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адміністрування» зі спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціалізації – «Бізнес і приватне підприємництво» 

 

«Управління біржовою діяльністю» 

120 год. / 4 кредитів ЕКТС 

(15 год. лекцій, 15 год. практичних занять) 

Навчальний контент 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Товарні біржі 

Тема 1. Історія розвитку біржової торгівлі і сучасний стан біржового 

ринку 

Тема 2. Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку 

Тема 3. Регулювання біржової діяльності 

Тема 4. Біржові угоди  

Модуль 2 

Змістовний модуль 2. Організація і технологія біржової торгівлі 

Тема 5. Ф'ючерсний ринок 

Тема 6. Організація та технологія біржової торгівлі 

Тема 7. Брокерська діяльність  

Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Основи функціонування фондових і валютних 

бірж 

Тема 8. Фондовий ринок і його учасники 

Тема 9. Основи функціонування валютної біржі 
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Тематика практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 
Історія розвитку біржової торгівлі і сучасний стан біржового 

ринку 
1 

2 Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку 2 

3 Регулювання біржової діяльності 1 

4 Біржові угоди 2 

5 Ф'ючерсний ринок 1 

6 Організація та технологія біржової торгівлі 2 

7 Брокерська діяльність 1 

8 Фондовий ринок і його учасники 2 

9 Основи функціонування валютної біржі 3 

Разом 15 
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Завдання для самостійної роботи 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Умови виникнення біржової торгівлі 8 

2 Функції та завдання розрахунково-клірингової палати 10 

3 Внутрішньобіржові нормативні акти 8 

4 
Класифікація опціонів залежно від співвідношення цін 
виконання опціонів і рівня ф'ючерсних цін 

10 

5 Початкова та варіаційна маржа 14 

6 Порядок розірвання угод 14 

7 Показники ефективності брокерської діяльності 12 

8 Застосування індексів на фондовому ринку 7 

9 Схема укладання валютних операцій на біржі 7 

Разом 90 
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Завдання для поточного та підсумкового контролю 

 

4 семестр 

Контрольні питання до 1-го модуля 

1. Охарактеризуйте поняття «товарна біржа». 

2. Перерахуйте основні та допоміжні функції біржі. 

3. Що є основною метою біржі? 

4. Як визначається вартість «біржового місця»? 

5. Назвіть права та обов’язки членів товарної біржі. 

6. Визначте зміст регулювання біржової діяльності. 

7. У чому полягає зміст правового та інформаційного забезпечення 

біржової діяльності? 

8. Чим відрізняється державне та регулювання та саморегулювання? 

9. На яких законодавчих документах базується регулювання біржової 

діяльності? 

10. Охарактеризуйте поняття «внутрішньобіржові нормативні акти». 

11. Що є характерними рисами речовинних біржових товарів? 

12. Надайте характеристику біржової угоди з організаційної сторони. 

13. У чому полягає зміст біржової угоди? 

14. За якими ознаками класифікуються біржові угоди? 

15. Які переваги ф’ючерсних контрактів? 

Контрольні питання до 2-го модуля 

1. Що таке опціонна угода? Де їх використовують?  
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2. Що таке опціонна премія? Для чого її використовують? 

3. За якими ознаками класифікують опціони? 

4. Хто такі продавці та покупці опціонів? 

5. Визначте нормативні акти, що регулюють діяльність опціонних угод. 

6. Які існують біржові операції в процесі біржової торгівлі? 

7. Що таке хеджування продажем? 

8. Які має переваги та недоліки хеджування? 

9. Що включає в себе 3-й етап розрахунку купівлі-продажу 

ф’ючерсного контракту? 

10. На скільки видів і на які саме поділяється маржа? 

11. Що таке аукціон? Де проводяться аукціони? Які особливі риси 

аукціонів ви знаєте? 

12. Чи поділяються аукціони на види? На які саме та за якими 

ознаками? 

13. Дайте визначення понять: біржова сесія, ціна закриття, біржова 

угода, електронні торги. 

14. Охарактеризуйте основні методи ведення торгів. 

15. Якими показниками характеризуються біржова торгівля? 

16. Перелічіть основні параметри торгівельної сесії. 

17. Що є предметом біржової угоди? 

18. Перерахуйте організаційні форми біржового посередництва. Дайте 

їх визначення. 

19. Для чого укладається договір на брокерське обслуговування? 

20. Що є спільного між угодою дорученням та договором на 

брокерське обслуговування? 

21. Які умови повинні бути зазначені при оформленні доручення? 

22. У чому полягає брокерська винагорода? 

Контрольні питання до 3-го модуля 

1. Що таке фондовий ринок? За якими ознаками його класифікують? 

2. Дайте визначення поняття «ринок цінних паперів». Із яких частин він 
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складається?  

3. Хто є учасником ринку цінних паперів? На які групи вони 

поділяються? 

4. За якими ознаками класифікують інвесторів? 

5. У чому полягає роль фондової біржі в економіці країни? 

6. Наведіть порядок проведення біржових операцій на фондовій біржі. 

7. Назвіть основні функції фондової біржі. 

8. Перерахуйте основні параметри угоди з продажу цінних паперів. 

9. Що характеризує індекс на фондовому ринку? 

10. Що таке валютний ринок у широкому розумінні? 

11. Із якої події почалося формування власне українського валютного 

ринку? 

12. Хто належить до суб’єктів валютного ринку України? 

13. Що таке Українська міжбанківська валютна біржа? 

14. Які угоди укладають на валютних біржах? 


