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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Біржові товари» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 «Біржові товари» належить до дисциплін, що формують у студента 

професійні навики товарознавця-експерта, а також дозволяють на практиці 

формувати систему знань з організації і функціонування біржового ринку як 

складового елемента інфраструктури товарного ринку, технології здійснення 

біржових операцій.   

У програмі наведено розподіл годин навчального аудиторного часу між 

розділами і темами з врахуванням особливостей контингенту студентів, які 

навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». Програма спонукає удосконалювати зміст дисципліни, розробляти 

проблемні питання щодо основних принципів організації та здійснення біржових 

торгів на товарній біржі; функцій і завдань посередників на товарних біржах; 

технології формування ланцюга руху товарів від покупця до продавця на біржі.   

Предметом вивчення дисципліни «Біржові товари» є критерії, що 

дозволяють розробляти стратегію здійснення торговельних операцій певних видів 

товарів на товарних біржах. 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях таких дисциплін: 

«Теоретичні основи товарознавства», «Матеріалознавство та основи технології 

виробництва товарів», «Технічне регулювання», «Безпечність товарів» та інших 

фахово-спрямованих дисциплін. 

Матеріал цього курсу важливий для подальшого вивчення дисциплін 

професійної підготовки: «Торговельне підприємництво», «Товарознавство: 

харчові продукти», «Товарознавство: непродовольчі товари», «Основи митної 

експертизи» тощо. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МЕТА: формування системи знань набуття умінь і навичок з організації та 

здійснення біржових операцій. 

Завданням навчальної дисципліни є : 

- формування наукового світогляду на місце біржової системи в 

глобальному ринковому середовищі; 

- засвоєння основних термінів та понять біржової системи на рівні їх 

відтворення і тлумачення; 

- здобуття навичок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній 
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діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця в економічній 

сфері; 

- формування у студентів навичок обґрунтування економічної 

цілеспрямованості направлень діяльності біржі (стратегій, концепцій, 

проектів); розвиток комплексу аналітичних, прогностичних, інноваційних 

здібностей, необхідних майбутньому спеціалісту для формування біржового 

середовища в сучасній ринковій системі. 

 

2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

 

Компетентності, якими повинен     оволодіти студент: 

Загальні компетентності 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 навички міжособистісної взаємодії ; 

 здатність планувати та управляти  часом; 

 здатність працювати в команді та  автономно; 

 знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної 

діяльності; 

 здатність аналізувати потенціал підприємств біржової системи; 

 розуміння процесів організації   біржової торгівлі; 

 здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати     проекти; 

 здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати статистичну та оперативну інформацію, уміння 

презентувати розроблені проекти. 
 

У результаті виконання практичних занять студенти повинні  

вміти:   

Загальні компетентності 

 вміти адаптуватися та проявляти ініціативу в ситуаціях, які виникають в 

професійній діяльності 

 визначати та аналізувати проблеми біржової торгівлі і вміти розробляти та 

впроваджувати заходи щодо їх вирішення;  

 знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії 

біржової торгівлі; 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та 

застосовувати інші інструменти мотивування персоналу і партнерів для 

досягнення поставленої мети; 
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 вміти аналізувати та прогнозувати роль та місце України в сучасній 

біржовій системі;  

 вміти аналізувати діяльність підприємств біржової торгівлі;  

 застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками 

різних професійних груп; 

 застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації 

біржової діяльності; 

 вміти аналізувати сучасний стан розвитку глобального біржового 

середовища та формувати прогнози розвитку глобальної біржової системи; 

 застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

біржових  послуг; 

 розробляти  та реалізовувати підприємницькі проекти у біржову  систему; 

 вміти правильно вибирати та системно аналізувати статистичну інформацію 

в галузі кон’юнктурних досліджень, складати кон’юнктурні огляди та 

застосовувати отримані дані в  управлінській діяльності. 

