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Вступ 

 

Навчальна дисципліна “Управління біржовими структурами”, до 

вивчення якої ви приступаєте, дозволяє вивчити організацію і 

функціонування біржового ринку, набути практичні навички із управління 

біржовими структурами, здійснення біржових операцій та інвестування. 

Структура навчальної дисципліни дозволяє послідовно розглянути основні 

закономірності функціонування та управління біржовими структурами. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичних 

знань, умінь та практичних навичок у галузі управління біржовими 

структурами. Вивчення форм, методів та механізмів реалізації біржової 

діяльності. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- вивчення економічної сутності управління біржовими структурами, 

закономірностей їх розвитку, методів аналізу біржової активності;  

- набуття знань про регулювання біржової діяльності, технології 

біржової торгівлі, біржове ціноутворення, види біржових 

контрактів, брокерську діяльність, хеджування в біржовій діяльності 

та ф’ючерсну торгівлю; 

- засвоєння категоріального апарату, що застосовується для аналізу 

процесів та явищ біржової діяльності та торгівлі; 

- набуття умінь аналізувати стан і тенденції розвитку біржової 

торгівлі, визначати проблеми й перспективи їх розвитку. 

Предметом дисципліни є біржові структури, що виступають центром 

конкурентного ціноутворення і представляють собою широкомасштабну 

сферу інвестування та перерозподілу товарних і фінансових активів у 

світовому масштабі. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: теоретичні основи з управління та організації біржової 

Зміст 
 Вступ..................................................................................................... 3 

1. Опис навчальної дисципліни.............................................................. 6 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни ........................................ 7 

3. Тематичний план навчальної дисципліни ....................................... 8 

4. Тематичний план практичних занять .............................................. 8 

5. Методи контролю та оцінювання навчальної діяльності студента 8 

6. Методичні вказівки з підготовки до практичних занять, поточного 

і модульного контролю та самостійної роботи .................................. 

 

9 

7. Завдання з підготовки до модульного та підсумкового 

контролю............................................................................................. ..   

 

22 

8. Рекомендована література.................................................................. 23 
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діяльності, здійснення біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках, 

використання біржових контрактів у господарській діяльності з метою 

страхування цінових ризиків та спекуляції;  

уміти: використовувати набуті теоретичні знання для управління 

біржовими структурами, самостійного аналізу показників ліквідності 

біржової торгівлі; визначати показники обсягів, динаміки, результативності 

та ефективності біржової діяльності; використовувати емпіричний та 

статистичний аналіз стану біржової торгівлі для обґрунтування стратегій 

зовнішньоекономічної діяльності на макро- та мікро-рівнях при виході 

вітчизняних економічних суб’єктів на різні сегменти міжнародних товарних, 

фінансових, валютних ринків, фондових ринків. 

В результаті  вивчення дисципліни здобувачі отримають наступні 

компетентності: 

Загальні: 

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Фахові: 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності. 

СК 9. Здатність і готовність здійснювати управління (спрямування) 

торговельно-посередницькими, ринковими та економічними процесами, а 

також процесами збору, аналізу та поширення інформації стосовно 

діяльності підприємства. 

Програмними результатами навчання є наступні: 

ПР05. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією, 

виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або 

біржової діяльності.  

ПР06. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення 

якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  

ПР07. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

ПР08. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, 

і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.  

ПР09. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, 

торговельної та/або біржової діяльності.  

ПР10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків. 
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Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills): системне і аналітичне 

мислення, навички комунікації та робота в команді, управління проектами, 

знання іноземної мови, лідерство, адаптивність і крос-функціональність, 

креативність, опанування мистецтва публічних виступів. 

Самостійна робота здобувачів над курсом Управління біржовими 

структурами передбачає: підготовку до практичних занять, самостійне 

опрацювання питань і тем, які не виносяться на практичні заняття, підготовку 

до контрольних заходів, виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання, підготовку до екзамену. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни 

виконується за обраною здобувачем темою з переліку тем, представлених у 

даних методичних вказівках. 

Виконання ІНДЗ передбачає: 

▪ опрацювання матеріалу відповідних розділів підручників (навчальних 

посібників); 

▪ пошук у наукових журналах 2-3 статей, які висвітлюють аналізовану 

проблему та їх реферування (виклад основних ідей і пропозицій авторів); 

▪ пошук статистичних даних та їх аналіз; 

▪ складання звіту з ІНДЗ; 

▪ презентацію ІНДЗ на практичному занятті (виступ до 10 хвилин). 

Звіт з ІНДЗ повинен мати: 

 титульну сторінку із зазначенням теми, прізвища автора та ін.; 

 план роботи (вступ, перше питання – розкриття теоретико-економічних 

аспектів проблеми, друге питання – аналіз фактичних та статистичних 

даних, висновки); 

 список використаної літератури та інформаційних джерел; 

 презентація. 

Обсяг звіту з ІНДЗ – 10 аркушів формату А-4. 
 

Теми ІНДЗ 
 

1. Історія розвитку вітчизняних бірж. 

2. Принципи діяльності та організаційна структура бірж. 

3. Організація біржової торгівлі на ф’ючерсних біржах. 

