
БІРЖОВА СПРАВА ТА БІРЖОВИЙ АНАЛІЗ 
 

 Мета курсу – є формування у майбутніх економістів сучасної системи поглядів 
та спеціальних знань з основ організації біржової діяльності, набуття практичних 
навичок із здійснення біржових операцій та вміння їх ефективно застосовувати на 
практиці. 

 Дисципліна «Біржова справа та біржовий аналіз» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Політична економія», «Економіка 
підприємства», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Підприємницькі ризики», 
«Підприємництво і малий бізнес». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисциплін: «Менеджмент і маркетинг», 
«Проектний аналіз», «Потенціал і розвиток підприємства», «Аналіз 
конкурентоспроможності», «Стратегія підприємства». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування знань що стосується бірж та біржової діяльності в 
Україні, роботи зарубіжних і вітчизняних бірж, опанування технології здійснення 
біржових операцій на різних видах бірж, здатність застосовувати сучасні методи 
біржового аналізу; здатність демонструвати вміння оцінювання кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності біржових структур з урахуванням ризиків; здатність 
організовувати та проводити дослідження, використовуючи сучасну методологію. 
 Програмні результати навчання: 
знати: історію, виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку світового та 
вітчизняного біржового ринку; нормативно-правове забезпечення біржового ринку; 
поняття, функції та організаційну структуру товарної біржі; правила біржових торгів 
та технологію їх проведення; особливості діяльності фондових та валютних бірж; 
сутність торгівлі ф’ючерсами та опціонами; методику біржового котирування цін; 
особливості брокерського посередництва на біржовому ринку; роль та місце на 
біржовому ринку клірингових розрахунків; 
вміти:  орієнтуватися в інфраструктурі біржового ринку; реалізовувати та 
закуповувати продукції через біржу; здійснювати брокерську діяльність; страхуватися 
від несприятливої ринкової кон’юнктури за допомогою хеджування; 
володіти: технологіями здійснення біржових операцій на різних видах бірж; науково-
прикладними методами аналізу і прогнозування біржового ринку за умов застосування 
сучасної системи інформаційних технологій. 

Зміст навчальної дисципліни: Біржовий ринок: виникнення, сучасний стан і 
тенденції розвитку. Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку. Організація і 
технологія біржової торгівлі. Види біржових угод. Фондова біржа. Валютна біржа. 
Посередництво на біржовому ринку. Формування та котирування цін. Хеджування і 
біржова спекуляція. Кліринг та розрахунки на біржовому ринку. Основи ф’ючерсної 
торгівлі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 годин, 
у тому числі 60 годин аудиторних занять і 75 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