 

3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІРЖОВОЇ 

ТОРГІВЛІ 

 

Тема 1. Класифікація і види бірж 

Еволюція форм ринкової торгівлі. Виникнення та розвиток бірж. Економічна 

природа бірж. Біржа як інструмент ринку. Історія формування біржового 

механізму. Тенденції розвитку світової біржової торгівлі. Роль бірж у ринковій 

економіці. Ознаки класифікації бірж. Характеристика видів бірж. 

Рекомендована література: [1], [4], [7], [9], [10]  

 

Тема 2. Державне регулювання біржової діяльності 

Правові засади діяльності бірж в Україні. Роль держави в регулюванні 

біржової торгівлі. Зв’язок біржового механізму з державним регулюванням.  

Законодавчі акти України, що регулюють діяльність бірж. Правовий статус 

біржі. Порівняльна характеристика бірж України за організаційно-правовими 

формами. 

Рекомендована література: [1], [6], [15]  

 

Тема 3. Основи функціонування товарних бірж 

Основні етапи розвитку світової біржової торгівлі. Етапи розвитку біржової 

торгівлі на території України. Умови розвитку бірж у ринковій економіці. Функції 
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бірж: основні та додаткові. Світовий досвід функціонування товарних бірж. 

Завдання діяльності товарних бірж, їх права. 

Рекомендована література: [1], [4], [5], [7], [9], [12], [13], [16].  

 

Тема 4. Угоди на товарних біржах 

Принципи організації товарної біржі. Структура підрозділів біржі, їх функції. 

Біржові угоди з реальним товаром, їх особливості, класифікація, характеристика. 

Біржові угоди на строк: класифікація і характеристика. Опціонні угоди, їх 

виникнення, структура та основні види. 

Рекомендована література: [1], [3], [4], [7], [9], [13] 

 

Тема 5. Техніка проведення біржової торгівлі 

Порядок проведення біржових торгів. Учасники та відвідувачі торгів. Мета 

та особливості здійснення біржових операцій. Документи, що застосовуються в 

біржовій практиці. Особливості ціноутворення на товарних біржах. Принципи 

формування цін на товарних біржах. Чинники, що впливають на формування 

біржових цін. 

Рекомендована література: [1], [3], [4], [7], [9], [13], [14], [15]. 

 

Тема 6. Методи, види, порядок розрахунків на товарних біржах 

Сутність розрахункових відносин. Учасники: необхідність їх чіткої 

організації. Поняття про умови платежів: складові частини, характеристика. 

Форми розрахунків за біржовими угодами. Характеристика основних форм 

безготівкових розрахунків, що застосовуються в біржовій практиці. Методи 

розрахунків на товарній біржі. Організація розрахункових операцій через 

розрахункову палату: особливості їх здійснення для угод з реальним товаром та 

угод на строк. 

Рекомендована література: [1], [3], [4], [9], [13], [14], [15], [16].  

 

МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК ІНФРАСТУКТУРИ БІРЖОВОГО РИНКУ 

 

Тема 7. Біржові активи та вимоги до них 

Об’єкти біржових активів. Класифікація біржових активів, однією з основних 

ознак яких є простота і стандартизованість асортименту та якості.  

Вимоги до характеристики біржового активу: характер масового виробництва 

та споживання, широке коло споживачів та велика кількість виробників; 

стандартність або відповідність встановленим вимогам щодо характеристик, 

якості, транспортування і виміру, умов зберігання тощо. 

Рекомендована література: [1], [3], [4], [5], [7], [9], [13]. 
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Тема 8. Загальна характеристика біржових товарів 

Сучасна номенклатура і загальні вимоги до біржових товарів. Класифікація і 

групова номенклатура біржових товарів провідних товарних бірж світу. 

Товарознавчі складові ринкових стратегій товарних бірж. Аналіз асортименту 

товарів як фактор прогнозування успіху біржової торгівлі товарами. Особливості 

вимог до біржових товарів, які реалізуються товарними біржами України. Роль 

товарних бірж у процедурах електронних тендерів. 