4. Характеристика й класи біржового товару. 

5. Процедура проведення біржових торгів. 

6. Характеристика угод на товарній і фондових біржах . 

7. Поняття та техніка хеджування на біржовому ринку. 

8. Торгівля опціонними контрактами на біржовому ринку. 

9. Біржові операції на ф’ючерсному ринку. 

10. Сучасний стан світового біржового ринку. 

11.Світовий досвід регулювання біржової діяльності. 
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12. Особливості сучасної вітчизняної біржової справи. 

13. Права та обов’язки членів біржі відповідно до українського 

законодавства. 

14. Організація операційного залу. 

15. Сучасний стан та перспективи електронних біржових торгів в 

Україні. 

16. Роль товарної біржі у формуванні цін.  

17. Особливості функціонування Української енергетичної біржі. 

18. Регулювання ф’ючерсної торгівлі в США. 

19. Ф’ючерси як один із методів управління ціновим ризиком. 

20. Біржові кризи та їх вплив на фондовий ринок. 

21. Законодавче регулювання діяльності фондового ринку в Україні. 

22. Позабіржовий ринок цінних паперів в Україні (на прикладі ПФТС). 

23. Система позабіржового валютного ринку. 

24. Розвиток валютної біржі в Україні (на прикладі УМВБ). 

25. Перспективи розвитку позабіржового ринку в Україні. 

26. Управлінська структура біржі. 

27. Біржові комітети та їх функції. 

 

За кожною з тем навчальної дисципліни здобувач самостійно повинен 

вивчити матеріал базового рівня, перевірити ступінь його засвоєння через 

самоконтроль, підготуватися до практичних занять, поточного контролю за 

темою або проміжного контролю за темами змістового модуля, що 

забезпечить належний рівень підготовки до підсумкового контролю знань 

(екзамену). 

 Пропоновані методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи допоможуть Вам краще зорієнтуватися у вивченні нормативного 

матеріалу, зосередитись на базових категоріях, поняттях, моделях, 

зекономити час на пошук навчальної літератури. 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 

Напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів, 

відповідних ЕСТS 

– 3  

Напрям підготовки: 

Економіка підприємства 

 

Вибіркова 

Модулів – 2  За спеціальністю  

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 3 

2-й 2-й 

Загальна кількість 

годин  - 90 

Семестр 

3-й 3-й 
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Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,   

СРС – 7/8 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень:   магістр 

Лекції 

16 4 

Практичні 

14 6 

Самостійна робота 

60 80 

Вид контролю – екзамен 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичних 

знань, умінь та практичних навичок у галузі управління біржовими 

структурами. Вивчення форм, методів та механізмів реалізації біржової 

діяльності. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- вивчення економічної сутності управління біржовими структурами, 

закономірностей їх розвитку, методів аналізу біржової активності;  

- набуття знань про регулювання біржової діяльності, технології 

біржової торгівлі, біржове ціноутворення, види біржових 

контрактів, брокерську діяльність, хеджування в біржовій діяльності 

та ф’ючерсну торгівлю; 

- засвоєння категоріального апарату, що застосовується для аналізу 

процесів та явищ біржової діяльності та торгівлі; 

- набуття умінь аналізувати стан і тенденції розвитку біржової 

торгівлі, визначати проблеми й перспективи їх розвитку. 

Предметом дисципліни є біржові структури, що виступають центром 

конкурентного ціноутворення і представляють собою широкомасштабну 

сферу інвестування та перерозподілу товарних і фінансових активів у 

світовому масштабі. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: теоретичні основи з управління та організації біржової 

діяльності, здійснення біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках, 

використання біржових контрактів у господарській діяльності з метою 

страхування цінових ризиків та спекуляції;  

уміти: використовувати набуті теоретичні знання для управління 

біржовими структурами, самостійного аналізу показників ліквідності 

біржової торгівлі; визначати показники обсягів, динаміки, результативності 

та ефективності біржової діяльності; використовувати емпіричний та 

статистичний аналіз стану біржової торгівлі для обґрунтування стратегій 

зовнішньоекономічної діяльності на макро- та мікро-рівнях при виході 

вітчизняних економічних суб’єктів на різні сегменти міжнародних товарних, 

фінансових, валютних ринків, фондових ринків. 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Назви змістовних модулів і тем Усього  
у тому числі 

л п ср 

Змістовний модуль 1. Економічна сутність біржової діяльності та біржового 

ринку 

Тема 1. Історія розвитку організованого гуртового 

ринку 
12 2 2 8 

Тема 2. Організація міжнародного товарно-біржового 

ринку 
10 2 - 8 

Тема 3. Основи біржової справи та її ринкове 

призначення 
12 2 2 8 

Тема 4. Становлення біржового ринку України 

та принципи його регулювання 
12 2 2 8 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічні засади біржової діяльності 

Тема 5. Організаційна структура та управління 

біржею 
11 2 2 7 

Тема 6. Правила біржових торгів та технологія їх 

проведення 
11 2 2 7 

Тема 7. Біржові угоди та брокерська діяльність 11 2 2 7 

Тема 8. Біржове котирування цін 11 2 2 7 

Всього годин: 90 16 14 60 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 
 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Поточний контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни 

здійснюється у формах: 

 усного опитування та обговорення теми заняття на практичних 

заняттях (2 бал × 7 занять = 14 балів);  

 

№ з/п Назва теми 
Аудиторних  

годин 

Змістовий модуль 1. 

