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Викладач дисципліни 
 

 

Анотація дисципліни 
Основною метою викладання дисципліни «Біржова діяльність» є 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. Цілі навчання: формування знань щодо організації та 
функціонування біржових ринків, регулювання біржової та брокерської діяльності. 
Предмет: економічні організаційні та правові аспекти біржової діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни “Біржова діяльність ” : 

 ознайомити студентів з теоретичними засадами управління біржею; 

 допомогти оволодіти понятійними апаратом у сфері біржової торгівлі; 

 оволодіти методикою (технологією) управління біржовими контрактами; 

 сформувати практичні навички студентів для прийняття і оцінки 
управлінських рішень у сфері біржової діяльності; 

 оволодіти основами функціонування біржі. 
У результаті вивчення дисципліни “Біржова діяльність” студенти повинні 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. 

У результаті отриманих знань студенти повинні 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. 

Очікувані  результати: 

 отримання міцної теоретичної бази для формування 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; 

 активізація творчої активності студентів та їх мотивація до 
самовдосконалення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність біржової торгівлі та історія її еволюції. 

2. Біржа як організатор торгівлі на ринку. 

3. Організаційна структура та управління біржею. 

4. Правила біржових торгів та технологія їх проведення 

5. Біржовий товар. 

6. Біржові угоди. 

7. Брокерське посередництво на біржовому ринку. 

8. Біржове котирування цін. 

9. Ф’ючерсний ринок та його особливості 

10. Кліринг та розрахунки за біржовими угодами. 
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Зміст навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Сутність біржової торгівлі та історія її еволюції. 
1.1. Поняття організованого ринку, його класифікація 
1.2. Ринкові характеристики та відмінні особливості біржової торгівлі. 
1.3. Виникнення та етапи еволюції біржової торгівлі. 
1.4. Регулювання біржової діяльності 
 
Тема 2. Біржа як організатор торгівлі на ринку. 
2.1. Поняття біржі та історія її виникнення. 
2.2. Роль і функції біржі в ринковій економіці. 
2.3. Класифікація бірж. 
2.4. Організація біржової інфраструктури. 
 
Тема 3. Організаційна структура та управління біржою. 
3.1. Засновники та члени бірж, їх функції, права та обов’язки. 
3.2. Структура управління біржою та її органи. 
3.3. Економічні відносини бірж з клієнтами. 
 
Тема 4. Правила біржових торгів та технологія їх проведення 
4.1. Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання.  
4.2. Організація торговельного процесу в біржовій операційній залі. 
4.3. Порядок виставлення товарів на торги та їх зняття.  
4.4. Особливості біржової мови жестів та жаргону 
 
Тема 5. Біржовий товар. 
5.1. Поняття та склад біржового товару. 
5.2. Характеристика біржового товару товарних бірж. 
5.3. Цінні папери та валюта - біржові товари фондового та валютного ринків 
 
Тема 6. Біржові угоди 
6.1. Угоди з біржовим товаром. 
6.2. Характеристика угод на товарній біржі. 
б.3. Види і порядок укладання угод на валютній і фондовій біржах 
 
Тема 7. Брокерське посередництво на біржовому ринку. 
7.1. Характеристика суб’єктів біржового посередництва. 
7.2. Роль, значення та функції брокерської служби на біржі. 
7.3. Організаційна структура брокерських фірм. 
7.4. Взаємовідносини біржових посередників з клієнтами. 
7.5. Винагороди за брокерську діяльність та ефективність її здійснення. 
Тема 8. Біржове котирування цін. 
8.1. Роль та види цін у формуванні кон’юнктури ринку. 
8.2. Правила і методика біржового котирування цін. 



8.3. Формування біржових цін на основі попиту і пропозиції. 
8.4. Біржова цінова стратегія. 
8.5. Роль моніторингу у прогнозуванні біржової кон’юнктури ринку. 
 
Тема 9. Ф’ючерсний ринок та його особливості 
9.1. становлення ф’ючерсної торгівлі у біржових центрах світу. 
9.2. Ринок ф’ючерсних контрактів та його специфіка. 
9.3. Хеджування угод на біржовому ринку. 
9.4. Спекуляція на біржових торгах. 
9.5. Фінансові розрахунки ф’ючерсної торгівлі 
 
Тема 10. Кліринг та розрахунки за біржовими угодами. 
10.1. Сутність і функції клірингу та розрахунків. 
10.2. Особливості клірингу та розрахунків на ринках цінних паперів та 
ф’ючерсних ринках. 
10.3. Основні види ризику під час використання розрахунково-клірингових 
систем. Напрями розвитку систем клірингу та розрахунків. 
 
