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ВСТУП 

  

  

1.     Мета дисципліни – сформувати у студентів комплекс знань та необхідних 

практичних навичок з питань сутності, організації і функціонування 

маркетингу на біржовому ринку як складового елемента інфраструктури 

ринку, застосуванню методи економічних розрахунків та маркетингових 

інструментів при проведенні біржових операцій. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

- знання теоретико-методологічних та практичних засад формування, 

функціонування та регулювання підприємництва; 

- знання теоретичних основ економіки підприємств; економічної теорії, мікро- та 

макроекономіки; менеджменту; 

- вміння оцінювати, аналізувати причини та наслідки зміни фінансового ринку, з 

урахуванням різних невизначених ситуацій;  

- володіння елементарними навичками математичного моделювання, 

прогнозування, методами економічного аналізу, роботи в Excel; 

- мати навички розв'язування кейсів та влодіти елементарними навичками 

публічних виступів. 

  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Біржовий маркетинг – це дисципліна, яка формує у студентів розуміння 

теоретико-методологічних та практичних засад застосування маркетингу на  

біржовому ринку; сутності та економічної природи маркетингових досліджень у 

біржовій діяльності; особливості застосування елементів комплексу маркетингу 

при форвардних і ф’ючесних операціях, операцій з опціонами, з метою сприяння 

розбудові біржового ринку України. 

  

4.     Завдання (навчальні цілі) – дисципліна “Біржовий маркетинг” спрямована 

на досягнення студентами наступних компетентностей:  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя; 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

ЗК8.  Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК9. Здатність вчитисяі оволодівати сучасними знаннями; 

ФК7.Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної 

фізики, інженерії, економіки та комп’ютерних технологій; 

ФК8. Здатність використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для 

аналізу фізичних систем, для пошуку методів можливих рішень задач у галузі 

економіки; 

ФК9. Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та 

математичного моделювання в професійній діяльності; 



ФК12. Здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, 

використовуючи базові методи дослідницької діяльності. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основи теорії, 

методології та сучасної 

маркетингової практики 

біржової діяльності; основні 

принципи організації та 

проведення біржових торгів на 

товарній і фондовій біржі; 

функції і завдання 

посередників на біржах 

лекція тест, 

контрольна 

робота 

15% 

1.2 Знати основи застосування 

маркетингової товарної 

поллітики при ф’ючерсній 

торгівлі; основні види цінних 

паперів, що обертаються на 

фондовому ринку й методи 

оцінки їх вартості 

лекція контрольна 

робота 

20% 

1.3 Знати основні положення 

застосування методів 

ціноутворення при здійсненні 

біржової діяльності 

лекція тест 15% 

2.1 Вміти розробляти 

маркетингову стратегію 

поведінки гравця на фондовій і 

товарній біржі; розраховувати 

результат від здійснення 

певних видів біржових операцій 

обговорення під 

час лекції 

самостійна 

робота 

20% 

2.2 Ідентифікувати комунікаційні  

інструменти біржової 

діяльності та застосовувати 

біржові інструменти 

хеджування ризиків 

Лекція, 

семінарські 

заняття 

розв’язання 

задач 

розробка 

карти 

(матриці) 

ризиків 

15% 



4.1 Критично оцінювати сучасні 

економічні процеси на 

біржовому ринку України та  

міжнародному біржовому 

ринку, визначати тенденції 

глобальних змін під впливом 

маркетингу 

Семінарські 

заняття,  

Ситуаційна 

вправа 

15% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4.1 

ПРН2. Застосовувати ефективні технології, 

інструменти та методи експериментального 

дослідження властивостей речовин і матеріалів, 

включаючи наноматеріали, при розв’язанні 

практичних проблем прикладної фізики, методи 

розрахунків при розв’язанні економічних задач 

+     + + + 

ПРН7. Застосовувати фізичні, математичні та 

комп'ютерні моделі для дослідження фізичних 

явищ, економічних процесів, розробки приладів і 

наукоємних технологій 

  +   +   + 

ПРН8. Розуміти закономірності розвитку 

прикладної фізики, її місце в розвитку техніки, 

технологій і суспільства, у тому числі в розв'язанні 

екологічних проблем 

    + + +   

  

7.                 Схема формування оцінки. 