Економічна сутність біржової діяльності та біржового ринку 
1.  Сутність, поняття та основні форми організованого ринку 2 

2.  Основні види бірж, їх характеристики та функції 2 

3.  Регулювання біржової діяльності 2 

Змістовий модуль 2.  

Організаційно-економічні засади біржової діяльності 
4.  Структура управління біржею та її органи 2 

5.  Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання 2 

6.  Зміст біржових угод та їх види 2 

7.  Правила і методика біржового котирування цін 2 

Усього годин: 14 
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 виконання поточних контрольних робіт (5 бали × 7 робіт = 35 

балів); 

 презентації підготовленого звіту з індивідуального навчально-

дослідного завдання (11 балів).  

Поточний контроль: загальна сума балів – 60. 

Модульний контроль: виконання модульних контрольних робіт (20 балів × 2 

роботи) - 40. 

Підсумковий контроль: іспит – сума балів поточного та модульного 

контролів або сума балів поточного контролю та балів за іспит, зданий через 

центр незалежного оцінювання – 100.  

Додаткові стимулюючі бали: 

- участь в університетській предметній олімпіаді – 2 бали (призове місце – 5 

балів); 

- участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді – 5 балів (призове місце – 10 

балів);  

- участь в Економічному турнірі – 5 балів; 

- виступ з доповіддю на університетській студентській науковій конференції 

– 5 балів; 

- виступ з доповіддю на Всеукраїнській студентській науковій конференції – 

5 балів; 

- публікація тез доповіді – 5 балів; 

- публікація наукової статті – 10 балів. 

 

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО  
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ПОТОЧНОГО І МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Економічна сутність біржової 
діяльності та біржового ринку 

 
Заняття 1. Сутність, поняття та основні форми організованого ринку 

 

1. Предмет, суб’єкти та об’єкт управління біржовими структурами  

2. Передумови виникнення біржової діяльності 

3. Мета, завдання та особливості аукціонної та ярмаркової торгівлі 

4. Особливості діяльності торгових будинків та гуртово-

продовольчих ринків. 

Ключові поняття: організований ринок, ярмарок, аукціон, 

виставка, аукціонна торгівля, міжнародні товарні аукціони, 

ярмаркова торгівля, торгові будинки, гуртово-продовольчий 

ринок. 
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Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (питання для 

самоперевірки, тести,  задачі, вправи): 

 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні критерії класифікації організованого ринку.  

2. Що таке аукціон? 

3. Назвіть відмінні ознаки аукціону і ярмарку. 

4. Назвіть основні завдання ярмарку. 

5. Назвіть основні міжнародні товарні аукціони і дати їм коротку 

характеристику. 

6. Перелічіть основні завдання сільськогосподарських товарних 

аукціонів. 

7. Які функції виконує арбітраж ярмаркового комітету? 

8. Назвіть основні функції торгового будинку. 

10. Перерахуйте основні гуртово-продовольчі ринки в Україні і дайте 

коротку характеристику. 

11. Яка різниця у поняттях "організований" і "неорганізований" ринок? 

 

Тестові завдання: 

1. Упорядкований ринок, що знаходить своє відображення у правилах 

торгівлі у процесі купівлі-продажу товарів це: 

1)    міжнародний ринок;                   

2)    неорганізований ринок; 

3)    організований ринок; 

4)    спеціалізований ринок; 

5)    стихійний ринок. 

2.  Організовані ринки можна класифікувати за: 

1)    видом торгового активу; 

2)    рівнем організації та формою торгівлі; 

3)    регулярністю проведення торгівлі; 

4)    рівнем екологічної забрудненості; 

5)    географічним розташуванням виробників товарів. 

3. До основних завдань аукціону належать: 

1)    організація розпродажу продукції окремими партіями і одиничними 

примірниками; 

2)    встановлення рівня мінімальних цін; 

3)    арбітражі хеджування операцій; 

4)    сегментування ринку; 

5) самостійне встановлювання учасниками аукціону прямих торговельних 

зв'язків. 

4.  Перші аукціони сільськогосподарської продукції в Україні були 

організовані: 
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1)    Національним банком; 

2)    Міністерством сільського господарства; 

3)    Фондом державного майна України; 

4)    Міністерством економіки; 

5)    іншими державними органами. 

5.  До основних функцій ярмаркового комітету не належить: 

1)    встановлення термінів та місця проведення ярмарку; 

2)    визначення складу та робочих органів ярмарку; 

3)    об'єднання дрібних і середніх фірм і фінансування їхньої збутової 

діяльності; 

4)    організація виробництва конкурентоздатних товарів; 

5)    вирішення питань, пов'язаних з організацією і проведенням ярмарку й 

укладанням договорів. 

