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Програмні 

результати 

навчання 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК 06)  

 Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій (ЗК 08)  

 Навички міжособистісної взаємодії (СК 12)  

 Здатність планувати та управляти часом (СК 13)  

 Здатність працювати в команді та автономно (СК 14)  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності (СК 15)  

 Здатність аналізувати потенціал підприємств біржової системи 

(СК 17)  

 Розуміння процесів організації біржової торгівлі (СК 20) 

Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

проекти (СК 21)  

 Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати 

та систематизувати статистичну та оперативну інформацію, уміння 

презентувати розроблені проекти (СК 24) 

Компетентності 

якими повинен 

оволодіти 

здобувач 

 Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу в ситуаціях, які 

виникають в професійній діяльності (ПРН 01). 

 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 (ПРН 02).  

 Вміти розробляти заходи матеріального і морального 

заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу 

і партнерів для досягнення поставленої мети (ПРН 03)  

 Вміти аналізувати та прогнозувати роль та місце України в 

сучасній біржовій системі; аналізувати діяльність підприємств 

біржової торгівлі (ПРН 05)  

 Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп (ПРН 04) Застосовувати у 



практичній діяльності принципи і методи організації біржової 

діяльності (ПРН 06)  

 Вміти аналізувати сучасний стан розвитку глобального 

біржового середовища та формувати прогнози розвитку глобальної 

біржової системи (ПРН 10).  

 Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами біржових послуг (ПРН 12)  

 Розробляти та реалізовувати підприємницькі проекти у біржову 

систему (ПРН 07)  

 Вміти правильно вибирати та системно аналізувати 

статистичну інформацію в галузі кон’юнктурних досліджень, складати 

кон’юнктурні огляди та застосовувати отримані дані в управлінській 

діяльності (ПРН 09) 

Ключові слова Товарна біржа, біржові операції, активи, біржові товари, сировина та 

продукція металургії, лісоматеріали та пило продукція, натуральний 

каучук, нафта та нафтопродукти, хутро та сировина для виробництва 

шкір, сировина для текстильної промисловості 

Формат курсу  Очний 

Теми  ДОДАТОК 1 (схема курсу)   

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

програми підготовки бакалавра, зокрема «Теоретичні основи 

товарознавства», «Матеріалознавство та основи технології 

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

та інших фахово-спрямованих дисциплін, достатніх для розуміння 

понятійного апарату 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу  

Презентації, лекції, матеріали семінарських занять, дискусії. 

Необхідні 

обладнання  

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-баловою шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• семінарські/самостійні тощо: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20;  

• контрольні заміри: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 10;  

• презентація (індивідуальна робота): 10% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50;  

• іспит: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100.  

Письмові роботи. Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 



обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку вони зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. Політика виставлення балів. Враховуються бали 

набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали за іспит. 

При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність студентів під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях 

не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершення курсу 

 

  



ДОДАТОК 1 

Схема курсу 

Ти

ж.. 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття: 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріа-

ли 

Літерату-

ра, 

ресурси в 

Інтернеті 

Завдання, 

год. 

Термін 

викона

ння 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. 

Класифікація і 

види бірж 

 

Лекція   
Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 1, 4, 7, 

9, 10 

Представити у 

вигляді схеми 

класифікацію 

та види бірж 

 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

2 Тема 2. Державне 

регулювання 

біржової діяльності 

 

 

Лекція   
Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра 

1, 6, 15 

Охарактеризу

вати 

особливості 

регулювання 

біржової 

діяльності 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

3 Тема 3. Основи 

функціонування 

товарних бірж 

 

Лекція   
Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 

1, 4, 5, 7, 

9, 12, 13, 

16 

Вивчити 

правила 

функціонуван

ня товарних 

бірж 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

4   Тема 4. Угоди на 

товарних біржах 

Лекція  

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 1, 3, 4, 

7, 9, 13 

Вивчити  

види та 

особливості 

укладання 

угод на 

товарних 

біржа 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

5   Тема 5. Техніка 

проведення біржової 

торгівлі   

Лекція   

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 

1, 3, 4, 7, 

9, 13, 14, 

15 

Представити 

у вигляді 

схеми 

технологію 

проведення 

біржової 

торгівлі  

 

методику 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

6 Тема 6. Методи, 

види, порядок 

розрахунків на 

товарних біржах 
 

Лекція   
Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 

1, 3, 4, 9, 

13, 14, 15, 

16 

Вивчити  
методи, види 

та порядок 

розрахунків 

на товарних 

біржах 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 



групова 

робота 

  



7 Тема 7. Б іржові 

активи та вимоги до 

них 
 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

 

Літерату-

ра:1, 3, 4, 

5, 7, 9, 13 

Вивчити види 

біржових 

активів та 

вимоги до них 
  

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

8   Тема 8. Загальна 

характеристика 

біржових товарів 

Лекція   
Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 1, 3, 4, 

5, 9 

Вивчити  

загальну 

характеристи-

ку біржових 

товарів 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

9    Тема 9. Сировина і 

продукція металургії 

Лекція   

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 1, 3, 15 

Вивчити 

особливості 

біржової 

торгівлі 

сировиною та 

продукцією 

металургії 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

10    Тема 10. 

Лісоматеріали і 

пилопродукція 

Лекція   

Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 1, 3, 15 

Вивчити 

особливості 

біржової 

торгівлі 

лісоматеріала-

ми та пило-

продукції 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

11 Тема 11. 

Натуральний каучук 

 

Лекція   
Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 1, 3, 15 

Вивчити 

особливості 

біржової 

торгівлі 

натуральним 

каучуком 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

12 Тема 12. Нафта і 

нафтопродукти 

 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 1, 3, 15 

Вивчити 

особливості 

біржової 

торгівлі 

нафти та 

нафтопродукт

-тів 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

13 Тема 13. Хутро та 

сировина для 

виробництва шкір 

 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра: 1, 3, 15 

 

 

Вивчити 

особливості 

біржової 

торгівлі 

хутром та 

сировиною 

для виробни-

цтва шкір 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

14 Тема 14. Сировина 

для текстильної 

промисловості 

 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

Літерату-

ра: 1, 3, 15 

Вивчити 

особливості 

біржової 

торгівлі 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 



дискусія, 

групова 

робота 

рекомен-

дації 

сировиною 

для текстиль-

ної промис-

ловості 

15 Тема 15. 

Особливості 

брокерської 

діяльності, 

механізми взаємодії 

з клієнтами 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекомен-

дації 

Літерату-

ра 1, 4, 5, 

7, 9, 13, 14 

Вивчити 

особливості 

брокерської 

діяльності, 

механізми 

взаємодії з 

клієнтами 

2 тиж. 

Семінарсь-

ке заняття: 

дискусія, 

групова 

робота 

 

 


