Дмитрук Б.П. Організація біржової 

діяльності в агропромисловому комплексі: 

Навч. посібн. Київ: Либідь, 2017. 342 с. 

 

 

 



Тема № 2. Виникнення та розвиток біржової діяльності в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Передумови виникнення біржової 

діяльності в Україні.  

2. Історія розвитку вітчизняних бірж.  

3. Біржова торгівля в радянській Україні.  

4. Становлення біржової торгівлі в 

незалежній Україні.  

5. Перспективи розвитку біржової 

діяльності в Україні. 

1. Ковальчук С. В., Дражниця С. А., 

Карпенко В. Л. Світові тренди та тенденції 

розвитку біржової торгівлі на сучасному 

етапі. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 

23. С. 10-14. URL 

http://journalslute.lviv.ua/index.php/pidpr-

torgi/article/view/52/47  

2. Товарні біржі в Україні: Аналіз 

діяльності, законодавче поле, перспективи 

розвитку. Саблук П.Т., Шпичак О.М., 

Шевченко Г.О. та ін. К.: ІАЕ, 2017. 428 с. 

3. Положення про функціонування 

фондових бірж: затв. рішенням Держ. комісії 

з цінних паперів і фондового ринку від 19 

грудня 2006 р. № 1542. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2082-

12/paran19#n19. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Передумови виникнення біржової 

діяльності в Україні.  

2. Історія розвитку вітчизняних бірж.  

3. Біржова торгівля в радянській Україні.  

4. Становлення біржової торгівлі в 

незалежній Україні.  

5. Перспективи розвитку біржової 

діяльності в Україні. 

1. Постанова Кабінету Міністрів України 

"Про Концепцію розвитку біржового ринку 

сільськогосподарської продукції" № 848 від 

5.08.1997. 

2. Харитонова О.І. Біржове право: 

Навчально-методичні рекомендації. О.: 

Юридична література, 2020. 31 с. 

3. Яворська В.О., Грінченко В., Листопад 

В. Розвиток міжнародних біржових ринків. 

Східна Європа. Економіка, бізнес та 

управління. Випуск № 6(23). URL: 

http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/2019. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Дати письмові відповіді на питання: 

 Охарактеризуйте основні етапи 

розвитку світової біржової торгівлі. 

 Загальна характеристика законодавчо-

правового регулювання біржової діяльності. 

 Валютний ринок: функції та суб’єкти.  

1. Дяченко Ю. А. Сучасний стан та 

особливості фун кціонування світового 

біржового ринку. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. 

2017. Вип. 23. С. 51-54. URL: 

ttp://www.vestnik 

econom.mgu.od.ua/journal/2017/232017/13.pdf  

2. Аскольський, В. В. Ринок цінних 

паперів: конспект лекцій. Київ. славістичний 

університет. Режим доступу: 

http://buklib.net/books/22034. 

3. Горьовий В.П. Передумови розвитку 

біржової торгівлі сільськогосподарською 

продукцією в Україні. Фондовий ринок. 

2019. № 11. С. 42-48. 

 

 

http://buklib.net/books/22034


Тема № 3. Законодавчо-правове регулювання біржової діяльності 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загальна характеристика законодавчо-

правового поля, що регулює біржову 

діяльність.  
2. Регулювання біржової діяльності в 

США.  
3. Регулювання біржової діяльності в 

Україні.  
4. Оподаткування біржової діяльності. 

1. Бритвєнко А. С., Горяча О. Л., Войний І. 

І. Організаційно-економічний механізм 

функціонування міжнародної електронної 

біржової торгівлі. Вісник Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу. 2020. № 

1 (47). С. 9-14.  

2. Вавдійчик І.М. Сучасний стан та 

тенденції розвитку біржової торгівлі в 

Україні. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2017. №15. С. 182—185. URL: 

http:// globalE 

national.in.ua�archive/15E2017/36.pdf 

3. Конституція України. Закон України 

«Про товарну біржу» № 1957-XII від 

10.12.1991. 