6.  Основними функціями торгових будинків є: 

1)    торговельно-посередницька; 

2)    стандартизація юридичних документів; 

3)    організаційно-виробнича; 

4)    інформаційно-консультативна; 

5)    усі перераховані вище. 

7.  До основних напрямів роботи торгових домів не зараховують: 

1)    постачання матеріально-технічних ресурсів; 

2)    сегментування ринку; 

3)    формування гуртових партій товару; 

4)    впровадження системи мікрокредитування товаровиробників; 

5)    надання інформаційно-консультативних послуг. 

8.  За асортиментом продукції гуртово-продовольчі ринки поділяються 

на: 

1)    спеціалізовані; 

2)    стихійні; 

3)    організовані; 

4)    універсальні; 

5)    змішані. 

 

 Заняття 2. Основні види бірж, їх характеристики та функції 

 

1. Економічний зміст діяльності товарної біржі. 

2. Економіко-правова база створення товарної біржі та формування її 

матеріальної бази. 

3. Основні види бірж, їх характеристики та функції. 

4. Особливості функціонування біржових товарів. 

 

Ключові поняття: біржа, біржова торгівля, біржовий  товар, 

біржовий арбітраж:, хеджування, біржовий контракт, 
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біржовий стандарт. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (питання для 

самоперевірки, тести,  задачі,  вправи): 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під поняттям "біржа"? 

2. Назвіть основні передумови і причини появи біржі. 

3. Перелічіть основні етапи виникнення біржі і дати коротку характе-

ристику. 

4. У чому полягає економічний зміст функціонування біржі? 

5. Назвіть відмінні особливості діяльності сучасних бірж. 

6. Назвіть основні принципи функціонування біржової торгівлі. 

7. Перелічіть основні економічно-правові аспекти функціонування 

біржі. 

8. За рахунок яких фондів створюється майно біржі? 

9. Назвіть і охарактеризуйте етапи створення бірж. 

10. Назвіть ознаки класифікації бірж у сучасному ринковому 

середовищі. 

11. Назвіть основні функції сучасної біржі. 

12. Що таке біржовий товар? Назвати основні риси біржового товару. 

13. Назвіть основні вимоги до біржових товарів. 

14. Опишіть схему класифікації біржових товарів. 

 

Тестові завдання: 

1.  До основних рис товарної біржі не належать: 

1)    втручання держави у проведення біржової торгівлі; 

2)    операції здійснюють за біржовими правилами; 

3)    повна свобода вибору запропонованої продукції; 

4)    регулярність проведення біржових сесій; 

5)    стандартизація партій продажу. 

2.  До основних етапів процесу створення біржі не зараховують: 

1)    створення ініціативної групи; 

2)    організація виробництва конкурентоспроможних товарів; 

3)    визначення спеціалізації; 

4)    визначення місця розташування; 

5)    реєстрація і ліцензування діяльності. 

3.  Для реєстрації біржі і одержання ліцензії не потрібно такого документа: 

1)    установчий договір; 

2)    свідоцтво про державну реєстрацію; 

3)    статут біржі; 

4)    бізнес-план; 

5)    правила торгівлі на біржі. 
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4.  Яку частку від статутного фонду біржі повинен становити резервний 

(страховий) фонд: 

1)    5%; 

2)     10%; 

3)    25%; 

4)    50%; 

5)    75%. 

5. До основних ознак, за якими здійснюють класифікацію бірж, не відносять: 

1)    вид біржового товару; 

2)    правий статус; 

3)    місце і роль у міжнародній торгівлі; 

4)    сфера діяльності; 

5)    географічне розташування виробників продукції. 

6.  До принципів біржової торгівлі не відносять: 

1)    абсолютна відсутність комерційного ризику; 

2)    гласність торгівлі; 

3)    концентрація збуту і пропозиції; 

4)    підпорядкованість правилам торгівлі;  

5)    публічність торгів. 

7.  До основних функцій біржової діяльності входять: 

1)    арбітраж і хеджування операцій; 

2)    постачання бухгалтерської документації; 

3)    сегментування ринку; 

4)    спеціалізація і концентрація; 

5)    стандартизація юридичних документів. 

8.   У перелік рис та особливостей біржових товарів не зараховують: 

1)    географічне розташування виробників товарів; 

2)    збереженість і відповідність вимогам до упакування; 

3)    масовість виробництва і споживання; 

4)    стандартизація партій продажу; 

5)    транспортабельність перевезень. 

 

Заняття 3. Регулювання біржової діяльності 

 

1. Етапи та особливості розвитку біржового ринку України. 

2. Принципи регулювання біржового ринку. 

3. Об’єднання бірж у асоціації. 

 
Ключові поняття: регулювання біржової діяльності; регулювальна 

та регульована підсистеми; модель регулювання біржової діяльності; 

державне регулювання; саморегулювання; біржовий ринок України, 

біржова ринкова інфраструктура, регулювання біржового ринку, 

Національна асоціація бірж України. 
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Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (питання для 

самоперевірки, тести,  задачі, вправи): 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Обґрунтуйте сутність регулювання біржової діяльності. 

2. Які складові механізму регулювання біржової діяльності Ви знаєте? 

3. У чому полягає роль державного регулювання біржової діяльності? 

