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ВСТУП 

 
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі  

«Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої  програми 

навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 

2017р. та відповідних нормативних документів.  

 

1. Пояснювальна записка 

1.1. Заплановані результати. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Управління біржовою діяльністю» у 

контексті спеціальності з урахуванням вимог стандарту вищої освіти (освітньої програми) є 

формування у майбутніх фахівців сучасної системи поглядів та спеціальних знань з основ 

організації біржової діяльності, набуття практичних навичок із здійснення біржових операцій 

та вміння їх ефективно застосовувати на практиці. 

Предметом вивчення дисципліни є еволюція та закономірності реалізації біржової 

діяльності. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Управління біржовою діяльністю» є:  

– розгляд теоретичних та практичних питань, що стосуються організаторів торгівлі 

та біржової діяльності в Україні;  

– ознайомлення з узагальненим досвідом роботи міжнародних і національних бірж;  

– опанування технології здійснення біржових операцій на різних видах бірж. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні 

компетентності: 

Знати: 

– історію виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку світового та 

вітчизняного біржового ринку; 

– нормативно-правове забезпечення функціонування біржового ринку;  

–      поняття, функції та організаційне забезпечення товарної біржі; 

–  правила біржової торгівлі та технологію реалізації біржових наказів; 

–  особливості діяльності організаторів торгівлі; 

–  сутність торгівлі похідними фінансовими інструментами; 

–  методику біржового котирування та лістингування; 

–  особливості торговельної діяльності на біржовому ринку; 

–  роль та місце на біржовому ринку клірингових установ і розрахунків. 

Вміти: 

– орієнтуватися в інфраструктурі біржового ринку; 

–  реалізовувати економічну діяльність через біржу; 

–  здійснювати торговельну діяльність на біржі; 

–  страхуватися від несприятливої зміни ринкової кон’юнктури.  

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Управління біржовою 
діяльністю» базується на знаннях таких дисциплін, як «Біржова справа», 

«Конкурентоспроможність підприємств», «Інноваційно-інвестиційний розвиток 

підприємства», та міжпредметно пов’язана з такими навчальними дисциплінами як: «Бізнес-

планування та прогнозування підприємницької діяльності», «Економічна оцінка бізнес-

процесів»,  «Реструктуризація та санація бізнесу», «Управління діяльністю інтегрованих 

бізнес-структур» тощо. 
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1.2. Програма навчальної дисципліни. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного  навчального  модуля, а саме:    
Модуль №1 «Організація біржової діяльності» 
Тема 1.1.1. 1. Особливості організації біржової діяльності 

Взаємозв’язок між виробництвом, торгівлею та біржею. Поняття та основні 

функції біржі  Класифікація бірж. Закордонний досвід біржової діяльності. 

Розвиток біржової діяльності в Україні 

Тема 1.1.2. Особливості регулювання біржової діяльності 

Сутність та характеристика регулювання біржової діяльності. Регулювання 

діяльності бірж в Україні. Біржове регулювання в зарубіжних країнах. Нормативно-
правове забезпечення діяльності товарних бірж в Україні.  

Тема 1.1.3. Організація діяльності товарної біржі 

Формування і види товарних ринків. Поняття та класифікація товарних бірж. 

Об’єкти біржової торгівлі. Організація управління біржею. Поняття біржового 

товару. Стандартизація біржового товару. Учасники біржової торгівлі: їх 
характеристика права та обов’язки.  

Тема 1.1.4. Особливості укладання біржових угод 

Поняття та види біржових угод. Угоди з реальним товаром: їх класифікація, 

особливості укладання і виконання. Особливості ф’ючерсних та опціонних угод. 

Розрахунки і гарантії виконання біржових угод.    