4. Українські фондові біржі: проблемні 

питання і рекомендації. Режим доступу: 

http:/ 

/www.capitalmarkets.kiev.ua/download/stock_e

x) change_study_ukr.pdf]. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Загальна характеристика законодавчо-

правового поля, що регулює біржову 

діяльність.  

2. Регулювання біржової діяльності в 

США.  

3. Регулювання біржової діяльності в 

Україні.  

4. Оподаткування біржової діяльності. 

1. Яворська В.О. Механізм хеджування на 

біржовому товарному ринку. Приазовський 

економічний вісник. 2019. Випуск № 

3(14)URL: http://www.pev.kpu.zp.ua\vypusk-3-

14.  

2. Сохацька О.М. Біржова справа: 

Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2018. 

602 с. 

3. Завадських Г.М., Тебенко В.М. 

Сучасний стан та перспективи розвитку 

біржового товарного ринку України. Збірник 

наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні 

науки). 2018. № 1(36). С. 146-154. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/196144770.pdf  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Виконання практичних завдань:  

 Торговець, який має довгу позицію за 

контрактами на срібло, вирішив ліквідувати 

своє зобов’язання. Що йому потрібно 

зробити? Вартість ф’ючерсного контракту з 

моменту його укладання зросла на 10 дол. 

Програв чи виграв торговець?  

1. Руда О. Л. Функціонування фондового 

ринку України, проблеми та перспективи 

розвитку. Глобальні та національні проблеми 

економіки. Режим доступу: http://global-

national.in.ua/archive/6-2015/162.pdf. 

2. Бойченко Е.Г. Організація біржової 

діяльності в країнах Європейського Союзу та 

Великої Британії : порівняльно-правовий 

підхід. Теорія і практика правознавства. 

2020. Вип. 1 (17). С. 1-13. 3.  

3. Сотник І.М. Підприємництво, торгівля 

http://global-national.in.ua/archive/6-2015/162.pdf
http://global-national.in.ua/archive/6-2015/162.pdf


 Визначити прибуток або збиток для 

торговця, який має довгу позицію за 

контрактом на соєву олію, якщо ціни зросли 

на 0.05 дол./ фунт. Одиниця контракту – 60 

000 фунтів. 

 Торговець, який має коротку позицію за 

контрактами на пшеницю, вирішив 

ліквідувати своє зобов’язання. Що йому 

треба зробити? Вартість ф’ючерсного 

контракту з моменту його укладання 

знизилась на 30 дол. Програв чи виграв 

торговець? 

та біржова діяльність : підручник. Суми : 

ВТД «Університетська книга». 2018. 572 с. 

 

Тема № 4. Роль і місце біржової торгівлі у формуванні аграрного ринку 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Переваги реалізації 

сільськогосподарської продукції та 

продовольства через товарні біржі.  

2. Формування ринку 

сільськогосподарської продукції, як умова 

діяльності аграрних бірж.  

3. Принципи розвитку, державне 

регулювання та структура біржового ринку 

сільськогосподарської продукції.  

4. Концепція розвитку біржового ринку 

сільськогосподарської продукції. 

1. Барановський О. Біржі товарні в Україні: 

вчора, сьогодні і завтра. Вісник податкової 

служби України. 2019. №6. С.44-46. 

2. Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий 

ринок в умовах глобалізації: стан та 

перспективи розвитку. Інфраструктура 

ринку. 2019. Вип. 31. С. 188-193. 

3. Вавдійчик І.М. Сучасний стан та 

тенденції розвитку біржової торгівлі в 

Україні. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2017. №15. С. 182—185. URL: 

http:// globalE 

national.in.ua�archive/15E2017/36.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Переваги реалізації 

сільськогосподарської продукції та 

продовольства через товарні біржі.  

2. Формування ринку 

сільськогосподарської продукції, як умова 

діяльності аграрних бірж.  

3. Принципи розвитку, державне 

регулювання та структура біржового ринку 

сільськогосподарської продукції.  