4. Яка роль саморегулювання на біржовому товарному ринку? 

5. Перерахуйте моделі регулювання біржової діяльності. 

6. Які законодавчі акти регламентують діяльність товарних бірж в  

Україні? 

7. Яким законом України регулюється діяльність товарних бірж? 

8. Які положення діяльності товарних бірж визначає Податковий кодекс  

України? 

 

Тестові завдання: 

1. Де і коли була організована перша біржа в Україні? 

1)  в Києві 1754 p.;   3) в Києві 1996 p.;     5) в Кременчуці 1834. 

2)  в Одесі 1804 p.;   4) в Одесі 1796 p.; 

2. До основних функцій державного регулювання біржового ринку не 

відносять: 

1)    формування та забезпечення єдиної державної політики щодо розвитку 

біржового ринку; 

2)    упорядкування діяльності біржових посередників та реєстрація їх 

організацій; 

3)    підготовка спеціалістів з питань функціонування біржового ринку; 

4)    сертифікація суб'єктів біржового ринку; 

5)    арбітраж і хеджування операцій. 

3.  До основних внутрішньобіржових нормативних актів біржі належать: 

1)    Установчий договір; 

2)    Статут; 

3)    Закон України "Про товарну біржу; 

4)    Цивільний кодекс; 

5)    Правила торгівлі. 

4.  В якому році була створена НАБУ (Національна асоціація бірж України): 

1)     1991;         3) 1995;          5) 1997. 

2)     1993;         4) 1996; 

5.  До основних функцій Національної асоціації бірж України відноситься: 

1)   розробка програм для працівників бірж, організація проведення їх 

навчання; 

2)    представництво прав та інтересів учасників НАБУ в органах державної 

влади та управління; 
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3)    розробка правил торгівлі на товарних біржах; 

4)    координація діяльності центральних органів державної виконавчої влади; 

5)    організація рекламної та інформаційно-видавничої діяльності. 

 

Модульна контрольна робота №1 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Організаційно-економічні 
засади біржової діяльності 

 

Заняття 4. Структура управління біржею та її органи 

 

1. Організаційна структура бірж. 

2. Засновники та члени бірж, їх  функції, права та обов'язки. 

3. Структура управління біржею та її органи. 

4. Економічні відносини бірж з клієнтами. 

 

Ключові поняття: біржа; загальні збори; Біржовий комітет;  

Виконавча дирекція; біржові відділи; засновники і члени бірж; 

структура управління біржею; організаційна структура біржі; 

учасники біржі. 

 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (питання для 

самоперевірки, тести,  задачі, вправи): 

 

     Питання для самоперевірки: 

     1. У чому полягає економічна сутність біржі? 

2. У чому полягає різниця між закритою і відкритою біржами? 

3. Який вид активів торгується на сучасних біржах? 

4. Дайте характеристику, що відноситься до основних функцій біржі. 

5. Наведіть специфічні функції біржі. 

6. Хто може відноситись до членів біржі? 

7. Який відділ на біржі є відповідальним за організацію та здійснення  

торгів? 

8. Яким документом може бути регламентованим порядок проведення  

біржових торгів? 

9. Який державний орган може затвердити типові Правила біржової  

торгівлі? 

10. Якими є органи управління біржею? 

 

 

Тестові завдання 

Засновниками біржі можуть бути: 
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1)    банки і кредитні установи; 

2)    громадські, релігійні, і благочинні об'єднання і фонди; 

3)    фізичні і юридичні особи; 

4)    страхові та інвестиційні компанії; 

5)    центральні і місцеві органи державної влади і місцевого управління. 

2. На закритій біржі право укладати угоди мають: 

1)    члени біржі та їх представники; 

2)    брокери, акредитовані на біржі; 

3)    постійні відвідувачі; 

4)    разові відвідувачі; 

5)    клерки. 

3. Органи управління біржею включають: 

1)    громадську структуру; 

2)    спеціалізовану структуру; 

3)    стаціонарну структуру; 

4)    комерційну структуру. 

4. Упродовж року управління біржею здійснює: 

1)    розрахункова палата; 

2)    котирувальна комісія; 

3)    комітет з дотримання правил торгівлі; 

4)    біржовий арбітраж; 

5)    Біржовий комітет. 

5. До складу спеціалізованих органів не входять: 

1)    котирувальна комісія; 

2)    комісія зі стандартів та якості; 

3)    контрольно-ревізійна комісія; 

4)    біржовий арбітраж; 

5)    комісія з прийому нових членів біржі. 

 

Заняття 5. Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання 

 

1. Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання. 

2. Організація торговельного процесу в біржовій операційній залі. 

3. Порядок виставлення товарів на торги та їх зняття. 

4. Особливості біржової мови жестів та жаргону. 

 

Ключові поняття: регламент біржі, біржова інформація, 

біржовий процес, біржові торги, біржова зала, біржова сесія, 

біржові жести, біржові жаргони. 

 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (питання для 

самоперевірки, тести, задачі, вправи): 
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Питання для самоперевірки: 

1. Перелічіть і охарактеризувати основні пункти Правил біржових торгів. 

2. Назвіть основні методи ведення торгів. 

