
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ТА БІРЖОВА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ 
 

Мета курсу – вивчення студентами теоретико-мктодологічних основ публічних 
закупівель, ознайомлення з процесом здійснення допорогових та порогових закупівель, 
ознайомлення з процесом здійснення допорогових та поргових закупівель для бізнесу, 
оволодіння системою публічних закупівель, забезпечити формування знань та навиків 
студентів економічних спеціальностей по впровадженню комп’ютерних технології на 
біржовому ринку, основ електронних технологій біржової торгівлі та їх використання у 
діяльності учасників організованого ринку. 

Дисципліна «Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Економічна інформатика», «Мікроекономіка  і макроекономіка», «Статистика», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Проектний аналіз», 
«Менеджмент і маркетинг», «Основи науково-аналітичних досліджень», «Аналіз 
конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства», «Інноваційне 
підприємництво», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Стратегія підприємства», 
«Інфраструктура ринку». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття практичних навичок щодо здійснення порогових та 
допорогових закупівель; здатність до пошуку методів розв’язання спірних питань по 
процедурі публічних закупівель; оволодіння основними поняттями біржової 
електронної торгівлі; знання новітніих інформаційних технологій; набуття практичних 
навичок щодо використанню електронних технологій біржової торгівлі у діяльності 
учасників організованого ринку. 

Програмні результати навчання: 
знати понятійно-термінологічний апарат біржової торгівлі; специфіку публічних 
закупівель; нормативно-правову базу регулювання системи публічних закупівель; 
основні поняття біржової електронної торгівлі; організаційну структуру та шляхи 
взаємозв’язків учасників систем біржової електронної торгівлі; програмне 
забезпечення для безпосередньої участі у біржових електронних торгах; 
вміти: здійснити процедуру публічних закупівель; скласти тендерну документацією; 
оскаржити процедуру закупівлі; провести аукціон; аналізувати та узагальнювати 
результати проведення публічних закупівель; використовувати програмне 
забезпечення для безпосередньої участі у біржових електронних торгах; 
використовувати методи алгоритмічного трейдингу; 
володіти: методами та навичками дослідження діяльності публічних закупівель та 
біржової і електронної торгівлі, володіти методами та програмами фундаментального 
та технічного аналізу; сучасними інформаційними технологіями. 
 Зміст навчальної дисципліни: Публічні закупівлі. Закупівельна діяльність. 
Законодавство про публічні закупівлі. Прозорро-електронна система закупівель. 
Оскарження в електронній системі закупівель. Органи контролю, адміністративна та 
кримінальна відповідальність. Міжнародні закупівлі. Особливості закупівель товарів, 
робіт і послуг. Нові інструменти закупівель.Міжнародні закупівлі. Організація 
біржової електронної торгівлі. Сучасні системи біржової електронної торгівлі. Історія 
створення комп’ютерних технологій біржової торгівлі. Принципи побудови системи 



електронних біржових торгів на біржі та їх проведення. Сучасні системи біржової 
електронної торгівлі – опис програмних продуктів. Безпека інформації в біржовій 
електронній торгівлі. Проведення електронної торгівлі на базі платформи Quik. 
Характеристика спеціальних вітчизняних та зарубіжних торгових, аналітично-
інформаційних платформ і програм. Алгоритмічна торгівля, торгові роботи. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