4. Концепція розвитку біржового ринку 

сільськогосподарської продукції 

1. Барановський О. Біржі товарні в Україні: 

вчора, сьогодні і завтра. Вісник податковох 

служби України. 2019. №6. С.44-46. 

2. Згурська О. М., Сьомкіна Т. В., Гужавіна 

І. В. Фундаментальні тренди розвитку 

світової біржової торгівлі. Інвестиції: 

практика та досвід. 2020. № 24. С. 5-9.  

3. Асоціація «Біржові та електронні 

майданчики»: веб-сайт. URL: 

https://aeaep.com.ua  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Написання реферату. 

1. Солодкий М.О. Біржовий товарний 

ринок. К. : ЦП Компринт. 2017. 482с.  

2. Берлач А.І., Берлач А.Н., Ілларіонов 

Ю.В. Організаційно-правові основи біржової 

діяльності: Навч. посібн. Київ: Фенікс, 2017. 

336 с. 

3. Державна служба статистики / 

Публікації. Внутрішня торгівля. Діяльність 



бірж. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

Тема № 5. Біржові товари та їх види. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Характеристика біржових товарів.  

2. Класифікація біржових товарів.  

3. Речові біржові товари.  

4. Фінансові інструменти.  

5. Методика подання інформації про 

біржові товари в спеціалізованих виданнях. 

1. Сотник І.М. Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність : підручник. Суми : ВТД 

«Університетська книга». 2018. 572 с. 

2. Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий 

ринок в умовах глобалізації: стан та 

перспективи розвитку. Інфраструктура 

ринку. 2019. Вип. 31. С. 188-193. 

3. Згурська О. М., Сьомкіна Т. В., Гужавіна 

І. В. Фундаментальні тренди розвитку 

світової біржової торгівлі. Інвестиції: 

практика та досвід. 2020. № 24. С. 5-9.  

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Характеристика біржових товарів.  

2. Класифікація біржових товарів.  

3. Речові біржові товари.  

4. Фінансові інструменти.  

5. Методика подання інформації про 

біржові товари в спеціалізованих виданнях. 

1. Яворська В.О. Сучасні тенденції 

розвитку світового біржового ринку 

деривативів. Економіка і суспільство. 2017. 

Вип. 11. С. 42-45. 

2. Завадських Г.М., Тебенко В.М. Сучасний 

стан та перспективи розвитку біржового 

товарного ринку України. Збірник наукових 

праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні 

науки). 2018. № 1(36). С. 146-154. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/196144770.pdf  

3. Ковальчук С. В., Дражниця С. А., 

Карпенко В. Л. Світові тренди та тенденції 

розвитку біржової торгівлі на сучасному 

етапі. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 

23. С. 10-14. URL 

http://journalslute.lviv.ua/index.php/pidpr-

torgi/article/view/52/47  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Дати письмові відповіді на питання: 

 Назвіть основні етапи економічної 

стратегії брокера.  

 Дайте характеристику простій формі 

біржового аукціону. 

 У чому полягають переваги та 

недоліки хеджування? 

1. Вавдійчук І. М. Сучасний стан та 

тенденції розвитку біржової торгівлі в 

Україні. Електронне наукове фахове видання 

―Глобальні та національні проблеми 

економіки‖. 2017. №15. 

URL:http://globalnational.in.ua/archive/15-

2017/36.pdf.  

2. Харитонова О.І. Біржове право: 

Навчально-методичні рекомендації. О.: 

Юридична література, 2020. 31 с. 

3. Сохацька О.М. Біржова справа: 

Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2018. 

602 с. 

 



Тема № 6. Організаційно-правові основи створення та функціонування бірж 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Визначення біржі та аспекти її 

діяльності.  
2. Функції бірж.  
3. Класифікація бірж.  
4. Організаційна структура біржі та 

функції її підрозділів.  
5. Правила біржової торгівлі. 

