




 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма навчальної дисципліни “ Організація біржової справи” 

розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення 

навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 

розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . 

Місце даної дисципліни  в системі професійної підготовки фахівця.  

Дисципліна «Організація біржової справи» спрямована на формування у 

студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань 

про організацію та технологію біржової справи та її впливу на ефективність 

економічної діяльності учасників біржової діяльності, вироблення вмінь і навичок 

їх використання у практичній площині. 

Метою даної дисципліни є надання основних системних теоретичних і 

практичних знань про характер, зміст та особливості біржової справи, її 

спрямованість на підвищення соціально-економічної ефективності. 

Завданнями вивчення дисципліни «Організація біржової справи» 

виступають: 

-дослідження біржового ринку через його виникнення, сучасний стан і 

тенденції розвитку; 

-визначення організації товарного ринку і товарної біржі; 

-дослідження специфіки організації фондового ринку і фондової біржі; 

-дослідження специфіки організації валютного ринку і валютної біржі; 

-визначення ролі посередників на біржовому ринку; 

-визначення підвалин організації та технологій біржової торгівлі; 

-вивчення специфіки електронної технологія біржової торгівлі; 

-вивчення підвалин реалізації біржових наказів; 

-застосування аналітичних підвалин біржових котирувань; 

-вивчення основних підвалин клірингових розрахунків, поставки проти 

оплати; 

-застосування хеджингових стратегій у біржовій справі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

наступні компетентності: 

          Знати: 

–- історію виникнення, сучасного стану та перспективи розвитку світового та 

вітчизняного біржового ринку; 

–нормативно-правового забезпечення біржової справи;  

–специфіку ринків капіталу та їх моделі, особливості діяльності основних 

учасників ринків капіталів, зокрема організаторів торгівлі (біржі); 

– поняття, функції та інформаційне  забезпечення біржової справи; 

– правила біржової торгівлі та технології реалізації біржових замовлень; 

– особливості діяльності бірж як організаторів торгівлі; 

– сутність торгівлі біржовими товарами; 

– методику визначення біржових індексів та рейтингів; 

– методику ціноутворення, котирування та лістингування в організації 

біржової справи; 
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– особливості біржових справи економічних агентів на організованому ринку; 

– роль та місце у біржовій справі клірингових розрахунків і установ, 

депозитарних установ. 

Вміти:  

− аналізувати макроекономічне середовище біржової справи ;  

– аналізувати ефективність біржової справи, розробляти пропозиції з 

підвищення її прибутковості;  

– застосовувати отриманні знання у біржовій справі;  

– використовувати біржові накази на місцях працевлаштування;  

– користуватися рекомендованою та додатковою літературою з біржової 

справи;  

– звертатись до періодичних видань протягом всієї трудової діяльності;  

– враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності 

учасника біржової торгівлі, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші 

стратегії;  

– застосовувати фінансові активи та інструменти в організації біржової 

справи;  

– визначати оптимальний рівень ризиків у процесі організації біржової 

справи;  

– здійснювати організацію біржової справи, виконання відповідних 

біржових заявок;  

– здійснювати оптимальний вибір структури і форми організації 

біржової справи на основі визначених критеріїв. 

Універсальні компетенції: 

 – здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами 

сучасних інформаційних технологій;  

– здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення;  

 – здатність знаходити організаційно-управлінські рішення. 

 Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:  

 навчального модуля №1 «Основи організації біржових ринків»  

 навчального модуля №2 «Організація біржової справи» , кожен з яких є 

логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та 

аналіз результатів її виконання. :  

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Організація біржової 

справи» базується на знаннях таких дисциплін як «Основи митної справи», 

«Комерційна діяльність суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку» та є 

базою для вивчення таких дисциплін як: «Економіка та організація митної 

логістики»,  «Підприємництво та бізнес-технології» тощо 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 «Основи організації біржових ринків» 
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Тема 2.1.1. Організація біржового ринку: виникнення, сучасний стан і 

тенденції розвитку 

Історія виникнення та еволюція в організації біржового ринку. Етапи 

розвитку біржового ринку. Вплив на організацію біржового ринку строкових 

контрактів.  

Економічна сутність біржового ринку. Основні риси біржі. Роль та 

функціональне призначення біржового ринку в сучасній економічній системі. 

Класифікаційні ознаки бірж та їх організації.  

Сучасний стан організації світового біржового ринку та біржі. Основні 

тенденції та напрямки його розвитку. Становлення та розвиток біржового ринку в 

Україні. 

 

Тема 2.1.2. Організація товарного ринку і товарної біржі  

Формування і організація товарних ринків.  

Поняття товарної біржі. Організаційний, економічний та юридичний аспект 

діяльності товарної біржі. Організаційні функції товарної біржі. 

Види товарних бірж їх характеристика та основні функції. 

Принципи діяльності та організаційна структура товарної біржі. Типова 

структура товарної біржі. Управління товарною біржою. Правила біржової 

торгівлі товарами. Організація торгівлі біржовими товарами. 

 

Тема 2.1.3. Організація фондового ринку і фондової біржі 

Фондовий ринок, види і форми організації. Первинний і вторинний ринок.  

Фондова біржа та її функції. Організаційна роль біржі в політичній, 

соціальній та морально-психологічній сферах суспільного життя. 

Учасники біржового ринку. Емітенти, інвестори та професійні учасники. 

Професійна діяльність на фондовому ринку. 

Організація захисту прав емітентів, інвесторів та гарантії щодо їх власності. 

Організаційний механізм фондової біржі. Оприлюднення біржової 

інформації. 

Статут і правила фондової біржі.  

Цінні папери як біржовий товар. Поняття цінних паперів. Основні 

інвестиційні якості цінних паперів. Цінні папери України, порядок їх випуску та 

обігу. Визначення курсу та вартості цінних паперів. 