Рекомендована література: [1], [3], [4], [5], [9].   

 

Тема 9. Сировина і продукція металургії 

Світові центри біржової торгівлі сировиною та продукцією металургії. 

Загальна характеристика, класифікація і номенклатура металів, якими торгують 

провідні товарні біржі світу. Товарознавча характеристика металів, якими 

торгують провідні товарні біржі світу. 

Рекомендована література: [1], [3], [15].   

 

Тема 10 Лісоматеріали і пилопродукція 

Світові центри біржової торгівлі лісоматеріалами та пилопродукцією. 

Загальна характеристика  та товарознавчі аспекти ринку лісоматеріалів та пило 

продукції. Товарознавча характеристика лісопродукції, якою торгують провідні 

товарні біржі світу. 

Рекомендована література: [1], [3], [15].   

 

Тема 11. Натуральний каучук 

Світові центри біржової торгівлі натуральним каучуком. Загальна 

характеристика та товарознавчі аспекти ринку натуральним каучуком. 

Товарознавча характеристика натурального каучуку, яким торгують провідні 

товарні біржі світу. 

Рекомендована література: [1], [3], [15].   

 

Тема 12. Нафта і нафтопродукти 

Загальна характеристика нафти та нафтопродуктів. Товарознавча 

характеристика сирої нафти, якою торгують провідні товарні біржі світу. 

Товарознавча характеристика нафтопродуктів, якими торгують провідні товарні 

біржі світу. Товарознавча характеристика природного газу, яким торгують 

провідні товарні біржі світу. Товарознавчі аспекти проблем створення 

цивілізованого ринку енергоносіїв в Україні і роль товарних бірж у цьому 

процесі. 

Рекомендована література: [1], [3], [15].   
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Тема 13. Хутро та сировина для виробництва шкір 

Товарознавча характеристика хутра та сировини для виробництва шкір. 

Загальні особливості міжнародної торгівлі хутром. Товарознавчі особливості 

аукціонної торгівлі хутром. Загальна характеристика та товарознавчі аспекти 

світового ринку сировини для виробництва шкір. 

Рекомендована література: [1], [3], [15].   

 

Тема 14. Сировина для текстильної промисловості 

Загальна характеристика сировини для текстильної промисловості. 

Товарознавча характеристика бавовни, якою торгують провідні товарні біржі 

світу. Товарознавча характеристика натурального шовку, яким торгують провідні 

товарні біржі світу. Товарознавча характеристика вовни, якою торгують провідні 

товарні біржі світу. Товарознавча характеристика луб'яних волокон, якими 

торгують провідні товарні біржі світу. 

Рекомендована література: [1], [3], [15].   

 

Тема 15. Особливості брокерської діяльності, механізми взаємодії з 

клієнтами 

Види брокерської діяльності. Регулювання взаємовідносин брокерів з 

клієнтами. Характеристика угод на брокерське обслуговування. Аналіз етапів 

створення брокерської контори і характеристика процесу підготовки. 

Характеристика документів, якими регулюється процес створення брокерської 

контори та біржі. Основні принципи та умов діяльності брокерських контор. 

Огляд документів, визначаючих взаємини брокерів та клієнтів. 

Рекомендована література: [1], [4], [5], [7], [9], [13], [14]. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БІРЖОВІ ТОВАРИ» 
Тема Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо-

го 

Ау 

дит 

у тому числі с.р. Усьо-

го 

Ау 

дит 

у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб кр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема 1 Класифікація 

і види бірж 

8 4 2 - - 2 4        

Тема 2. Державне 

регулювання 

біржової діяльності 

10 4 2 - - 2 6        

Тема 3. Основи 

функціонування 

товарних бірж 

8 4 2 - - 2 4        



 

 

