
 

 
Кафедра  економіки, підприємництва та маркетингу 
 
 

СИЛАБУС 
 

 
Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  DP003 

Біржова діяльність 

Exchange Activity 

Рівень вищої освіти / фахової 

передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Галузь знань  07 Управління та адміністрування 

Спеціальність  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Семестр  7 семестр (11 кл), 3 семестр (за ОКР МС) 

Курс  4 курс (11 кл), 2 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Навчальна дисципліна спрямована на формування системи 
професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) 
щодо використання закономірностей біржової діяльності у межах 
комплексного підходу. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=357 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=503  

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  канд. техн. наук Хлєбнікова Наталія Борисівна 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: khliebnikovanb@gmail.com  

Messenger: https://www.facebook.com/messages/t/100020360104380/ 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_p.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.  

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності.  

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин.  

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=357
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=503
mailto:khliebnikovanb@gmail.com
https://www.facebook.com/messages/t/100020360104380/


нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності.  

СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури 

ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з урахуванням ризиків. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та 

синтезу в професійних цілях.  

2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.  

4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 

реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного 

середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур.  

11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці.  

15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних 

методів.  

16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати його на практиці.  

17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх впливів.  

20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням ризиків.  

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 20 

Кількість практичних занять – 20 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 75 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання  Вербальний метод; пояснювально-демонстраційний метод; метод 

проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з 

навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування тощо); метод візуалізації (презентація, метод 

ілюстрації). 

Зміст дисципліни 



Тема 1. Товарна біржа як елемент 
інфраструктури ринку 

Історія розвитку біржової торгівлі й сучасний стан біржового 
ринку. Класифікація бірж та їх функції. Організаційно - правові 
засади діяльності товарної біржі. Структура управління біржею та 
її органи. 

Тема 2. Регулювання біржової 
діяльності 

Поняття і необхідність регулювання біржової діяльності. 
Регулювання біржової діяльності в Україні. Особливості 
біржового регулювання в зарубіжних країнах. 

Тема 3. Біржові угоди Характеристика біржового товару. Біржова угода: ознаки, 
сутність, зміст, класифікація. Угоди з реальним товаром. 
Ф’ючерсні угоди. Опціонні угоди. 

Тема 4. Фючерсний ринок Види біржових операцій на ф’ючерсному ринку. Хеджування угод 
на біржовому ринку. Фінансові розрахунки ф’ючерсної торгівлі.  

Тема 5. Організація та технологія 
біржової торгівлі 

Організація біржових торгів. Порядок виставлення товарів на 
торги та їх зняття. Технологія проведення біржового торгу. 

Тема 6. Брокерська діяльність Брокерська фірма, роль і місце в біржовій діяльності. Види 
брокерських угод. Винагорода за брокерську діяльність та 
ефективність її здійснення. 

Тема 7. Фондові біржі Фондовий ринок і його учасники. Цінні папери як біржовий товар. 

Фондова біржа. Застосування індексів на фондовому ринку. 

Тема 8. Основи функціонування 
валютної біржі 

Поняття, функції і суб’єкти валютного ринку. Передумови і етапи 
становлення валютного ринку України. Види і порядок укладання 
угод на валютній біржі. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання 

самостійної роботи. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та 

інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів);  

Підсумковий / семестровий контроль проводиться у формі іспиту відповідно до графіку навчального 

процесу.  

Підсумкова оцінка виставляється як загальна сума балів набраних за результатами поточного (70%) та 

підсумкового контролю. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Виконання завдань на семінарських  заняттях (8 по 2 бали) 16 

Експрес-контрольні (4 по 2 бали) 8 

Модульні контрольні роботи (2 по 8 балів) 16 

Презентація  10 



Захист розрахункової роботи 10 

Тестування  10 

Екзамен  30 

Разом 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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