1. Аскольський, В. В. Ринок цінних 

паперів: конспект лекцій. Київ. славістичний 

університет. Режим доступу: 

http://buklib.net/books/22034. 

2. Барановський О. Біржі товарні в Україні: 

вчора, сьогодні і завтра. Вісник податкової 

служби України. 2019. №6. С.44-46. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України 

"Про Концепцію розвитку біржового ринку 

сільськогосподарської продукції" № 848 від 

5.08.1997. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Визначення біржі та аспекти її 

діяльності.  

2. Функції бірж.  

3. Класифікація бірж.  

4. Організаційна структура біржі та 

функції її підрозділів.  

5. Правила біржової торгівлі. 

1. Дмитрук Б.П. Організація біржової 

діяльності в агропромисловому комплексі: 

Навч. посібн. Київ: Либідь, 2017. 342 с. 

2. Дикань В. Л., Назаренко І.Л., Плугіна 

Ю.А. Біржова діяльність : підручник. Харків 

: УкрДУЗТ, 2017. 283 с. 

3. Положення про функціонування 

фондових бірж: затв. рішенням Держ. комісії 

з цінних паперів і фондового ринку від 19 

грудня 2006 р. № 1542. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2082-

12/paran19#n19. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Виконання індивідуальних тестових 

завдань.  
4. Підготовка повідомлення. 

1. Солодкий М. О. Проблеми та напрями 

розвитку біржового товарного ринку в 

Україні Електронне наукове фахове видання 

―Ефективна економіка‖. 2017. №10. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5

814  

2. Солодкий М.О. Біржовий товарний 

ринок. К. : ЦП Компринт. 2017. 482с.  

3. Українські фондові біржі: проблемні 

питання і рекомендації. Режим доступу: 

http:/ 

/www.capitalmarkets.kiev.ua/download/stock_e

x) change_study_ukr.pdf]. 

 

Тема № 7. Організація і технологія біржової торгівлі 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Характеристика процесу біржового 

торгу.  

2. Форми проведення біржових торгів.  

3. Підготовка біржового торгу.  

4. Торговий процес в біржовій 

1. Конституція України. Закон України 

«Про товарну біржу» № 1957-XII від 

10.12.1991. 

2. Бритвєнко А. С., Горяча О. Л., Войний І. 

І. Організаційно-економічний механізм 

функціонування міжнародної електронної 

http://buklib.net/books/22034


операційній залі.  

5. Виконання замовлень отриманих під 

час торгів. 

біржової торгівлі. Вісник Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу. 2020. № 

1 (47). С. 9-14.  

3. Яворська В.О. Механізм хеджування на 

біржовому товарному ринку. Приазовський 

економічний вісник. 2019. Випуск № 

3(14)URL: http://www.pev.kpu.zp.ua\vypusk-3-

14.  

Семінарське заняття 2 год.): 

1. Характеристика процесу біржового 

торгу.  

2. Форми проведення біржових торгів.  

3. Підготовка біржового торгу.  

4. Торговий процес в біржовій 

операційній залі.  

5. Виконання замовлень отриманих під 

час торгів. 

1. Дяченко Ю. А. Сучасний стан та 

особливості фун кціонування світового 

біржового ринку. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. 

2017. Вип. 23. С. 51-54. URL: 

ttp://www.vestnik 

econom.mgu.od.ua/journal/2017/232017/13.pdf  

2. Бойченко Е.Г. Організація біржової 

діяльності в країнах Європейського Союзу та 

Великої Британії : порівняльно-правовий 

підхід. Теорія і практика правознавства. 

2020. Вип. 1 (17). С. 1-13. 3.  

3. Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність: підручник / за ред. д.е.н, проф. І. 

М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. 

Суми : Університетська книга, 2019. 572 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 
3. Дослідити порядок виставлення товарів 

на торги та їх зняття, а також технологію 

проведення біржового торгу. 

1. Берлач А.І., Берлач А.Н., Ілларіонов 

Ю.В. Організаційно-правові основи біржової 

діяльності: Навч. посібн. Київ: Фенікс, 2017. 