10 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема 4. Угоди на 

товарних біржах 

8 4 2 - - 2 4        

Тема 5. Техніка 

проведення біржової 

торгівлі 

8 4 2 - - 2 4        

Тема 6. Методи, 

види, порядок 

розрахунків на 

товарних біржах 

8 4 2 - - 2 4        

Модуль 1.   50 24 12 -  12 26        

Тема 7. Біржові 

активи та вимоги до 

них 

10 6 4 -  2 4        

Тема 8. Загальна 

характеристика 

біржових товарів 

8 4 2 - - 2 4        

Тема 9. Сировина і 

продукція металургії 

8 4 2 - - 2 4        

Тема 10 
Лісоматеріали і 

пилопродукція 

8 4 2 - - 2 4        

Тема 11. 
Натуральний каучук 

6 4 2 -  2 2        

Тема 12. Нафта і 

нафтопродукти 

8 4 2 -  2 4        

Тема 13. Хутро та 

сировина для 

виробництва шкір 

8 6 2 -  4 2        

Тема 14. Сировина 

для текстильної 

промисловості 

8 4 2 -  2 4        

Тема 15. 
Особливості 

брокерської 

діяльності, 

механізми взаємодії 

з клієнтами 

6 4 2 -  2 2        

Модуль 2 
70 40 20 -  20 30        

ВСЬОГО 120 64 32 - - 32 56        
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5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)  

(6-Й СЕМЕСТР)  

 
№ 

з/п 

Тематика лекцій Кількість 

годин 

1. Класифікація і види бірж 2 

2. Державне  регулювання біржової діяльності 2 

3. Основи функціонування товарних бірж 2 

4. Угоди на товарних біржах 2 

5. Техніка проведення біржової торгівлі 2 

6. Методи, види, порядок розрахунків на товарних біржах 2 

7. Біржові активи та вимоги до них 4 

8. Загальна характеристика біржових товарів 2 

9. Сировина і продукція металургії 2 

10. Лісоматеріали і пилопродукція 2 

11. Натуральний каучук 2 

12. Нафта і нафтопродукти 2 

13. Хутро та сировина для виробництва шкір 2 

14. Сировина для текстильної промисловості 2 

15. Особливості брокерської діяльності, механізми взаємодії з клієнтами 2 

 Всього 32 

 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

№ 

п/п 

Тематика занять Кількість 

годин 
1. Класифікація і види бірж 2 

2. Державне  регулювання біржової діяльності 2 

3. Основи функціонування товарних бірж 2 

4. Угоди на товарних біржах 2 

5. Техніка проведення біржової торгівлі 2 

6. Методи, види, порядок розрахунків на товарних біржах 2 

7. Біржові активи та вимоги до них 2 

8. Загальна характеристика біржових товарів 2 

9. Сировина і продукція металургії 2 

10. Лісоматеріали і пилопродукція 2 

11. Натуральний каучук 2 

12. Нафта і нафтопродукти 2 

13. Хутро та сировина для виробництва шкір 4 

14. Сировина для текстильної промисловості 2 

15. Особливості брокерської діяльності, механізми взаємодії з клієнтами 2 

 Всього 32 

 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичні заняття не передбачені навчальним планом. 

 
 

8. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ  

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 
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9. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студента полягає в:  

- опрацюванні лекційного матеріалу;  

- самостійному вивченні матеріалу із літературних джерел;  

- підготовці до практичних занять;  

- виконанні індивідуальних робіт;  

- підготовці до написання модульних контрольних робіт;  

- підготовці до екзамену. 

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом. Зміст самостійної роботи студентів над дисципліною «Біржові 

товари» визначається програмою навчальної дисципліни. Самостійну роботу 

студенти виконують в процесі навчання: на парах і в позаурочний час. Серед 

форм самостійної роботи, яка використовується для вивчення дисципліни, 

наступні: 

 поглиблене опрацювання питань, що розглядалися на лекціях за допомогою 

додаткових літературних джерел, які рекомендовані лектором; 

 самостійне вивчення окремих тем за навчальним планом дисципліни; 

 виконання окремих завдань з визначених тем дисципліни, наприклад, 

написання рефератів або підготовка презентацій із запропонованих лектором тем 

за допомогою програми Power Point. 