 

2. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
У

с
ь

о
г
о

 а
у

д
. у тому числі 

Лек. Практ 
Сам  / 

Інд. 
роб. 

Контр 
роб. 

Змістовий модуль 1. Організація. Характеристика банківських систем 

Тема 1. Сутність біржової торгівлі та історія її 
еволюції. 2 2  

 

 
 
 
 

МК1 

Тема 2. Біржа як організатор торгівлі на ринку. 4 2 2 

Тема 3. Організаційна структура та управління 
біржою. 

6 4 2 

Тема 4. Правила біржових торгів та технологія 
їх проведення 

6 4 2  

Тема 5. Біржовий товар. 6 4 2  

Тема 6. Біржові угоди 6 4 2   

Тема 7. Брокерське посередництво на 
біржовому ринку. 

4 2 2  
 

Тема 8. Біржове котирування цін. 4 2 2   

Тема 9. Ф’ючерсний ринок та його особливості 
Тема 9. Ф’ючерсний ринок та його особливості 
Тема 9. Ф’ючерсний ринок та його особливості 

6 2 4   

Тема 10. Кліринг та розрахунки за біржовими 
угодами. 

6 4 2   

Разом 52 30 22 
68 

залік 

 
  



 
Теми на практичні заняття 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість 
годин 

1 Тема 2. Біржа як організатор торгівлі на ринку. 2 

2 Тема 3. Організаційна структура та управління біржою. 2 

3. Тема 4. Правила біржових торгів та технологія їх проведення 2 

4. Тема 5. Біржовий товар. 2 

5. Тема 6. Біржові угоди 2 

6. Тема 7. Брокерське посередництво на біржовому ринку. 2 

7. Тема 8. Біржове котирування цін. 
 

2 

8. Тема 9. Ф’ючерсний ринок та його особливості 
 

4 

9. Тема 10. Кліринг та розрахунки за біржовими угодами. 2 

 Разом… 22 

 
Теми для самостійного опрацювання 

 
Тема 1. Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку. Історія 

розвитку біржової торгівлі та сучасний стан біржового ринку. Ознаки класифікації 
бірж. Функції біржі. Засновники біржі. Членство в товарній біржі. Права й обов'язки 
членів товарної біржі. Вартість «біржового місця». Учасники біржових торгів на 
відкритих і закритих біржах. Брокери. Дилери. Постійні й разові відвідувачі торгів. 
Права й обов'язки брокерів. Маклери та клерки. Органи управління товарною 
біржею. Склад, функції і завдання органів управління біржею. Спеціальні 
підрозділи біржі. Функції та завдання розрахунково-клірингової палати.  

Тема 2. Регулювання біржової діяльності. Мета регулювання біржової 
діяльності. Механізм біржового регулювання: правове, нормативне й інформаційне 
забезпечення. Система управління біржовою дальністю. Державні й недержавні 
методи регулювання. Принцип саморегулювання. Змішана модель регулювання. 
Правові умови створення та діяльності бірж в Україні. Зміст і структура Закону 
України «Про товарну біржу». Створення та порядок реєстрації товарної біржі. 
Принципи діяльності товарних бірж. Права й обов'язки товарної біржі. Майно біржі 
та гарантії майнових прав. Внутрішньобіржові нормативні акти. Особливості 
біржового регулювання в зарубіжних країнах.  

Тема 3. Біржові угоди Визначення біржового товару. Характерні риси 
біржового товару. Основні класи біржових товарів. Особливості речового біржового 
товару. Оцінювання якості біржового товару. Визначення й ознаки біржової угоди. 
Юридичний, організаційний, економічний і етичний аспекти біржових угод. 
Обов'язкові параметри біржової угоди. Зміст угоди. Ознаки класифікації біржових 
угод. Угоди з реальним товаром. Сутність, мета і зміст угоди з реальним товаром. 
Види угод з реальним товаром. Особливості форвардної угоди. Різновиди 
форвардних угод. Угода із заставою. Угода із заставою на купівлю. Угода із заставою 
на продаж. Угода з премією. Класифікація угод із премією. Угоди з кредитом. 
Визначення ф'ючерсної угоди. Головні відмінності ф'ючерсних та форвардних 
контрактів. Стандартизація ф'ючерсних контрактів. Переваги ф'ючерсних 



контрактів. Процедура урегулювання ф'ючерсних контрактів. Сутність опціонних 
угод. Види опціонів за технікою виконання. Опціон на купівлю. Опціон на продаж. 
Подвійний опціон. Опціонна премія. Класифікація опціонів залежно від 
співвідношення цін виконання опціонів і рівня ф'ючерсних цін.  

