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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ» 
Спеціальність: 076 «Підприємництво,торгівля та  

біржова діяльність» 

  
 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом дисципліни є механізм організації і технології 

здійснення біржової торгівлі в нашій країні та в країнах з 

ринковою економікою 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою дисципліни є закріплення у студентів, які 

опановують спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», основ біржової торгівлі, що дозволить глибоко і 

всебічно зрозуміти сутність ринкової економіки, механізми її 

функціонування; функції та місце біржової торгівлі в ринковій 

економіці, особливості та тенденції її розвитку в Україні; 

сформувати знання, вміння та навички наукового пошуку 

оптимальних рішень господарських завдань у біржовому 

середовищі, розвинути творчі здібності майбутніх операторів 

організованого ринку, сформувати професійні підходи до біржової 

справи. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної 

дисципліни: Знати: особливості функціонування організованого 

ринку; порівняльні характеристики форм організованого ринку; 

поняття організаторів торгівлі; класифікаційні ознаки та види бірж 

у міжнародній і національній практиці; етапи розвитку 

міжнародної  та національної біржової торгівлі; біржову 

структуру; поняття статуту та правил біржі; механізм і правила 

здійснення біржових операцій; порядок розрахунків у системі 

біржі між учасниками біржової торгівлі; процедурні питання зі 

створення біржі, її реєстрація та структури управління; порядок 

організації торговельних операцій у біржовій операційній залі; 

зміст основних нормативно-правових актів, що регулюють 

організацію біржової торгівлі; функції та завдання різних груп 

посередників на біржах, їх класифікацію; технологію формування 

ланцюга руху замовлення від покупця до продавця на біржі; 

основи торгівлі деривативами, основні види цінних паперів, що 

обертаються на фондовому ринку й методи оцінки їх вартості; 

специфіку діяльності клірингової установи та перерахунки між 

клієнтами.  
Вміти: пояснити зв'язок між біржами і економічним розвитком; 

дати пояснення процесу трансформації біржової торгівлі у процесі 

розвитку ринкових відносин; розрізняти та класифікувати види 

бірж за ознаками; описати функції біржі та дати пояснення кожній 

з них; дати характеристику видам біржових товарів та 

інструментів; охарактеризувати роль інформації у біржовій 



торгівлі; аналізувати сучасний стан торговельної діяльності бірж; 

охарактеризувати спеціальні органи структури управління біржою; 

пояснити зміст економічних відносин біржових посередників із 

клієнтами; впорядкувати послідовність біржових операцій; 

розкрити зміст процедури завершення торгів у біржовій «ямі» та 

особливостей біржової мови жестів; порівняти особливості і 

переваги різних видів угод, що укладаються на біржах; визначити 

загальні обсяги пропозиції і попиту продукції на фондовій біржі. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний сприяти формуванню у студентів 

компетентності:  здатність використовувати інтегровані знання з 

суті біржової торгівлі, основних біржових товарів та їх 

характеристик, видів біржових контрактів на фондових, товарних і 

валютних біржових ринках для здійснення аналізу біржових 

котирувань за допомогою фундаментального та технічного аналізу 

цін та курсів, з метою здійснення ефективної економічної 

діяльності; здатність застосовувати сучасні системи електронного 

трейдингу для проведення торговельних операцій; - здатність 

укладати біржові контракти на міжнародних та вітчизняних 

ф’ючерсних, фондових та валютних біржах для хеджування 

цінових та курсових ризиків, застосування спекулятивних 

стратегій з деривативами з метою отримання доходів при 

здійсненні основної економічної діяльності 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність та еволюція розвитку біржової 

торгівлі. Нормативно-правове регулювання біржової торгівлі. 

Моделі організації біржової торгівлі на ринках капіталу. Торгівля 

фінансовими активами та інструментами ринків капіталу. Торгівля 

деривативами. Фінансовий інжиніринг. Торгівля інструментами 

грошового ринку. Операційний механізм біржі. Електронна 

торговельна система. 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: При вивчення навчальної дисципліни 

використовуються наступні методи навчання: пояснювально-

ілюстративний метод; метод проблемного викладу; 

репродуктивний метод; частково-пошуковий метод: (робота в 

малих групах, семінар-дискусія, мозкова атака, презентація, ділові 

ігри, кейси).  

Форми навчання: денна та заочна. 

Пререквізити Курс базується на базується на знаннях, отриманих в 

результаті вивчення навчальних дисциплін: «Основи митної 

справи», «Комерційна діяльність суб’єктів господарювання на 

зовнішньому ринку» 

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: «Економіка 

та організація митної логістики»,  «Підприємництво та бізнес-

технології» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Сухонос Віктор Володимирович, Завальна Жанна 

Вікторівна, Старинський Микола Володимирович Правове 

регулювання цінних паперів в Україні: навчальний посібник/ 

Сухонос В.В., ред.  – Суми: Університетська книга, 2005. – 328 с. 

2. Дудяк Роман Петрович, Бугіль Світлана Ярославівна 

Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: 

навчальний посібник/ МОН – 2-ге вид., доп.  – Львів: Новий Світ-

2000: Магнолія плюс, 2003. – 360 с. 

3. Зінченко Ф.А. Фондова біржа як базовий елемент 

організованого ринку цінних паперів.  Головний документ: 

Стратегія розвитку України – Київ, 2005. – : № 6. – С. 97-102. – 



Бібліогр.: с. 102 (10 назв.) 

4. Чесноков В. Л.Біржові операції. Навчальний посібник: 

навчальний посібник.  – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 

192 с.– Електронна мультимедійна бібліотека. 

5. Раровська В. В., Останкова Л. А., Акопов С. Е. Біржова 

діяльність: навчальний посібник.  – Київ: Центр учбової 

літератури, 2009. – Електронна мультимедійна бібліотека. 

6. Сохацька Олена Миколаївна Біржова справа: підручник/ 

МОН України – 2-е вид., перероб. та доп.  – Тернопіль; Київ: Карт-

бланш: Кондор, 2008. – 632 с.: іл. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус, аудиторії теоретичного навчання (2.414, 2.218 та ін.) 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до Інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік, тестування 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ШУЛЯР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: старший викладач 

Тел.: (044)406-74-98 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12080  

E-mail: shulyarnm@gmail.com 

Робоче місце:  

корпус 2, 2.419/2 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. Даний курс відіграє важливу роль у 

підготовці кваліфікованого персоналу з підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності, який відповідає сучасним умовам і 

нагальним потребам розвитку української економіки. 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

 

 