Теми завдань для самостійної роботи студентів подано у таблиці. Звіт про 

виконану самостійну роботу представляється у презентаційній формі за 

допомогою програми PowerPoint. 

 
№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

1 Класифікація і види бірж 4 

2 Державне  регулювання біржової діяльності 6 

3 Основи функціонування товарних бірж 4 

4 Угоди на товарних біржах 4 

5 Техніка проведення біржової торгівлі 4 

6 Методи, види, порядок розрахунків на товарних біржах 4 

7 Біржові активи та вимоги до них 4 

8 Загальна характеристика біржових товарів 4 

9 Сировина і продукція металургії 4 

10 Лісоматеріали і пилопродукція 4 

11 Натуральний каучук 2 

12 Нафта і нафтопродукти 4 

13 Хутро та сировина для виробництва шкір 2 

14 Сировина для текстильної промисловості 4 

15 Особливості брокерської діяльності, механізми взаємодії з клієнтами 2 

 Всього 56 
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10. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

 

Проводиться із студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та 

сприяння розкриттю їх індивідуальних творчих здібностей. Це заняття 

організовується за окремим графіком з врахуванням індивідуального 

навчального плану студента. Ці завдання виконуються студентами самостійно 

під керівництвом викладача. 

Модульний кредит «Індивідуальна робота» передбачає розв’язання 

тестових питань, глибокого опрацювання теоретичних питань та підготовці в 

режимі програми PowerPoint питань, поданих викладачем. 

Форма контролю – перевірка змістовної якості виконання роботи за 

допомогою опитування і тестування. 

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. 

18. Організація розрахункових операцій на біржі.  

19. Економічна роль і функції брокерських фірм.  

20. Характер взаємини брокера та клієнтів.  

 

11. НАУКОВА РОБОТА 

 

Програмою дисципліни передбачено наукову роботу студентів, яку вони 

виконують в процесі вивчення дисципліни. Основними формами наукової роботи 

дисципліни «Біржові товари» є: 

- опрацювання інформаційних джерел і написання наукової роботи; 

- написання статей; 

- участь у конференціях різних рівнів. 
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12. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 

Лекції передбачають проблемний виклад матеріалу, допомогу студентам в 

освоєнні поставлених завдань навчальної дисципліни.  

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, 

оцінювання знань студентів.  

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

Лекційні заняття, практичні та індивідуальні заняття з вивчення окремих 

тем курсу, розв’язання ситуаційних завдань, презентація виконаних 

індивідуальних завдань, обговорення доповідей. 

Навчальна дисципліна орієнтована на впровадження ефективних 

інтегрованих методів навчання на базі різних дисциплін. З цією метою 

використовується повний комплекс основних методів навчання: словесний, 

наочний і практичний. 

Словесний метод навчання зосереджує увагу на такій інформації, яка 

найповніше розкриває мету і завдання дисципліни. При цьому використовується 

послідовний виклад матеріалу за темами, від простішого до складного. 

Практичний метод навчання передбачає засвоєння основної термінології з 

кожної теми, підкріплення інформації законодавчо-нормативними актами, 

запитання для самостійного опрацювання й самоконтролю, тестування. 

Наочний метод полягає у використанні таблиць, рисунків, відеоматеріалів, 

інших форм унаочнення тощо. 

 

13. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль знань і умінь студентів з навчальної дисципліни «Біржові товари» 

здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального 

процесу. Оцінювання знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни 

здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю за 100-

бальною шкалою і складається з двох блоків (для іспиту) (6 семестр): 

 І блок – результати поточного контролю – оцінюються в діапазоні від 0 до 50 

балів. В результаті роботи на семінарських заняттях студенти можуть отримати 0-

40 балів. Індивідуальна робота – 10 балів. 