Тема 4. Ф'ючерсний ринок. Види біржових операцій на ф'ючерсному 
ринку. Хеджування. Види хеджування за технікою здійснення. Техніка короткого 
хеджування. Техніка довгого хеджування. Базис. Вплив базису на результати 
хеджування. Переваги хеджування за допомогою ф'ючерсних контрактів. Вартість 
ф'ючерсного контракту. Етапи розрахунків з купівліпродажу ф'ючерсного 
контракту. Початкова та варіаційна маржа.  

Тема 5. Організація та технологія біржової торгівлі. Форми 
організації біржових торгів. Англійський та голландський аукціони. Заочний 
аукціон. Подвійний аукціон. Організація біржової сесії. Організація та оснащення 
операційної зали біржі. Правила поведінки в операційній залі. Електронна біржова 
торгівля. Порядок виставлення і зняття товарів з біржових торгів. Процедура 
надання заявки на купівлю-продаж реального товару. Реєстрація й оформлення 
біржових угод. Порядок укладання та виконання угод на куплю-продаж ф'ючерсних 
контрактів. Порядок розірвання угод.  

Тема 6. Брокерська діяльність. Організаційно-правові основи створення 
і функціонування брокерської фірми. Функції брокерської фірми. Клієнти 
брокерських фірм. Зміст угоди на брокерське обслуговування. Угода-доручення 
клієнта брокерської фірми на здійснення біржової угоди. Договір комісії. Звіт 
брокера (брокерської фірми) клієнту про виконану роботу згідно з дорученням. 
Види доручень клієнта брокеру. Доходи брокерських фірм. Система оплати праці 
брокерів. Показники ефективності брокерської діяльності.  

Тема 7. Фондовий ринок і його учасники. Фондовий ринок. 
Класифікація фондових ринків. Загальні принципи функціонування організованого 
ринку цінних паперів. Функції ринку цінних паперів як комерційної структури: 
загальноринкові та специфічні. Основні учасники ринку цінних паперів. Емітенти. 
Інвестори. Професійні учасники фондового ринку. Класифікація інвесторів. Функції 
учасників, які обслуговують фондовий ринок. Визначення цінного паперу. Функції 
цінних паперів. Основні характеристики цінних паперів. Класи цінних паперів. 
Класифікація цінних паперів як біржового товару. Основні й похідні цінні папери. 
Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Класифікація цінних паперів згідно 
із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок». Фондова біржа. Основні 
функції фондової біржі. Принципова схема технології біржового процесу на 
фондовій біржі. Обов'язкові складові біржової угоди на купівлю-продаж цінних 
паперів. Застосування індексів на фондовому ринку.  

Тема 8. Основи функціонування валютної біржі. Поняття, функції та 
суб'єкти валютного ринку. Передумови й етапи становлення валютного ринку 
України. Суб'єкти валютного ринку України. Українська міжбанківська валютна 
біржа (УМВБ). Органи валютного регулювання в Україні. Види та порядок 
укладання угод на валютній біржі. Валютні касові операції (угоди «спот»). Термінові 
валютні операції (форвардні, ф'ючерсні, опціонні). Валютні операції «своп». 
Валютний арбітраж. Схема укладання валютних операцій на біржі.  

Тема 9. Державне регулювання біржової торгівлі. Суть та значення 
державного регулювання біржової торгівлі. Основні моделі державного 
регулювання біржової торгівлі. Регулювання ф’ючерсної торгівлі у США. Державне 
регулювання ф’ючерсного ринку у Європі та Азії. Державне регулювання біржової 
торгівлі в Україні. 



Засоби діагностики успішності навчання 
Тестування (письмове), опитування (усне, письмове), реферати, доповіді, 

розв’язання контрольних завдань 

Лекційні та практичні заняття Сума 

Модуль 1  

 

50 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 

хх 

Тема 

хх 

3 3 6 6 3 3 3 3 

Самостійна робота 20 

Модульна контрольна  робота 30 

Всього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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