3. Які біржові дії входять у процедуру завершення біржових торгів? 

4. Назвіть основні види штрафних санкцій до учасників торгів. 

5. Назвіть основні дії, що забороняються для учасників біржових торгів. 

6. Які біржові операції входять у біржовий процес? Назвіть їх 

послідовність. 

7. Що розуміють під термінами біржова "яма", біржове "кільце"? 

8.  Назвіть особливості встановлення термінів часу "біржової сесії". 

9. Розкрийте зміст процедури завершення термінів у біржовій "ямі". 

10. Перелічіть послідовність операцій біржової торгівлі на українських 

біржах. 

11. Назвіть послідовність операцій з виставлення і зняття товарів з торгів. 

12.   Розкрийте зміст особливостей біржової мови жестів на торгах. 

13.   Що розуміють під поняттям "біржовий жаргон". 

 

Тестові завдання 

1. В основних розділах біржових правил повідомляється про: 

1)    порядок проведення біржових торгів; 

2)    вартість укладання угод; 

3)    кількість членів; 

4)    види біржових угод; 

5)    порядок розрахунків між учасниками біржових торгів. 

2. На сучасних українських біржах оплата біржових контрактів прово-

диться через: 

1)    національну клірингову корпорацію; 

2)    Національний банк України; 

3)    розрахункову палату біржі; 

4)    комерційні банки; 

5)    котирувальну комісію біржі. 

3. До основних видів санкцій, які застосовують до учасників-членів біржі, не 

належать: 

1)    попередження; 

2)    відмова у реєстрації; 

3)    штраф; 

4)    призупинення або позбавлення членства на біржі; 

5)    арбітраж. 

4. Підготовка до проведення біржових торгів починається з: 

1)    вивчення попиту і пропозиції; 

2)    постачання товарів та розрахунок за них; 

3)    подання офіційних письмових заяв за встановленою формою; 



 18 

4)    розрахунку клієнтів з брокерами; 

5)    узгодження умов угоди між брокерами з купівлі-продажу. 

5. На даний час у світі розрізняють наступні методи ведення біржових 

торгів: 

1)    публічний; 

2)    арбітражний; 

3)    торгівля "шепотінням"; 

4)    електронно-біржові торги; 

5)    спекулятивний. 

6. Підтвердження контрактів відбувається у: 

1)    котирувальній палаті; 

2)    розрахунковій палаті; 

3)    реєстраційному комітеті; 

4)    комітеті з дотримання якості і стандартів; 

5)    комітеті з дотримання правил торгівлі. 

7. Зміна інформації, яка вказана в заяві на купівлю-продаж, здійснюється у: 

1) торговій залі після закінчення обговорення пропозиції; 

2) протягом трьох годин після закінчення торгів;  

3)за день до початку торгів;  

4)за три дні до початку торгів;  

5)за 24 години до початку торгів. 

8. "Повітряна яма " це: 

1)будь-яка ціна угоди, що не відповідає поточному рівню цін на ринку; 

2)безперервні однотипні спекулятивні операції, які суттєво не впливають на 

кон'юнктуру ринку; 

3)нестійка ситуація, пов'язана із раптовим падінням курсу фондових 

цінностей. 

 

Заняття 6. Зміст біржових угод та брокерська діяльність 

 

1. Зміст біржових угод та їх види. 

2. Оформлення, реєстрація біржових угод та гарантії їх виконання. 

3. Товарний арбітраж. 

4. Характеристика суб'єктів біржового посередництва.  

5. Роль, значення та функції брокерської служби на біржі. 

 

Ключові поняття: біржові угоди, спот - угода, форвардна  

угода, угода з умовою, угода з кредитом, реєстрація біржової 

угоди, біржовий контракт, товарний арбітраж. 

 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (питання для 

самоперевірки, тести, задачі, вправи): 
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Питання для самоперевірки: 

1. Що таке біржова угода? Розкрийте її зміст. 

2. Яка різниця між економічною і організаційною сторонами біржової 

угоди? 

3. Назвіть основні умови і реквізити біржової угоди. 

4. Які є види біржових угод стосовно специфіки товарів? 

5. Що таке "форвардна угода"? 

6.  Яка різниця між угодою з заставою і державним контрактом? 

7.  У чому полягає суть угоди з премією та угоди з кредитом? 

8.  Розкрийте зміст поняття "товарний арбітраж". 

9.  Що таке маржа або "спред"? 

10 Назвіть види арбітражних операцій. 

11. Як вирішуються суперечки на біржових торгах при укладанні угод? 

12. Чому в структурі угод бартерні займають високу питому масу на 

біржовому ринку України? 

 

Тестові завдання 

1.  До основних умов договору не відноситься: 

1)     вид контракту; 

2)     об’єкт та обсяг угоди; 

3)     рівень конкурентоспроможності товарів; 

4)     ціна і форма оплати; 

5)     терміни виконання угоди. 

2.   Угоди з реальним товаром поділяються на: 

1)    ф’ючерсні угоди;  

2) бартерні угоди; 

3)    спот-угоди; 

4) форвард-угоди; 

5)    угоди з кредитом. 