336 с. 

2. Асоціація «Біржові та електронні 

майданчики»: веб-сайт. URL: 

https://aeaep.com.ua  

3. Руда О. Л. Функціонування фондового 

ринку України, проблеми та перспективи 

розвитку. Глобальні та національні проблеми 

економіки. Режим доступу: http://global-

national.in.ua/archive/6-2015/162.pdf. 

 

Тема № 8. Організація брокерської діяльності 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Брокерська контора, її роль і місце в 

біржовій торгівлі.  

2. Брокерське обслуговування за 

договором.  

3. Брокерське обслуговування за 

дорученням.  

4. Види обмежуючих умов доручень 

клієнта брокеру.  

1. Закон України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення залучення інвестицій та 

запровадження нових фінансових 

інструментів". URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-

20#Text  

2. Горьовий В.П. Передумови розвитку 

біржової торгівлі сільськогосподарською 



5. Економічна стратегія брокера на біржі 

та принципи її розробки. 

продукцією в Україні. Фондовий ринок. 

2019. № 11. С. 42-48. 

3. Товарні біржі в Україні: Аналіз 

діяльності, законодавче поле, перспективи 

розвитку. Саблук П.Т., Шпичак О.М., 

Шевченко Г.О. та ін. К.: ІАЕ, 2017. 428 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Брокерська контора, її роль і місце в 

біржовій торгівлі.  

2. Брокерське обслуговування за 

договором.  

3. Брокерське обслуговування за 

дорученням.  

4. Види обмежуючих умов доручень 

клієнта брокеру.  

5. Економічна стратегія брокера на біржі 

та принципи її розробки. 

1. Основи біржової діяльності: навчальний 

посібник / М. О. Солодкий, Н.П. Резнік, В. О. 

Яворська; за ред. М. О. Солодкого. К.: ЦП 

Компринт. 2017. 450 с. 

2. Вавдійчик І.М. Сучасний стан та 

тенденції розвитку біржової торгівлі в 

Україні. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2017. №15. С. 182—185. URL: 

http:// globalE 

national.in.ua�archive/15E2017/36.pdf  

3. Барановський О. Біржі товарні в Україні: 

вчора, сьогодні і завтра. Вісник податковох 

служби України. 2019. №6. С.44-46. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Дослідити зміст угоди на брокерське 

обслуговування, виділити основні види 

доручень клієнта брокеру.  

1. Яворська В.О., Грінченко В., Листопад 

В. Розвиток міжнародних біржових ринків. 

Східна Європа. Економіка, бізнес та 

управління. Випуск № 6(23). URL: 

http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/2019. 

2. Коваленко Ю. М. Управління 

фінансовими активами: підруч. Ірпінь: 

УДФСУ, 2019. 498 с. 

3. Державна служба статистики / 

Публікації. Внутрішня торгівля. Діяльність 

бірж. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

Тема № 9. Біржові угоди та їх види 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Визначення біржової угоди та її 

аспекти.  

2. Характеристика біржової угоди.  

3. Укладення біржової угоди.  

4. Спотові угоди.  

5. Форвадні угоди.  

6. Ф’ючерсні угоди.  

7. Опціонні угоди. 

1. Барановський О. Біржі товарні в Україні: 

вчора, сьогодні і завтра. Вісник податкової 

служби України. 2019. №6. С.44-46. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України 

"Про Концепцію розвитку біржового ринку 

сільськогосподарської продукції" № 848 від 

5.08.1997. 

3. Солодкий М. О. Проблеми та напрями 

розвитку біржового товарного ринку в 

Україні Електронне наукове фахове видання 

―Ефективна економіка‖. 2017. №10. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5

814  

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Визначення біржової угоди та її 

аспекти.  

2. Характеристика біржової угоди.  

3. Укладення біржової угоди.  

4. Спотові угоди.  

5. Форвадні угоди.  