7.1              Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання 60 балів максимум / 36 балів мінімум: 

1.             Участь у роботі семінарів (дискусії теоретичного характеру, виступи) 

20 балів / 12 балів 

2.             Підготовка реферату - 5 балів / 3 бали 

3.             Виконання практичних вправ (тестів, задач, ситуаційних завдань) - 5 балів 

/ 3 бали 

4.             Контрольні роботи №1 та №2 - 20 балів / 12 балів 

5.             Підготовка та захист самостійної роботи розрахункового характеру, 

написання рецензії на звіт – 20 балів / 10 балів 

  



Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 

балів, рубіжна оцінка – 24 бали. Екзамен проходить у письмовій формі, 

складається з теоретичних відповідей, тестів, розрахункового завдання. Для 

отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не 

може бути меншою 24 балів. 

  

7.2                  Організація оцінювання: 

Семестрове оцінювання таких видів робіт як: виступи/дискусії, 

виконання тестів, розв’язування задач, обговорення ситуаційних вправ, 

виконання модульних контрольних робіт здійснюється під час семінарських 

занять, які відбуваються за розкладом у визначеній в ньому аудиторії. 

Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального 

розрахунково-аналітичного завдання. На іспиті студент виконує 

індивідуальну екзаменаційну роботу. 

  

* У випадку виникнення додаткових питань та складних ситуацій 

під час навчального процесу, їх вирішення здійснюється з посиланням на 

засади Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

  

7.3                 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / 

Excellent 

90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / 

Satisfactory 

60-74 

Незадовільно / 

Fail 

0-59 

Зараховано / 

Passed 

60-100 

Не зараховано / 

Fail 

0-59 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ теми Назва теми Кількість годин 

Лекції  Семінари Самостійна 
робота  

ЧАСТИНА 1. «Теоретичні  засади маркетингу біржової діяльності»  

1 Тема 1.Сутність та економічна природа 

маркетингу в роботі на біржі 

2 2 6 

2 Тема 2. Застосування маркетингу на біржах 

та у біржовій торгівлі 

2 2 8 

3 Тема 3. Особливості споживацької поведінки 

при біржових  угодах 

4 2 8 

4 Тема 4. Застосування STP підходу у біржовій 

діяльності 

2 2 6 

Контрольна робота 1   2   

ЧАСТИНА 2. «Організація біржової діяльності на засадах застосування 

комплексу маркетингу» 

5 Тема 5. Маркетингова товарна політика в 

організації біржової торгівлі  

4 4 7 

6 Тема 6. Маркетингові методи ціноутворення 

в сучасній технології біржової торгівлі 

2 2 6 

7 Тема 7. Система розподілу біржовіх товарів 4 2 6 

8 Тема 8. Маркетингові комунікації в біржової 

діяльності 

2 2 6 

 ЧАСТИНА 3. «Основи маркетингу при ф’ючерсній та опціонній торгівлі» 

9 Тема 9. Застосування маркетингових 

досліджень при  укладанні та виконання 

ф’ючерсних контрактів та торгівля 

опціонами 

4 4 10 

10 Тема 10. Маркетингова оцінка біржової 

спекуляції на ф’ючерсних ринках 

4 4 8 



11 Тема 11. Маркетинг у хеджуванні у 

біржовій торгівлі 

4 4 9 

Підсумкова контрольна робота    2   

Всього 34 34 80 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

  

Загальний обсяг  150  год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Семінари – 34 год. 

Практичні заняття -  год. 

Лабораторні заняття -  год. 

Тренінги -  год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 80  год. 
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