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СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета формування професійних компетентностей у майбутнього фахівця щодо теоретичних основ та практичних навиків з біржової 

діяльності та ефективного управління біржовими операціями в своїй майбутній діяльності. 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Деталізація 

результатів 

навчання і форм їх 

контролю 

 вивчення основних теоретичних засад біржової діяльності / індивідуальні завдання 

 набуття практичних навичок з організації торгівлі на біржі товарами, цінними паперами, валютою / індивідуальні 

завдання  

 здатність використовувати організацію взаємовідносин з брокерськими конторами / індивідуальні  практичні завдання 

 вивчення основ використання біржової інформації для здійснення господарських операцій / індивідуальні завдання  

 при складанні бізнес-планів використовувати котирувально-інформаційні матеріали бірж для ефективної організації 

виробництва / індивідуальні завдання 

 в практичній діяльності використовувати ф’ючерсний ринок для страхування цінового ризику, управління майном 

підприємства та отримання кредитів під заставу ф’ючерсних і форвардних контрактів / індивідуальні завдання 

Обсяг і форми 

контролю 

3 кредити ECTS ( 90 годин):  15 годин лекції,  15 годин практичні заняття; 60 годин самостійних занять, модульний контроль (2 

модулі); підсумковий контроль – залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність 

Умови зарахування вільне зарахування  

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 
Компетенції ЗК1. Здатність застосовувати теоретично-методичні знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ФК1. Здатність використовувати професійні знання в біржовій 

діяльності. 

ФК2. Здатність розуміти основні теоретико-методичні засади 

біржової діяльності.. 

ФК3. Здатність до аналізу біржової діяльності.  

ФК4. Здатність використовувати знання у складанні біржових 

угод. 

  ФК5. Знання та особливості управління у регулюванні біржової 

діяльності. 

ФК6. Здатність обирати методи управління планами і проектами, 

спрямованими на досягнення поставленої мети та зорієнтовані на 

наявні ресурси. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Застосовувати законодавчу базу у біржовій 

діяльності. 

ПРН2. Забезпечувати якість брокерської діяльністі. 

ПРН3. Визначати оптимальні методи фінансово-

економічного аналізу.  
ПРН4. Визначати етичні принципи роботи біржових 

ринків.  

ПРН5. Використовувати знання у  організації збуту 

сільськогосподарської продукції через біржовий ринок. 

 ПРН6. Виявляти та аналізувати принципи 

організаційної діяльності біржових ринків та механізм їх 

функціонування. 



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
МОДУЛЬ 1.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Лекція 1. 
Історія розвитку біржової 

діяльності й сучасний стан 

біржового ринку. 

практичне 

заняття 1 

(ПЗ 1) 

Історичні аспекти розвитку біржової 

торгівлі й сучасний стан біржового 

ринку. 
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Сучасний стан світового біржового ринку 

Лекція 2. 
Товарна біржа як елемент 

інфраструктури ринку. 
ПЗ 2 

Організаційно-правові засади діяльності 

товарної біржі, її структура та органи 

управління   

Особливості біржового регулювання в 

зарубіжних країнах. 

Лекція 3. Регулювання біржової діяльності. ПЗ 3 

Необхідність регулювання біржової 

діяльності, та особливості регулювання 

біржової діяльності в Україні і  

зарубіжних країнах 

Опціонні угоди. 

Лекція 4. Біржові угоди. ПК 4 

Біржова угода: ознаки, сутність, зміст, 

класифікація Ф’ючерсні та опціонні 

угоди.  

 

Опціонні угоди. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ АСПЕКТИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Лекція 5. 
Товарна біржа, як елемент 

інфраструктури ринку. 
ПЗ 5 

Принципи діяльності та організаційна 

структура біржі. 
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Напрями розвитку біржової діяльності на 

організованому аграрному ринку. 

Лекція 6.  Біржові товари. ПЗ 6 
Фінансові інструменти – різновид 

біржових товарів. 

Процедура лістинга. 

Лекція 7. 
Формування та котирування цін 

на біржовому товарному ринку. 

ПЗ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 8 

Види цінових стратегій під час 

здійснення біржових операцій.  

 

 

 

Фондовий ринок і його учасники.  

  

Переваги та недоліки хеджування 

Лекція 8. 
Фондові біржі та їх діяльність на 

біржовому ринку. 

Особливості розрахунків на біржах 

реального товару та функції клірингу. 
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1.  Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Біржі та 

біржова діяльність» студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня освіти / укл.: к.е.н. 

Ряснянська А.М. , Хлопоніна-Гнатенко О.І.– Харків: ХНТУСГ імені Петра 

Василенка, 2017 – 28 с. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ   
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове оцінювання 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на питання 

до 20  усні відповіді на практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які 

прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 

 