6. Ф’ючерсні угоди.  

7. Опціонні угоди. 

1. Дмитрук Б.П. Організація біржової 

діяльності в агропромисловому комплексі: 

Навч. посібн. Київ: Либідь, 2017. 342 с. 

2. Дикань В. Л., Назаренко І.Л., Плугіна 

Ю.А. Біржова діяльність : підручник. Харків 

: УкрДУЗТ, 2017. 283 с. 

3. Положення про функціонування 

фондових бірж: затв. рішенням Держ. комісії 

з цінних паперів і фондового ринку від 19 

грудня 2006 р. № 1542. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2082-

12/paran19#n19. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Скласти порівняльну характеристику 

спотових, форвардних, ф’ючерсних та 

опціонних угод.   

1. Солодкий М.О. Біржовий товарний 

ринок. К. : ЦП Компринт. 2017. 482с.  

2. Українські фондові біржі: проблемні 

питання і рекомендації. Режим доступу: 

http:/ 

/www.capitalmarkets.kiev.ua/download/stock_e

x) change_study_ukr.pdf]. 

3. Дяченко Ю. А. Сучасний стан та 

особливості фун кціонування світового 

біржового ринку. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. 

2017. Вип. 23. С. 51-54. URL: 

ttp://www.vestnik 

econom.mgu.od.ua/journal/2017/232017/13.pdf  

 

Тема № 10. Економічний механізм біржової торгівлі 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття хеджування та його переваги. 

2. Практика сільськогосподарського 

хеджування.  

3. Спекулятивні операції на біржах.  

4. Стратегія і практика спекулятивних 

операцій.  

5. Кліринг і розрахунки на біржовому 

ринку 

1. Харитонова О.І. Біржове право: 

Навчально-методичні рекомендації. О.: 

Юридична література, 2020. 31 с. 

2. Сохацька О.М. Біржова справа: 

Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2018. 602 

с. 

3. Аскольський, В. В. Ринок цінних 

паперів: конспект лекцій. Київ. славістичний 

університет. Режим доступу: 

http://buklib.net/books/22034. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття хеджування та його переваги.  

2. Практика сільськогосподарського 

хеджування.  

3. Спекулятивні операції на біржах.  

4. Стратегія і практика спекулятивних 

операцій.  

5. Кліринг і розрахунки на біржовому 

ринку. 

1. Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий 

ринок в умовах глобалізації: стан та 

перспективи розвитку. Інфраструктура 

ринку. 2019. Вип. 31. С. 188-193. 

2. Яворська В.О. Сучасні тенденції 

розвитку світового біржового ринку 

деривативів. Економіка і суспільство. 2017. 

Вип. 11. С. 42-45. 

3. Завадських Г.М., Тебенко В.М. Сучасний 



стан та перспективи розвитку біржового 

товарного ринку України. Збірник наукових 

праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні 

науки). 2018. № 1(36). С. 146-154. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/196144770.pdf  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Виконання індивідуальних тестових 

завдань. 

4. Дослідити питання хеджування угод на 

біржовому ринку та оформити у вигляді 

повідомлення. 

1. Ковальчук С. В., Дражниця С. А., 

Карпенко В. Л. Світові тренди та тенденції 

розвитку біржової торгівлі на сучасному 

етапі. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 

23. С. 10-14. URL 

http://journalslute.lviv.ua/index.php/pidpr-

torgi/article/view/52/47  

2. Згурська О. М., Сьомкіна Т. В., Гужавіна 

І. В. Фундаментальні тренди розвитку 

світової біржової торгівлі. Інвестиції: 

практика та досвід. 2020. № 24. С. 5-9.  

3. Вавдійчук І. М. Сучасний стан та 

тенденції розвитку біржової торгівлі в 

Україні. Електронне наукове фахове видання 

―Глобальні та національні проблеми 

економіки‖. 2017. №15. 

URL:http://globalnational.in.ua/archive/15-

2017/36.pdf.  