3.  Юридичне зобов’язання з постачання або приймання товарів за визначе-

ними умовами називається: 

1)     біржовий контракт; 

2)    договір-доручення між брокером і клієнтом; 

3)    договір постачання клієнта-продавця; 

4)    заява на купівлю товарів; 

5)     реєстр учасників торгів. 

4.  Розрізняють арбітражні операції: 

1) у часі; 

2)  у просторі; 

3) міжнародні;   

4) стандартизовані; 

5) страхові. 
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 5. Документ, що фіксує досягнення двосторонньої угоди між юридичною і 

фізичною особою, яка має намір продати товар і покупцем, який хоче 

держати цей товар на певних умовах називається: 

1) сертифікат;  

2) оферта; 

3) вексель;  

4) контракт; 

5) дериватив. 

 

Заняття 7. Правила і методика біржового котирування цін 

 

1. Роль та види цін у формуванні кон'юнктури ринку. 

2.  Правила і методика біржового котирування цін. 

3.  Формування біржових цін на основі попиту і пропозиції. 

4.  Біржова цінова стратегія. 

5.   Роль моніторингу у прогнозуванні біржової кон'юнктури ринку. 

 

Ключові поняття: ціна пропозиції, ціна попиту, ціна біржової 

угоди, контрактні ціни, біржове котирування цін, біржова 

кон'юнктура, котирувальна ціна, довідкова ціна, пропозиція і 

попит на біржовому ринку біржова цінова стратегія, 

моніторинг біржового ринку. 

 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (питання для 

самоперевірки, тести, задачі, вправи): 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Яка різниця між ціною попиту і ціною пропозиції?  

2. Що розуміють під поняттям "кон’юнктура" біржового ринку?  

3. Назвіть чотири способи відображення котирування біржових цін. 

4. Що розуміють під біржовим котируванням цін?  

5. Перелічіть завдання біржового котирування цін.  

6. Що включає ціна біржової угоди? 

7. Назвіть основні ціно утворювальні чинники на біржовому ринку.  

8. Поясніть залежність ціни попиту і пропозиції на товарному ринку. 

9. Назвіть основні види показників, що впливають на співвідношення 

ціни, попиту і пропозиції. 

10. У чому полягає суть цінової стратегії на біржовому ринку? 

11. Назвіть основні напрями цінової стратегії. 

12. Що таке моніторинг біржі? Назвіть основні завдання моніторингу. 
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Тестові завдання: 

1.  До основних видів цін на біржовому ринку не належить: 

1)    ціна пропозиції; 

2)    ціна попиту; 

3)    закупівельна ціна; 

4)    ціна біржової угоди; 

5)    контрактні ціни. 

2.  Котирувальна ціна визначається: 

1)    способом реєстрації фактичних цін; 

2)    способом розрахунку довідкової ціни; 

3)    розрахунковою палатою; 

4)    способом розрахунку маржі; 

5)    на основі середньої ціни біржової сесії. 

3.  Аналітичні біржові дослідження коливань на основі попиту і пропозиції 

називаються: 

1)    диверсифікацію ринку цінних паперів; 

2)    котируванням-цін; 

3)    модифікацією цін; 

4)    реєстрацією цінових індексів; 

5)    стандартизацією ринку цінних паперів. 

4.  До основних функцій Котирувальної комісії не відноситься: 

1)    формування біржового бюлетеня цін на товар, що котирується; 

2)  надання інформації про ціни і кон'юнктуру товарів, щодо яких не 

здійснювалося котирування; 

3)    узгодження умов угоди між брокерами з купівлі-продажу; 

4)    надання пропозицій про зміни до методики котирування; 

5)   встановлення спільно з Арбітражною комісією цін у випадках вирішення 

спірних питань. 

5.  Аналіз і прогноз цін здійснюють за допомогою наступних методів: 

1)    фундаментального; 

2)    аналітичного; 

3)    технічного;                  

4)    логічного; 

5)    індексного. 

6.  Аналіз біржової кон’юнктури охоплює такі напрями: 

1)    моніторинг пропозиції товарів; 

2)    приймання і розповсюдження зведень, аналізів і прогнозів; 

3)    моніторинг попиту товарів; 

4)    розробка і вдосконалення програмного забезпечення; 

5)    моніторинг процесу укладання біржових угод. 

 

Модульна контрольна робота №2 
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7. ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

 

Теоретичні питання 
 

1. Предмет, суб’єкти та об’єкт управління біржовими структурами  

2. Передумови виникнення біржової діяльності 

3. Мета, завдання та особливості аукціонної та ярмаркової торгівлі 

4. Особливості діяльності торгових будинків та гуртово-продовольчих 

ринків. 

