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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Мета і завдання 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.
Завдання вивчення дисципліни “Біржова діяльність”.
Основними завданнями вивчення, що мають бути вирішені у процесі
викладання дисципліни є:
- 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.
Для того, щоб досягти задекларованих результатів, студенти повинні
виявити творчий підхід і використати всі свої вміння для доброго засвоєння
дисципліни.
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.

Мета: формування знань щодо організації та функціонування біржових
ринків, регулювання біржової та брокерської діяльності.
Завдання:вивчення

сутності

та

закономірностей

розвитку

біржової

діяльності, методів аналізу кон’юнктури ринку, набуття вмінь аналізувати
ефективність біржових операцій.
Предмет: економічні організаційні та правові аспекти біржової діяльності.
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.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
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 біржею.
3.1. Засновники та члени бірж, їх функції, права та обов’язки.
3.2. Структура управління біржею 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.

6.3.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

