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3. Перелік тестових завдань. 

4. Комп’ютери. 

Завдання 1. Ознайомитися з організацією і проведенням біржових торгів 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Ознайомитися зі статтею 9 Закону про товарну біржу. Ця стаття визначає 

обов’язковий зміст Правил біржової торгівлі,  коло питань діяльності біржі, на які 

вони поширюються, основні заборони, що мають діяти на товарній біржі.  

Вивчити Правила біржової торгівлі (ст.9).  

 

1.Скориставшись Законом про товарну біржу, Правилами біржової торгівлі і навчальним 

посібником «Біржова діяльність», ознайомитися з організацією та проведенням біржових торгів. 

Зміст і порядок виконання торгів та їх ефективність залежать від таких чинників: спеціалізація 

біржі, особливості біржового товару, механізм ведення торгів і власне технологія торгів. 

Біржові операції виконують по-різному й у певній послідовності, а процес біржової торгівлі 

передбачає значну кількість операцій. 

Біржовий процес поєднує взаємопов’язані операції, що їх виконують у певній 

послідовності зважаючи на специфіку біржових торгів. Організація торгів на біржі значною 

мірою залежить від технології їх проведення. Для всіх технологій проведення біржових торгів 

характерні такі операції: 

 вивчення попиту і пропозиції товару за межами біржі і вихід брокера на біржу; 

 узгодження умов угоди між брокером-продавцем і брокером-покупцем, укладення 

біржової угоди у процесі біржового торгу; 

 оформлення і реєстрація біржової угоди, біржового контракту і розрахунок із 
біржею; 

 розрахунок клієнта з брокером за здійснення біржової угоди; 

 постачання й одержання товару, розрахунок за нього між клієнтами брокерів. 

На успішність біржової торгівлі поряд із зазначеними чинниками істотно впливає 

форма проведення торгів, ширина, глибина й опірність ринку. 

 

2.Відповісти на запитання. 

1) Які вимоги висувають до учасників торгів? 

2) Який порядок проведення та реєстрації біржових операцій? 

3) Яку відповідальність встановлено за невиконання правил біржової торгівлі? 

4) Від чого залежать зміст і ефективність біржових торгів? 

5) Який порядок визначення плати за користування по- слугами біржі? 

3. Звіт про виконане завдання скласти у довільній формі. 

 

https://ips.ligazakon.net/document/t195600?an=605492
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Завдання 2. Виконати тестові завдання. 

 

1. Процедуру біржових торгів регулюють ... . 

1) Правила біржової торгівлі; 

2) Закони України «Про товарну біржу» і «Про акціонерні товариства»; 

3) Господарський і Цивільний кодекси України; 

4) Положення про функціонування фондових бірж. 

 

2. Правила біржової торгівлі регулюють ... . 

1) склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що висувають до них, порядок 

проведення та реєстрації біржових операцій; 

2) порядок проведення біржових операцій, порядок ведення біржової торгівлі і 

процедуру біржового арбітражу з цих питань; 

3) строк і місце проведення біржових операцій, склад учасників біржових торгів і 

сукупність вимог, що висувають до них; 

4) порядок проведення і реєстрації біржових операцій, порядок надання і розмір плати 

за користування послугами біржі. 

 

3. Закон України «Про товарну біржу» визначає ... . 

1) строк і місце проведення біржових операцій; 

2) склад учасників біржових торгів; 

3) загальні заборони, що діють на кожній товарній біржі; 

4) порядок надання і розмір плати за користування по- слугами біржі. 

 

4. Заявку брокерові за встановленою формою із повною інформацією про предмет 

угоди у строк, встановлений Правилами біржової торгівлі, подає ... . 

1) дилер, який організовує продаж біржового товару; 

2) юридична особа, яка бажає купити або продати біржо- вий товар; 

3) брокер-продавець; 

4) маклер. 

5. За день до початку торгів брокери отримують ... . 

