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1. Анотація до курсу 

Робоча навчальна програма дисципліни "Основи біржової діяльності" є 

складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для 

підготовки спеціалістів спеціальності 071 «облік і оподаткування». Зміст програми 

передбачає лекції, та самостійну роботу. Форма семестрового контролю – залік. 

 

2. Мета та завдання курсу 
Метою вивчення дисципліни є: формування у майбутнього фахівця 

теоретичних основ та практичних навиків з біржової діяльності та ефективного 

використання біржових операцій в своїй майбутній діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретико-методологічною базою 

вивчення дисципліни є «Економічне управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», 

«Конкурентоспроможність підприємства та оцінка якості його продукції, товарів і 

послуг», «Стратегічне управління в підприємництві», «Управління проектами та 

ризиками», «Управління консалтинговим бізнесом». 

 

3. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання: 

- Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 

англійською мовою. 

- Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави та уміння підвищувати свою професійну 

компетентність у відповідності до них. 

- Володіння нормативно-правовою базою щодо організації підприємницької 

діяльності та проведення фінансового аналізу. 

- Знання методів запобігання та управління конфліктами. 

2. Уміння: 

- Уміння оптимізувати організацію операційної, фінансової і інвестиційної 

діяльності на підприємстві. 

- Уміння здійснювати організацію та обробку внутрішньої та зовнішньої 

інформації про підприємство та його конкурентів. 

- Уміння організовувати та проводити моніторинг господарсько- фінансової 

діяльності підприємства. 

3. Комунікація: 

- Використання адекватної взаємодії й міжособистісної комунікації, 

критичного мислення, вміння моделювати проблемні ситуації, вибирати шляхи, 

методи та способи урегулювання та розв’язування конфліктів. 

- Володіння навичками здійснення контролю (аудит, моніторинг) за 

відповідністю умов функціонування різних напрямів підприємницької діяльності 

принципам ефективності використання ресурсів за умов максимізації 

підприємницького прибутку. 
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- Уміння мотивувати та координувати діяльність персоналу підприємства, 

організації, установи. 

4. Автономність та відповідальність: 

- Уміння критично оцінювати свої недоліки та переваги, намічати шляхи та 

вибирати засоби розвитку переваг та усунення недоліків, володіння навичками 

особистого акмеологічного розвитку. 

- Уміння критично оцінювати запропоновані варіанти управлінських рішень 

щодо оптимізації використання ресурсів суб’єкта підприємництва, підвищення 

вартості бізнесу. 

- Уміння приймати управлінські рішення щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 

- Уміння проводити мобілізацію наявного власного і залучення нового 

капіталу, усіх видів ресурсного забезпечення для забезпечення підприємницької 

діяльності, відкриття власного бізнесу, здійснення інноваційного підприємництва. 

 

 

4. Політика курсу 

Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні умови: не 

пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично брати активну 

участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати 

активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон 

під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 

доброчесності. 

 

 

5. Структура курсу 
 

ЛЕКЦІЇ 
 

1. Предмет, методи і завдання курсу. Організаційно- економічні основи біржової діяльності. 
2. Виникнення та розвиток біржової діяльності в Україні. 
3. Законодавчо-правове регулювання біржової діяльності. 
4. Роль і місце біржової торгівлі у формуванні аграрного ринку. 
5. Біржові товари та їх види. 
6. Організаційно-правові основи створення та функціонування бірж. 
7. Організація і технологія біржової торгівлі. 
8. Організація брокерської діяльності. 
9. Біржові угоди та їх види. 
10. Економічний механізм біржової торгівлі. 

 

 

6. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Google classroom. 
 

7. Система оцінювання та вимоги 
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 Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
 

Рейтингова шкала 

 
Інституційна шкала 

5 відмінно 

4 добре 

3 задовільно 

  2 незадовільно 

 

 Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 
8. Рекомендовані джерела інформації 

1. Бевз О.П. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібн. / Бевз 

О.П., Скотнікова М.М. - К.: ЦУЛ, 2006. - 43 с. 

2. Берлач А.І., Берлач А.Н., Ілларіонов Ю.В. Організаційно-правові основи 

біржової діяльності: Навч. посібн. - К.: Фенікс, 2000. - 336 с. 

3. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – К.: Нора-прінт, 1997. – 296 с. 

4. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник - М.: ЮНИТИ, 

2000.- 680 с. 

5. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і 

практикум: Навчальний посібник. – Львів: “Новий світ – 2000”, “Магнолія 

плюс”, - 2003. – 360 с. 
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