
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БІРЖОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Мета курсу – є формування знань, умінь і навичок володіння технікою біржових 
операцій за різними угодами і видам товарів, що дозволяє правильно з найменшим 
ризиком здійснювати комерційну діяльність у професійній роботі. 

Дисципліна «Інноваційні технології у біржовій діяльності» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Політична економія», 
«Економіка підприємства», «Підприємницькі ризики», «Підприємництво і малий 
бізнес», «Менеджмент і маркетинг», «Проектний аналіз», «Потенціал і розвиток 
підприємства», «Аналіз конкурентоспроможності», «Інноваційне підприємництво», 
вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Стратегія підприємства», «Інфраструктура 
ринку». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і 
зарубіжної статистики про соціально-економічних процесах і явищах, виявляти 
тенденції зміни соціально-економічних показників; здатність брати участь в розробці 
інноваційних методів, засобів і технологій в області професійної діяльності 
(комерційної, маркетингової, рекламної, логістичної і товароведной):здатність брати 
участь в розробці інноваційних методів, засобів і технологій по організації біржової 
діяльності.   

Програмні результати навчання: 
знати: нормативно-правову базу, яка регулює біржову діяльність, рушійнімотиви 
розвитку економіки;основи побудови, методи розрахунку сучасної системи показників 
господарсько-фінансової діяльності підприємств; методи оцінки ефективності 
діяльності підприємств; досвід провідних вітчизняних і зарубіжних компаній в галузі 
управління біржовою діяльністю; 
вміти: формувати систему показників для оцінки ресурсного потенціалу і результатів 
діяльності підприємства; інтерпретувати дані статистики про економічні процеси та 
явища, використовувати результати аналізу діяльності підприємств для обґрунтування 
управлінських рішень; аналізувати результати угоди і визначати її ефективність; 
уникати ризики, з якими пов'язані біржові угоди;  
володіти: біржовий термінологією, навичками постановки цілей і завдань біржової 
роботи; навичками збору і обробки необхідних даних для розрахунку соціально-
економічних показників діяльності підприємств, обґрунтування управлінських рішень; 
методами оцінки економічного потенціалу підприємства, використовувати можливість 
страхування від несприятливих змін цін і курсів валют.  

Зміст навчальної дисципліни: 
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ ТЕНДЕНЦІЇ. ТОВАРНІ БІРЖІ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ НА 
РИНКУ. Мета і завдання дисципліни. Місце дисципліни в структурі освітньої 
програми. Перші радянські товарні біржі, їх особливості. Перетворення бірж в 
громадські організації, створені за типом асоціації за участю державних підприємств, 
кооперативних організацій, змішаних товариств, а також власників приватних торгових 
і промислових установ. Радянські товарні біржі, їх завдання та функції. Три основні 
підходи до визначення завдань і функцій радянських бірж зазначеного вище періоду. 
Розвиток біржової торгівлі за кордоном. Розвиток з кінця XIX- початку XX століття 



нового типу товарної біржі - ф'ючерсної, що є основою комерції західних країн. 
Основні ознаки ф'ючерсної торгівлі. Тенденція концентрації біржової торгівлі на 
ф'ючерсних ринках. Визначення сутності ринку. Характерні елементи внутрішнього 
ринку. Внутрішній ринок, його структура. Біржа як елемент ринку.  
ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ТОВАРНИХ БІРЖ І АНАЛІЗ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ. Значення і роль 
товарних бірж у розвитку економіки нашої країни. Умови необхідні для нормального 
функціонування товарної біржі як класичного інституту ринкового господарства. 
Основні напрямки та заходи розвитку біржової торгівлі. Основні економічні показники 
діяльності товарних бірж. Характеристика обсягу продажу товарів обсягом угод, 
укладених на біржі. Ціни. Біржова і котировальная ціна. Ціна попиту і пропозиції. 
Контрактна ціна. Основні фонди товарних бірж, їх зміст і сучасний стан. Оборотні 
фонди товарних бірж- їх сутність. Планування матеріально-технічного оснащення 
біржової торгівлі. Розрахунок потреби в біржовий торговельної мережі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у 
тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