Тема 1.1.5. Організація біржових торгів 

Організація торговельного процесу в біржовій операційній залі. Особливості 

біржової мови жестів та жаргону. Технологія проведення біржового торгу. 
Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі та розгляд спорів. Правила 

поведінки членів біржі та учасників торгів 

Тема 1.1.6. Фондовий ринок та фондова біржа Організація функціонування 

валютної біржі. 
Учасники фондового ринку, фінансові посередники. Поняття, типи і 

функції фондових бірж. Цінні папери як біржовий товар. Види цінних паперів. 

Порядок та умови котирування. Валютний ринок та його учасники. Поняття і 

класифікація валютних операцій: спот, форвард, валютний опціон, аутрайт, своп 

котирування. Валютна біржа та її функції 

Тема 1.1.7. Організація біржової торгівлі цінними паперами 
Організація біржового процесу. Біржові угоди на фондовому ринку, 

поняття та їх види. Види заявок на здійснення біржових угод. Процедура 

лістингу: поняття і характеристики. Особливості проведення хеджування. Види 

біржової спекуляції.  
Тема 1.1.8. Кліринг і розрахунки на біржовому ринку.  

Особливості розрахунків на біржах реального товару та функції клірингу. 

Класифікація клірингу й принципи організації розрахунків. Кліринг і розрахунки на 
ринку ф’ючерсних угод. Клірингові розрахунки на ринку цінних паперів.  
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни (тематичний план). 

№ 

пор. 
 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Прак-
тичні 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

2 семестр 

Модуль №1 «Організація біржової діяльності» 

1.1 
Особливості організації біржової 

діяльності 
14 4 2 8 

1.2 
Особливості регулювання біржової 

діяльності 
14 4 2 8 

1.3 Організація діяльності товарної біржі 14 4 2 8 

1.4 
Особливості укладання біржових 

угод 
14 4 2 8 

1.5 Організація біржових торгів 12 4 2 6 

1.6 Фондовий ринок та фондова біржа 12 4 2 6 

1.7 
Організація біржової торгівлі цінними 
паперами 

12 4 2 6 

1.8 

Кліринг і розрахунки на біржовому 

ринку. 

Організація функціонування 
валютної біржі 

14 4 3 7 

1.9 Домашнє завдання 8 - - 8 

1.10 Модульна контрольна робота №1 6 2  4 

Усього за модулем №1 120 34 17 69 

Усього за 2 семестр 120 34 17 69 

Усього за навчальною дисципліною 120 34 17 69 
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2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 

Назва теми 

 

Обсяг навч. занять 

(год) 

Лекції СРС 

2 семестр 

Модуль №1   «Організація біржової діяльності» 

1.1. Поняття та основні функції біржі  Класифікація бірж.  2 2 

1.2. Закордонний досвід біржової діяльності. Розвиток 

біржової діяльності в Україні 

2 
2 

1.3. Сутність та характеристика регулювання біржової 

діяльності. Регулювання діяльності бірж в Україні.  

2 
2 

1.4. Біржове регулювання в зарубіжних країнах. 2 2 

1.5 Формування і види товарних ринків.  2 2 

1.6. Поняття біржового товару та стандартизація біржового 

товару. 

2 
2 

1.7. Поняття та види біржових угод.  2 1,5 

1.8. Розрахунки і гарантії виконання біржових угод.   2 1,5 

1.9. Організація торговельного процесу в біржовій 
операційній залі.  

2 
1,5 

1.10 Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі 
та розгляд спорів. 

2 
1,5 

1.11 Поняття, типи і функції фондових бірж.  2 1,5 

1.13 Валютна біржа та її функції 2 1,5 

1.14 Біржові угоди на фондовому ринку, поняття та їх види.  2 1,5 

1.15 Особливості проведення хеджування. 2 2 

1.16 Класифікація клірингу й принципи організації 

розрахунків.  

2 
2 

1.17 Кліринг і розрахунки на ринку ф’ючерсних угод. 