ІІ блок – результати підсумкового контролю – оцінюються в діапазоні від 0 

до 50 балів. Підсумковий контроль за вивченням студентами дисципліни 

здійснюється у формі іспиту. До іспиту можуть бути допущені студенти, які 

успішно засвоїли практичну частину курсу, тобто не мають невідпрацьованої 

заборгованості за пропусками занять та незадовільними оцінками (за умови, що 

студент набрав 20 балів і більше). 

 Успішність навчання студентів оцінюється за чотирибальною шкалою: 

Відповідь студента оцінюється «відмінно», якщо: – повністю і правильно 

виконано завдання;  – дано розгорнуті, вичерпні відповіді на контрольні питання; 

– демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане запитання; – володіє здатністю самостійно 
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робити логічні висновки й узагальнення. Із загального обсягу студент правильно 

виконує 90-100 % завдань.  

Відповідь студента оцінюється «добре», якщо: – хід виконання завдання є 

правильним, але допущені незначні помилки; – завдання зроблено згідно з 

вимогами, але містить не розкрито хоча б один із пунктів питання; – відповіді 

недостатньо вичерпні; – зміст питання в цілому розкрито правильно, але 

студентом допущені неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з 

допомогою викладача він швидко орієнтується й знаходить правильні відповіді. Із 

загального обсягу студент правильно виконує 71-90 % завдань.  

Відповідь студента оцінюється «задовільно», якщо: – не до кінця виконане 

завдання; – одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «добре»; – студент лише з допомогою викладача 

може зрозуміти та виправити свої помилки; – відповідь малообґрунтована, 

неповна. Із загального обсягу студент правильно виконав 51-70 % завдань. 

 Відповідь студента оцінюється «незадовільно», якщо: – не виконане 

завдання; – одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «задовільно»; - не виконано завдання; – допущені 

грубі помилки і студент не може їх виправити; – характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає 

правильної відповіді; – студент не брав участь в обговоренні питань, не виконав 

практичної роботи. Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 50 

% завдань. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за 

результати поточного контролю та за виконання завдань, що включаються у 

завдання на іспит. До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні 

результати в балах поточного контролю та іспиту, тобто загальна підсумкова 

оцінка.   

 

14.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

3 курс, 6 семестр (денної форми навчання) 

 
Поточна успішність (40 балів) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

∑ Балів 

40 

бали бали бали бали бали бали бали бали 

2 2 2 2 2 2 4 2 
Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

бали бали бали бали бали бали бали 

3 3 3 3 4 3 3 

«Біржові товари» 

100 балів 

Самостійна, індивідуальна, 

наукова роботи  

(10 балів) 
 

Екзамен 

(50 балів) 

 

 

Поточна 

успішність 

(40 балів) 
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  При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами (шкала 

оцінювання)  
 

Шкала оцінювання (Університету, національна та ECTS) 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

4 добре  
71-80 С 

61-70 D 
3 задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX  2  незадовільно незараховано 

0-20 F 2 

 незадовільно з 

повторним 

вивченням 

незараховано з 

повторним 

вивченням 

 

Студенти, що отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною 

шкалою, отримують оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються на повторне 

складання екзамену. 

 

15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

- силабус навчальної дисципліни;  

- робоча програма навчальної дисципліни;  

- конспект лекцій на паперовому та електронному носіях;  

- плани семінарських занять;  

- методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, 

поточного і підсумкового контролю їхніх знань з дисципліни «Біржові товари» на 

паперовому та електронному носіях. 
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2. Про цінні папері та фондовий ринок [Електронний ресурс] : закон України від 
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Допоміжні джерела: 

10. Барановський О. Біржі товарні в Україні: вчора, сьогодні і завтра. Вісник 

податкових служби України. 2009. №6. С.44-46.  

11. Охріменко І.В. Порівняльний аналіз українського та російського законодавчо-

правового забезпечення біржової діяльності. Київ: ІАЕ, 2002. 484 с.  

12. Савченко В.Д. Організація біржової діяльності: Навч. посібн. Харків: ХДАУ, 
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16. Харитонова О.І. Біржове право: Навчально-методичні рекомендації. Одеса: 
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