 

Тема 2.1. 4. Організація валютного ринку і валютної біржі 

Організаційний розвиток міжнародного валютного ринку. Організація ринку 

Форекс. 

Учасники валютного ринку. Організаційний механізм діяльності активних і 

пасивних учасників валютного ринку.  

Валюта як товар. Організаційна роль валютних бірж на ринку грошей. 

Основні функції валютної біржі. Організація роботи валютної біржі. 
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Види валютних операцій і технологій торгівлі. Організація касових і 

термінових валютних операцій. Форвадні, свопові, опціонні валютні операції. 

Валютна операція «спот». 

 

Тема 2.1.5. Організаційний механізм посередницьких операцій на 

біржовому ринку 

Характеристика суб’єктів біржового посередництва. Брокер: визначення, 

основні функції. Дилер: визначення, основні функції. Необхідність біржового 

посередництва. 

Роль, значення та функції брокерської служби на біржі. Брокерська контора, 

бюро та фірма. Основні завдання та функції брокерської фірми (контори). 

Брокерське обслуговування за договором та за дорученням. 

Організаційна структура брокерських фірм (контор). Типова організаційна 

структура брокерської фірми. Послідовність етапів роботи брокерської контори. 

Організація та економіка брокерської діяльності. Фінансова стратегія 

брокерської контори. Управління ризиками. Ефективність брокерської діяльності. 

Термін окупності вкладеного капіталу. 

 

2.2. Модуль № 2 «Організація біржової справи» 

Тема 2.2.1. Організація та технологія біржової торгівлі 

Організація проведення біржових торгів. Порядок укладання угоди. Функції 

учасників біржових торгів. Класифікація біржових товарів. 

Організація торгів на біржах у формі аукціону. Принципи подвійного 

аукціону. Основні вимоги до біржової операційної зали. Методи організації 

біржових торгів. Коливання цін на різні товари, групи товарів. Причини зміни 

заявленої ціни. 

Документація, що супроводжує процес організації біржової торгівлі. 

Технологія біржової торгівлі на вітчизняних біржах.  

Організація біржової угоди на ф`ючерсних ринках. 

 

Тема 2.2.2. Організаційний механізм електронних технологій біржової 

торгівлі 

Історія створення комп`ютерних технологій біржової торгівлі. Етапи 

становлення електронного ринку. Організація відкритого і закритого режиму 

електронної торгівлі.  

Світові електронні системи торгівлі. Система Globex і Globex-2, етапи 

проходження угод.  

Організація світових процесів злиття та поглинання бірж.  

Організаційний механізм електронного біржового трейдингу. Переваги 

електронної торгівлі.  

Інформаційні технології на біржовому ринку України. ПФТС і Українська 

біржа: електронний трейдинг. Електронна торгівля на біржовому товарному 

ринку.  
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Тема 2.2.3. Організація провадження біржових угод 

Біржові угоди. Сутність біржових угод. Юридичні, організаційні, економічні і 

етичні риси біржових угод. Спеціальні правила, що регулюють відносини між 

контрагентами.  

Види біржових угод. Умови укладання угод в Україні. Види угод з реальним 

товаром. Угоди з наявним товаром. Форвардні і термінові угоди. Угода з 

заставою. Угоди з премією. Угоди з умовою. Ф’ючерсні і опціонні угоди. 

Порівняльна характеристика форвардних і ф`ючерсних контрактів. 

Порівняльна характеристика біржових і позабіржових деривативів.  

Організація біржових угод на фондовому ринку, їх класифікація. 

Маржинальна торгівля. Встановлення цін на фондові цінності. Види заявок на 

біржі. Організація біржового процесу на фондовій біржі.  

 

Тема 2.2.4. Формування та котирування цін 

Організація біржового котирування цін. Роль та види цін у формуванні 

кон’юнктури ринку. Ціна попиту та пропозиції. 

Контрактна ціна. Ціна біржової угоди. Біржове котирування цін. 

Котирувальна ціна. Стан форвардейшнз та беквардейшнз. Біржова кон’юнктура. 

Послідовність визначення біржової кон’юнктури. 

Правила і методика біржового котирування. Мета котирування біржових цін. 

Біржове котирування: офіційне та неофіційне. Довідкове котирування. Типові 

види  котирувальних цін, що використовуються на біржовому товарному ринку. 

Способи котирування цін. Методики визначення довідкової ціни. 

Котирувальна комісія. Функції котирувальної комісії. Біржовий бюлетень.  

Роль моніторингу у прогнозуванні біржової кон’юнктури ринку. 

Процедура біржового лістингу. Процедура лістингу на біржовому ринку 

України.  Вилучення з біржового реєстру. Встановлення курсу цінних паперів. 

Ринок котирувань. 

 

Тема 2.2.5. Організація клірингу і розрахунків на біржовому ринку 

Сутність, поняття та основні функції розрахунків клірингу. Необхідність 

клірингу і розрахунків в сучасній торгівлі. Основні функції біржового клірингу і 

розрахунків. 

Основні принципи організації клірингу і розрахунків. Класифікація клірингу і 

розрахунків. Організація клірингу і розрахунків. 

Основні види ризиків: ринковий, кредитний і системний (оперативний) 

ризики. Методи зниження та мінімізації ризиків. 

Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів. Основні етапи 

розрахункового-клірингового процесу. Поняття розрахункового періоду. 

Функції і механізм роботи клірингового банку. Роль клірингового банку в 

обслуговуванні біржових торгів. Функціонування рахунків в кліринговому банку. 

Виплата дивідендів, процентів та погашень. 
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Основні особливості розрахунково-клірингового процесу на ринку 

ф`ючерсних угод.  
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