Клірингові розрахунки на ринку цінних паперів 

2 
2 

1.18 Модульна контрольна робота №1 2 4 

Усього за модулем №1 34 32,5 

Усього за навчальною дисципліною 34 32,5 
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2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 

Назва теми 

 

Обсяг навч. 

занять (год) 

Практичні 

заняття 
СРС 

2 семестр 

Модуль №1   «Організація біржової діяльності» 

1.1. Особливості організації біржової діяльності 2 4 

1.2. Особливості регулювання біржової діяльності 2 4 

1.3. Організація діяльності товарної біржі 2 4 

1.4. Особливості укладання біржових угод 2 4 

1.5. Організація біржових торгів 2 3 

1.6. Фондовий ринок та фондова біржа 2 3 

1.7. Організація функціонування валютної біржі 2 3 

1.8. Організація біржової торгівлі цінними паперами 2 2 

1.9. Кліринг і розрахунки на біржовому ринку 1 1,5 

Усього за модулем №1  28,5 

Усього за навчальною дисципліною 17 28,5 
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2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

п/п Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг СРС 

(годин) 

     2  семестр 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 28,5 

2. Підготовка до практичних занять 28,5 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 4 

4. Виконання домашнього завдання 8 

Усього за навчальною дисципліною 69 

 

2.4.1. Домашнє завдання  
Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується у другому семестрі, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з 

метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом 
у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області біржової 

діяльності. Конкретна мета ДКР міститься у закріпленні знань та вмінь щодо 

біржової біржової діяльності та специфіки функціонування біржового ринку. 
Для успішного виконання домашньої контрольної роботи студент повинен 

знати:  історію виникнення, сучасного стану та перспектив розвитку світового та 
вітчизняного біржового ринку; нормативно-правового забезпечення 

функціонування біржового ринку; поняття, функції та організаційне забезпечення 

товарної біржі;  правила біржової торгівлі та технологію реалізації біржових 
наказів;  особливості діяльності організаторів торгівлі;  сутність торгівлі похідними 

фінансовими інструментами; методику біржового котирування та лістингування;  
особливості торговельної діяльності на біржовому ринку; роль та місце на 

біржовому ринку клірингових установ і розрахунків;  

вміти:  орієнтуватися в інфраструктурі біржового ринку; реалізовувати 
економічну діяльність через біржу;  здійснювати торговельну діяльність на біржі;  

страхуватися від несприятливої зміни ринкової кон’юнктури.  

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання ДЗ, – до 8 годин самостійної роботи. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час 

вивчення  дисципліни застосовуються навчальні технології: робота в малих 

групах, семінар-дискусія, мозкова атака, презентація, тощо.  

 

3.2. Рекомендована література  

Базова література  
3.2.1. Берлач А.І. Біржове право України : навч. посіб. / А. І. Берлач. –К. : Ун-

т “Україна”, 2008. – 316 c. 

3.2.2.Біржова справа : практикум / Т. К. Мещерякова, В. О. Козловський, О. 
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Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 78 с. 

3.2.3. Біржовий ринок. Між бажанням, доцільністю та можливостями 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.apk-inform.com.ua. 

3.2.4.Биржа и ценные бумаги : словарь / [авт. Л. Лозовский]. – М. :ЗАО “Изд-

во “Экономика”, 2001. – 327 с. 
3.2.5.Бобкова А.Г. Біржове право / А.Г. Бобкова. – К. : Центр учб. літ-ри, 

2005. – 200 с. 

3.2.6.Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : 
навч. посіб. / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль – [2. вид., доп.]. – Л. :Новий Світ-2000, 2003. – 

360 с. 
3.2.7. Кияница А.С. Фундаментальный анализ финансовых рынков 

[Электронный ресурс] / А.С. Кияница. – Режим доступа: 

http://www.koob.ru/kiyanitsa/fundamentalnii_analiz_finansovih_rinkov 
3.2.8.Коваленко Ю. М. Вплив фінансової інженерії на глобальну фінансову 

кризу / Ю. М. Коваленко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 1–2. – С. 57–

62. 
3.2.9.Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки: 

[монографія] / Юлія Михайлівна Коваленко; Національний університет ДПС 
України. – Ірпінь, 2013. – 608 с.  

