
БІРЖОВИЙ МАРКЕТИНГ 

 Мета курсу – є формування нової генерації фахівців, здатних 
розв'язувати складні господарсько-правові проблеми розвитку елементів 
господарювання біржового ринкового середовища; здійснювати організаційно-
економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, на товарних 
біржах; ретельне вивчення ринку, аналіз смаків, що  змінюються, і потреб 
споживачів біржових послуг. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Біржовий маркетинг» має безпосередній 
зв'язок із такими дисциплінами як: «Теорія держави і права», «Правові засади 
підприємницької діяльності», «Біржова справа», «Маркетинг і менеджмент», 
«Біржовий ринок» тощо. 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати ринкові передумови 
конкурентоспроможності та ефективного функціонування підприємства, 
розробляти рекомендації щодо вибору його оптимальної товарної, цінової, 
збутової та комунікаційної політики, формувати організаційну структуру; 
аналізувати та застосовувати маркетингові методи прогнозування біржового 
ринку; розробляти стратегії проведення біржових операцій; уявляти 
специфіку  біржових послуг. 

Програмні результати навчання: 
знати: особливості маркетингу в біржовій сфері; сутність, зміст, предмет, 
метод, принципи, функції біржового права; розуміти закономірності, характер і 
тенденції розвитку біржових інститутів; особливості напрямів та методів 
регулювання діяльності біржових інститутів; стратегію, філософію біржі. 
вміти: розробляти угоди купівлі-продажу товарів з урахуванням особливостей 
біржової діяльності; обґрунтовувати і захищати свою позиції з питань торгівлі 
на біржовому ринку; виробити навички практичної роботи з нормативним 
матеріалом, аналізу конкретних випадків з практики застосування біржового 
законодавства і змодельованих ситуацій; приймати практичні рішення щодо 
ефективного застосування набутих знань при виконанні своїх професійних 
обов’язків; 
володіти: методами і технологіями біржової справи; знаннями та практичними 
навичками залучення персоналу до процесу розробки і прийняття рішень, 
створення умов для поліпшення професійної і соціальної компетенції 
працівників, удосконалення систем оцінки персоналу, підвищення 
продуктивності праці, інтеграції зусиль усіх підрозділів підприємства задля 
досягнення його стратегічних цілей; володіти методами проведення 
маркетингових досліджень та методикою збору маркетингових даних. 
 Зміст навчальної дисципліни:  
Суть маркетингу та розвиток його концепції. Маркетинг як відкрита 
мобільна система.Система маркетингової інформації та маркетингові 
дослідження.. Товарна політика в системі маркетингу Цінова політика в системі 
маркетингу Політика розподілу в системі маркетингу Комунікаційна політика в 
системі маркетингу Стратегії маркетингу підприємства Організація та контроль 
маркетингової діяльності. 



Концептуальні основи біржової діяльності. Організаційно-економічні основи 
біржової діяльності. Біржовий ринок деривативів. Кліринг і розрахунки за 
біржовими угодами. Біржове котирування. Управління фінансами у брокерській 
діяльності. Ф’ючерсний ринок та його особливості. Торгівля опціонами на 
біржі.  
Біржовий маркетинг. Клієнти – збільшення їх числа є метою зусиль 
маркетингу. Біржові послуги. Ціна біржового обслуговування. Ринок – фізична 
і юридична можливість придбання біржової послуги і здійснення 
посередницьких операцій конкретним клієнтом. Формування попиту на біржові 
послуги і задоволення біржових інтересів клієнтури. Залучення клієнтури як 
потенційних клієнтів до послуг даної біржі. Влив і переконання за допомогою 
цілеспрямованої реклами. комплекс.Організаційних заходів щодо укладання 
договорів обслуговування. диференціація тарифів на біржові послуги. 
Сполучення біржових послуг із різними формами торгового і юридичного 
обслуговування. Планування стратегії і тактики маркетингу. Задоволення 
біржових інтересів. Пошук і використання біржею найбільш  вигідних  ринків 
біржових  продуктів з урахуванням реальних потреб клієнтури. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 34 годин аудиторних занять і 56 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