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 

є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

 



7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

 

Варіант-1  

1. Основні функцій оптової торгівлі. 

2. Принципи здійснення діяльності товарної біржі. 

3. Характерні риси біржового товару. 

 

Варіант -2  

1. Сутність проведення аукціонної торгівлі. 

2. Основні біржові посередники. 

3. Вільне ціноутворення як необхідна умова біржового товару. 

 

Варіант -3  

1. Характеристика головних етапів розвитку біржової торгівлі. 

2. Організаційна структура біржі. 

3. Види біржових операцій на ф’ючерсному ринку. 

 

Варіант -4  

1. Класифікація бірж за різними ознаками. 

2. Державне регулювання біржової діяльності. 

3. Хеджування угод на біржовому ринку. 

 

Варіант -5  

1. Основні функції бірж та їх характеристика. 

2. Органи державного регулювання біржового ринку України. 

3. Характеристика процесу організації біржових торгів. 

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Перелік питань для самоперевірки: 

1. Основні форми оптової торгівлі. 

2. Характерні риси біржової діяльності. 

3. Економічна сутність біржової діяльності. 

4. Історія виникнення біржової діяльності. 

5. Етапи розвитку біржової діяльності в Україні. 

6. Сучасний стан біржової діяльності у світі. 

7. Міжнародні біржові центри. 

8. Формування національного біржового ринку. 

9. Одеська, Миколаївська та Київська біржі. 

10. Регулювання біржової діяльності. 

11. Моделі регулювання біржової діяльності. 

12. Закон «Про товарну біржу». 

13. Товарна біржа та її характерні риси. 

14. Фондова біржа. 

15. Біржові товари та їх класифікація. 

16. Види та характеристика біржових угод. 

17. Організація біржової торгівлі. 

18. Технології біржової торгівлі. 



19. Механізм біржової діяльності. 

20. Біржа – класичний інститут ринкової економіки. 

21. Правила біржової торгівлі. 

22. Біржові котирування. 

23. Біржове ціноутворення. 

24. Глибина, ширина та опірність ринку. 

25. Види аукціонів у біржовій діяльності. 

26. Види біржових учасників. 

27. Послідовність біржових операцій. 

28. Інтернет-трейдинг. 

29. Посередники у біржовій діяльності. 

30. Брокери та дилери. 

31. Подвійний голосовий аукціон. Особливості. 

32. Кліринг та особливості біржових розрахунків. 

33. Електронізація біржових торгів. 

34. Основні вимоги до біржових активів. 

35. Класи біржових активів. 

36. Цінні папери – біржовий товар. 

37. Валютні курси – біржовий товар. 

38. Аграрна продукція – біржовий актив. 

39.Біржовий маркетинг. 

40. Маркетингова політика на біржовому ринку. 

41. Основи ф’ючерсної торгівлі. 

42. Опціони. 

43. Строкові біржові угоди. 

44. Поняття хеджування. 

45. Цінові ризики. 

46. Управління ціновими ризиками у біржовій діяльності. 

47. Хеджування при реалізації та збуті аграрної продукції. 

48. Спекулянти на біржовому ринку. 

49. Види спекулянтів. 

50. Порівняння спекулятивних та хеджових стратегій. 

 
Приклад тестових завдань: 

1. За видами біржових товарів є такі біржі: 

1. відкриті та закриті; 

2. публічні, приватні, змішані; 

3. товарні, товарно-сировинні, фондові, валютні; 

4. універсальні та спеціалізовані. 

 

2. За формою участі торговців у біржових торгах є такі біржі: 

1. відкриті та закриті; 

2.публічні, приватні, змішані; 

3. товарні, товарно-сировинні, фондові, валютні4 

4. універсальні та спеціалізовані. 

 

3. За видами угод є такі види бірж: 

1. відкриті та закриті; 

2 реальних товарів або фінансових інструментів, ф’ючерсні, опціонні та змішані; 

3. центральні, міжрегіональні, регіональні; 



4 міжнародні, національні, регіональні. 