3.2.10.Коваленко Ю. М. Сучасні тенденції процесу сек’юритизації іпотечних 

активів / Ю. М. Коваленко, В. О. Пшеничний // Науковий вісник Національного 
університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2010. – № 

1 (48). – С. 80–86. 
3.2.11. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими інвестиціями: навч. посіб. / 

Коваленко Ю. М. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – 350 с.  

 

Допоміжна література 
3.2.12. Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки / О.М. Сохацька. – Т. : 

Карт-бланш. – 2002. – 454 c. 

3.2.13. Федоров А. Фундаментальный анализ финансовых рынков : [науч. 

ред. Федоров А.]. – СПб.: Питер. : Междунар. акад. биржевой торговли “Форекс 
Клуб”, 2005. – 281 с. 

3.2.14. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: [навч. посібн.]/ 
О.М.Скібіцький. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 568с. 

3.2.15.Раровська В. В. Біржова діяльність: навч. посіб. / Раровська В. В., 

Останкова Л. А., Акопов С. Е. – К. : ЦУЛ, 2009.  
3.2.16.Сохацька О.М. Біржова справа : підруч. / О.М. Сохацька. – [2-ге вид., 

змін. та доповн.]. – Т. : Карт-бланш, 2008. – 632 с. 

3.2.17.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua. 

3.2.18.Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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3.2.19.Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua. 

 

 

Інформаційні ресурси в інтернеті  
3.2.14. . Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua/. 

3.2.15. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

3.2.16. Постійне представництво України при ООН 

http://www.uamission.org/ 

3.2.17. Г.А. Дяченко - Комерційна діяльність// [Електронний ресурс]: режим 

доступу http://b-ko.com/book_123.html 

http://www.uamission.org/
http://b-ko.com/book_123.html
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕН-

ТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
4.1. Методи контролю  та схема нарахування балів. 

 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

2 семестр 

Модуль №1 Мах 
кількість 

балів 
Вид 

навчальної роботи 

Мах кількість 

балів 

Відповідь на практичних заняттях  (3б. × 5 зан.) 15 (сумарна) 
 
 

Виконання тестових завдань  (4б. × 5 зан.) 20 (сумарна) 

Розв’язання задач (3б. × 4 зан.) 12 (сумарна) 

Виконання домашнього завдання 11 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 35 балів 

Виконання модульної контрольної роботи №1 30 

Усього за модулем №1 88 

Семестровий екзамен 12 

Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься 

до відомості модульного контролю.  
4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 

підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною 
шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
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Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за національною 
шкалою 

Відповідь на 
практичних 

заняттях  

Виконання 
тестового 
завдання 

Розв’яза
ння 

задач 

Виконання 
домашнього 

завдання 

Виконання 
модульної  

контрольної 
роботи 

3 4 3 10-11 27-30 Відмінно 

2,5 3 2,5 9 23-26 Добре 

2 2,5 2 7-8 18-22 Задовільно 

менше 2 менше 2,5 менше 2 менше 7 менше 18 Незадовільно 

 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  
в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Оцінка за національною шкалою 

79-88 Відмінно 
66-78 Добре 
53-65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 

 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка з даної дисципліни дорівнює 
підсумковій семестровій модульній рейтинговій оцінці, яка перераховується в 

оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової 
модульної рейтингової оцінки в балах 

оцінкам за національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної 
рейтингової оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

 
4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових 

оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  
оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 
4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
4.9 Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку 
до диплома. 

 



 Система менеджменту якості. 
 Робоча програма  

навчальної дисципліни  
"Управління біржовою діяльністю" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 11.01.05-2019 

Стор. 15 із 15 

 

 

(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