5. Економічний зміст діяльності товарної біржі 

6. Економіко-правова база створення товарної біржі та формування її 

матеріальної бази 

7. Основні види бірж, їх характеристики та функції 

8. Особливості функціонування біржових товарів 

9. Етапи та особливості розвитку біржового ринку України 

10. Принципи регулювання біржового ринку 

11. Об’єднання бірж у асоціації 

12. Організаційна структура бірж 

13. Засновники та члени бірж, їх  функції, права та обов'язки 

14. Структура управління біржею та її органи 

15. Економічні відносини бірж з клієнтами 

16. Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання 

17. Організація торговельного процесу в біржовій операційній залі 

18. Порядок виставлення товарів на торги та їх зняття 

19. Особливості біржової мови жестів та жаргону 

20. Зміст біржових угод та їх види 

21. Оформлення, реєстрація біржових угод та гарантії їх виконання 

22. Товарний арбітраж 

23. Характеристика суб'єктів біржового посередництва 

24. Роль, значення та функції брокерської служби на біржі 

25. Роль та види цін у формуванні кон'юнктури ринку. 

26.  Правила і методика біржового котирування цін. 

27.  Формування біржових цін на основі попиту і пропозиції. 

28.  Біржова цінова стратегія. 

29.   Роль моніторингу у прогнозуванні біржової кон’юнктури ринку. 

 

ІІ. Основні поняття та категорії 

1. Аукціон 

2. Базар 

3. Базис 

4. Біржа 

27. Локальний ринок 

28.  Модель регулювання 

біржової діяльності 

29. Найвища ціна 
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5. Біржова діяльність 

6. Біржова технологія торгів 

7. Біржовий аукціон 

8. Біржовий бюлетень 

9. Біржовий зал 

10. Біржовий комітет 

11. Біржовий ринок 

12. Біржові активи 

13. Біржові відділи 

14. Біржові жести 

15. Біржові товари  

16. Виконавча дирекція 

17. Державне регулювання 

18. Довгий хедж  

19. Електронна система торгівлі 

20. Загальні збори 

21. Інтернет-трейдинг 

22. Короткий хедж 

23. Котирувальна ціна 

24. Котирування 

25. Крива попиту та пропозиції 

26. Лістинг 

30. Найнижча ціна 

31. Опціон 

32. Організований ринок 

33. Регулювальна та регульована 

підсистеми 

34. Регулювання біржової 

діяльності 

35. Речові біржові товари 

36. Ринок цінних паперів 

37. Розрахункова ціна 

38. Саморегулювання 

39. Спекуляція 

40. Спотовий контракт 

41. Товарознавство біржових 

товарів 

42. Ф’ючерс 

43. Ф’ючерсна торгівля 

44. Фінансові інструменти 

45. Фондова біржа  

46. Фондовий ринок 

47. Форвард 

48. Хедери 

49. Хеджування 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна література 

 
1. Дикань В. Л., Назаренко І. Л., Плугіна Ю. А. Біржова діяльність : 

підручник / За ред. В. Л. Диканя. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 282 с.  

2. Біржова справа : підручник / за наук. ред. О. М. Сохацької. Тернопіль : 

ТНЕУ, 2014. 655 с. 

3. Організація біржової діяльності : навч. посібник / О. Є.Кузьмін, 

О. В. Юринець, А. В. Дубодєлова, І. Я. Кулиняк. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2013. 240 с. 

4. Скрипник А. Л., Карпенко О. А., Горда І. О. Економіка і організація 

біржової торгівлі : конспект лекцій. К. : КНУБА, 2013. 104 с. 

5. Стасіневич С. А. Ціноутворення на біржовому ринку : навч. посібник. К. : 

ЦП "КОМПРИНТ", 2015. 111 с. 

 

 

 

 



 24 

Додаткова література 

 

6. Основи біржової діяльності : навчальний посібник / М. О. Солодкий, 

Н. П. Резнік, В. О. Яворська; за ред. М.О. Солодкого. К. : ЦП Компринт, 

2017. 450 с. 

7. Технический анализ. URL: http://www.j-forex.biz/library/technical_analysis. 

htm 

8. Бевз О. П. Скотнікова М. М., Кушнір Т. П. Економіко-організаційні основи 

біржової торгівлі : навч. посіб. К., Київ. нац. торг.-екон. унт., 2006.156 с. 

9. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посібник / 2-ге 

вид., доп. Львів : «Новий Світ-2000»: «Магнолія плюс», 2003. 360 с. 

10. Дегтярева О. И. Биржевое дело : учебник. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

679 с.  

11. Закон України «Про товарну біржу» із змінами та доповненнями, 

внесеними Законом України від 26 січня 1993 р. Інформаційний портал 

Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua  

 

Інтернет-ресурси: 

 

11. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua  

12.Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua  

13. Офіційна Інтернет-сторінка Кабінету міністрів України. URL: 

http://www.kmu.gov.ua  

14. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства економіки України. URL:  

http://www.me.gov.ua  

15. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства фінансів України. URL:   

http://www.minfin.gov.ua  

16. Офіційна Інтернет-сторінка Національного банку України. URL:  

http://www.bank.gov.ua      

17. Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету статистики України. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua      

18. Офіційна Інтернет-сторінка Програми розвитку ООН. URL:   

http://www.undp.org  

19. Офіційна Інтернет-сторінка Міжнародного валютного фонду. URL: 

http://www.imf.org  

20. Офіційна Інтернет-сторінка Світової організації торгівлі. URL: 

http://www.wto.org 

http://www.j-forex.biz/library/technical_analysis.%20htm
http://www.j-forex.biz/library/technical_analysis.%20htm
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.undp.org/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/