 

4. За сферою діяльності є такі види бірж: 

1 відкриті та закриті; 

2 реальних товарів або фінансових інструментів, ф’ючерсні, опціонні та змішані; 

3. центральні, міжрегіональні, регіональні; 

4 міжнародні, національні, регіональні. 

 

5. Стандартизація якісних параметрів, визначення розмірів партій, 

процедур розрахунків та забезпечення ліквідності – ця функція біржі називається: 

1. інформаційна; 

2. організаційна; 

3. вироблення біржових контрактів; 

4. гарантування виконання біржових угод. 

 

6. Котирування – це: 

1. страхування цінових та курсових ризиків; 

2. реєстрація та публікація біржових цін; 

3.розв’язання суперечок між учасниками біржових операцій; 

4. гарантування виконання біржових угод. 

 

7. Хеджування– це: 

1. страхування цінових та курсових ризиків; 

2. реєстрація та публікація біржових цін; 

3. розв’язання суперечок між учасниками біржових операцій; 

4. гарантування виконання біржових угод. 

 

8. Чим відрізняється біржа від ярмарку? 

1. асортиментом товарів; 

2. сферою діяльності; 

3. публічні торги, які відбувалися у визначений час, у конкретному місці; 

4 за видами угод. 

 

9. Оберіть правильне твердження: 

1. біржа є стаціонарним торговим місцем з фіксованими днями та годинами роботи; 

2. біржа є періодичною формою торгівлі з фіксованими днями та годинами роботи; 

3. біржа є епізодичною формою торгівлі з фіксованими днями та годинами роботи. 

 

10. Хто у середні віки був прообразом брокерів? 

1. купці; 

2. ремісники; 

3. феодальні управителі; 

4 мандрівні комерсанти («люди із за поширеними ступнями»). 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

 



Підсумковий 
бал 

Оцінка за традиційною 
шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 
Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100- бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ». 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 

Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з усними 

джерелами є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її 

опрацьовувати. Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 

семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Тематика рефератів: 

1. Сутність брокерської діяльності на товарній і фондовій біржі. 

2. Законодавчі основи функціонування товарних бірж в Україні. 

3. Характеристика біржового товару. Техніка проведення біржового торгу. 

4. Економічна роль і функції товарних бірж в ринковій економіці. 

5. Функції клірингу та сутність біржових розрахунків. 

6. Види валютних операцій та порядок їх здійснення на валютних біржах. 

7. Законодавчі основи функціонування фондового ринку в України. 

8. Цілі та особливості здійснення біржових операцій на товарній біржі (хеджування, 

спекулятивні операції). 

9. Принципи організації та органи управління товарною біржею. 

10. Законодавчі основи функціонування фондових бірж в Україні. 

11. Економічна сутність хеджування. 

12. Економічна сутність спекулятивних операцій на біржі. 

13. Загальна характеристика тенденцій розвитку міжнародної біржової торгівлі. 

14. Опціони і ф'ючерси. 

15. Роль ф'ючерсних угод у сучасній біржовій торгівлі. 

16. Сутність і цілі прогнозування біржової кон'юнктури. 



17. Розрахунки за біржовими угодами на прикладі товарних і фондових бірж. 

Організація розрахункових операцій на біржі. 

18. Економічна роль і функції брокерських фірм. 

19. Характер взаємини брокера та клієнтів. 

20. Операції спреду на ф'ючерсних ринках. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі максимальна кількість 

балів за модульну контрольну роботу становить 30 балів. Варіант модульної контрольної 

роботи містить 3 теоретичних питання.  

Максимальна кількість балів за кожне завдання складає 10 балів. Максимальна 

кількість балів виставляється у разі повної обґрунтованої відповіді на теоретичні питання та 

вірного розв’язання задачі. 

Оцінка «0» виставляється у разі якщо студент не володіє теоретичними матеріалом та 

невзмозі відповісти на питання контрольної роботи.  
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