
БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ 

 
Мета курсу - є отримання студентами базових знань з питань теорії та 

практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, знайомство з історією 
створення і розвитку товарних бірж, осмислення ролі і міста бірж в ринковій 
економіці, засвоєння основних категорій біржової справи, опанування 
студентами суті ф’ючерсної торгівлі, формування у студентів уявлення про 
найбільш важливіші для світової економіки ринки ф’ючерсних та опціонних 
контрактів. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Макроекономіка, Економіка підприємництва, Фінансові ринки, Біржова 
діяльність, Бізнес-планування тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання принципів організації брокерської діяльності, 
оволодіння основними методами здійснення біржових операцій, котирування 
цін і біржового товару, набуття навиків ведення торгів на різних біржах.  
 Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні основи біржової торгівлі, ціноутворення, напрямки аналізу 
біржових цін; організаційні аспекти біржової торгівлі щодо біржового товару, 
учасників біржових торгів, методи організації і регулювання біржової 
діяльності; суть біржового контракту і біржової угоди, види біржових угод; 
вміти: організовувати біржову операцію, застосовувати навички реалізації 
біржових угод. формування технологічної схеми руху замовлення від покупця 
до продавця; проводити економічний аналіз біржових операцій з використання 
сучасних технологій; 
володіти: знаннями щодо механізму організації і технології здійснення 
біржової діяльності товарних бірж в нашій країні та в країнах з ринковою 
економікою;  технологіями проведення біржових операцій, реалізації біржових 
угод. 
 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. Правила 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 біржовом. 
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: залік. 
 