1) повідомлення про проведення торгів; 

2) підтвердження про участь у торгах; 

3) інформаційні листи з переліком товарів, виставлених на торги на цей біржовий 

день, їх кількістю і ціною; 

4) угоду про купівлю-продаж біржових товарів. 

6. Брокерів допускають до торговельної зали біржі після ... . 

1) повідомлення Біржового комітету про прибуття; 

2) реєстрації; 

3) оголошення на інформаційному табло про допуск брокерів до торговельної зали 
біржі; 

4) офіційного дозволу Біржового комітету. 

7. Торги розпочинаються за ... . 

1) встановленим сигналом; 

2) розпорядженням генерального директора біржі; 

3) дозволом головного керівника біржі; 

4) дозволом голови правління біржі. 

8. Виставлені на торги товари оголошують ... . 

1) голосом головного керівника біржових торгів; 

2) на інформаційному табло; 

3) голосом відповідального члена біржової ради; 



4) письмовим оголошенням, розміщеним біля входу до торговельної зали біржі. 

 

9. Біржову угоду вважають укладеною з моменту ... . 

1) домовленості брокера-продавця і брокера-покупця голосом і спеціальними 

професійними жестами; 

2) перевірки Біржовим комітетом; 

3) її реєстрації реєстраційним бюро (палатою) біржі. 

4. Усі відповіді є правильними. 

 

10. Найважливішою особливістю біржової торгівлі є те, що на біржі торгують 

лише ... . 

1) тими товарами, в яких індивідуальні відмінності окремих предметів щодо якості не 
мають практичного значення; 

2) товарами високої якості; 

3) непродовольчими товарами. 

4. Правильної відповіді немає. 
 

11. Торговельна зала біржі розбита на окремі ... . 

1) відділи; 

2) зали; 

3) секції, що на біржовому жаргоні називають «ями». 

4. Усі відповіді є правильними. 

12. Секція – це піднята ... платформа зі сходинками вниз до рівня операційної 

зали. 

1) чотирикутна; 3) шестикутна; 

2) п’ятикутна; 4) восьмикутна. 

 

13. Торг у секції проводить біржовий ... . 

1) маклер; 3) дилер; 

2) брокер; 4) трейдер. 

14. Список товарів, виставлених на торги певного біржового дня, оголошує ... . 

1) брокер; 3) дилер; 

2) маклер; 4) трейдер. 

 

15. Брокерські пропозиції обговорюють після ... . 

1) оголошення списку чергової позиції та після одного удару гонга; 

2) продажу біржового товару; 

3) продажу однієї позиції товару. 

4. Усі відповіді є правильними. 

 

16. Обговорення кожної брокерської пропозиції складається із ... . 

1) однієї частини; 3) трьох частин; 

2) двох частин; 4) чотирьох частин. 

17. Маклер проводить другу частину торгу, якщо ... . 

1) в результаті обговорення не знайшовся покупець на всю партію товару; 

2) брокери погодилися купити частину товару; 

3) не знайшлося покупця на оголошену партію товару. 

4. Усі відповіді є правильними. 
 

18. Особливі правила біржових торгів слугують для того, щоб ... . 

1) реалізувати всю партію товарів; 



2) не допустити порушення правил біржової торгівлі; 

3) обмежити позабіржовий оборот. 

4. Правильної відповіді немає. 

 
19. Успіх біржової операції залежить від ... . 

1) ретельного оформлення документів брокерами та їх клієнтами; 

2) спеціалізації біржі; 

3) особливостей біржового товару; 

4) механізму ведення і власне технології торгів. 

 

20. Аукціон – це ... . 

1) комерційна організація, що має необхідні для про- ведення торгів приміщення, 

навчений та атестований персонал і відповідне обладнання; 

2) організація з проведення біржових торгів; 

3) місце проведення біржової торгівлі; 

4) торговельна зала біржі. 

 
Викладач                                                                                     Верблюд С.В. 
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