
ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Мета курсу – формування комплексу теоретичних знань і практичних 
вмінь, навичок щодо управління біржовими контрактами, організувати активну 
діяльність з максимально можливою ефективністю в усіх галузях і сферах 
народногосподарського комплексу, пов’язаних з біржовою діяльністю на основі 
координації і економії витрат руху МТР в часі і просторі; широко 
використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід управління біржовими 
контрактами. 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Фінансові 
ринки, Мікроекономіка і макроекономіка, Менеджмент, Маркетинг, 
Інформаційні системи у біржової діяльності, Основи підприємницької 
діяльності тощо. 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: отримання знань про головні завдання, напрямки та 
функції біржової діяльності в ринкових умовах; володіння основними 
поняттями, пов’язаними із сферою управління біржовими контрактами; набуття 
практичних навиків володіння технологією управління біржовими товарами;  
усвідомлення суті процесів біржової діяльності;, здатність прийняття і оцінки 
управлінських рішень у сфері біржової діяльності.. 

Програмні результати навчання: 
знати: основи теорії управління біржою; зміст і концепцію біржі; основні 
форми біржових контрактів; методи оцінки ефективності на всіх етапах процесу 
підготовки, формування, вибору і реалізації методів управління біржовими 
контрактами; 
вміти: використовувати базовий алгоритм вироблення, підготовки, прийняття, 
контроль над реалізацією і оцінки управління біржовими контрактами у 
практичній діяльності; творчо застосовувати одержані знання і практичні 
навики у нестандартних змінних ситуаціях; аналізувати існуючі ситуації і 
положення посередників на біржі; виявляти проблеми й обґрунтовувати 
постановку мети членів біржі; вирішувати виявлені проблеми і вибирати 
найбільш ефективні варіанти їхніх рішень; 
володіти: понятійними апаратом у сфері біржової торгівлі; методикою 
(технологією) управління біржовими контрактами; основами функціонування 
бірж.  
 Зміст навчальної дисципліни:  
Організаційно-економічні основи біржової діяльності. Основні теоретичні 
положення дисципліни та її завдання. Предмет і методи науки. Основні види 
оптової торгівлі. Особливості біржової торгівлі. Історія розвитку біржової 
діяльності. Сучасний стан світового біржового ринку. Виникнення та 
розвиток біржової діяльності в Україні. Передумови виникнення біржової 
діяльності в Україні. Історія розвитку вітчизняних бірж. Біржова торгівля в 



радянській Україні. Становлення біржової торгівлі в незалежній Україні. 
Перспективи розвитку біржової діяльності в Україні. Законодавчо-правове 
регулювання біржової діяльності. Загальна характеристика законодавчо-
правового поля, що регулює біржову діяльність.  Регулювання біржової 
діяльності в США.  Регулювання біржової діяльності в Україні. 
Оподаткування біржової діяльності. Роль і місце біржової торгівлі у 
формуванні аграрного ринку. Переваги реалізації сільськогосподарської 
продукції та продовольства через товарні біржі. Формування ринку 
сільськогосподарської продукції, як умова діяльності аграрних бірж. 
Принципи розвитку, державне регулювання та структура біржового ринку 
сільськогосподарської продукції. Концепція розвитку біржового ринку 
сільськогосподарської продукції. Біржові товари та їх види. Характеристика 
біржових товарів. Класифікація біржових товарів. Речові біржові товари. 
Фінансові інструменти. Методика подання інформації про біржові товари в 
спеціалізованих виданнях. Організаційно-правові основи створення та 
функціонування бірж.  Визначення біржі та аспекти її діяльності. Функції 
бірж. Класифікація бірж. Організаційна структура біржі та функції її 
підрозділів. равила біржової торгівлі. Організація і технологія біржової 
торгівлі. Характеристика процесу біржового торгу. Форми проведення 
біржових торгів. Підготовка біржового торгу. Торговий процес в біржовій 
операційній залі. Виконання замовлень отриманих під час торгів. Організація 
брокерської діяльності. Брокерська контора, її роль і місце в біржовій 
торгівлі. Брокерське обслуговування за договором. Брокерське 
обслуговування за дорученням. Види обмежуючих умов доручень клієнта 
брокеру. Економічна стратегія брокера на біржі та принципи її розробки. 
Біржові угоди та їх види. Визначення біржової угоди та її аспекти. 
Характеристика біржової угоди. Укладення біржової угоди. Спотові угоди. 
Форвадні угоди. Ф’ючерсні угоди. Опціонні угоди. Економічний механізм 
біржової торгівлі. Поняття хеджування та його переваги. Практика 
сільськогосподарського хеджування. Спекулятивні операції на 
біржах.Стратегія і практика спекулятивних операцій. Кліринг і розрахунки на 
біржовому ринку. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


