
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ «БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

1. Поняття та економічний зміст біржі.  

2. Організаційний, функціональний та юридичній аспекти біржової діяльності.  

3. Функції біржі в сучасній економічній системі. Організація проведення торгів. 

Розробка біржових контрактів. 

4. Розв'язання спірних питань. Котирування й регулювання біржових цін.  

5. Біржове страхування (хеджування). Гарантування виконання угод.  

6. Інформаційна діяльність, збір і реєстрація біржових цін. Сприяння реалізації 

товарів за оптимальними цінами. 

7. Інституційна структура біржі та її складові.  

8. Організаційна структура біржі. 

9. Структура та функції державних органів регулювання біржової діяльності. 

10. Поняття товарної біржі, її основні функції. 

11. Основні елементи інфраструктури біржового ринку агропромислової 

продукції.  

12. Торгові доми, оптові ринки, аукціони худоби. 

13. Поняття та особливості функціонування аграрної біржі.  

14. Основний зміст правил біржової торгівлі агропромисловою продукцією.  

15. Порядок документального оформлення внутрішніх та міжнародних 

контрактів. 

16. Функції,  напрями комерційної діяльності торгових домів.  

17. Поняття фондового ринку та його сегментація. 

18. Поняття, завдання, порядок організації та функції фондової біржі. 

19. Поняття та види цінних паперів як біржового товару. 

20. Депозитарій цінних паперів, розрахункова палата, кліринговий банк, їх 

функції у процесі торгівлі цінними паперами. 

21. Поняття та функції валютної біржі. 

22. Порядок організації валютної біржі. 

23. Суб’єкти валютного ринку, їх функції. 



24.  Центральні банки, комерційні банки, інвестори, суб’єкти господарської 

діяльності та їх роль на валютному ринку. 

25. Види валютних угод.  

26. Валютний опціон, аутрайт та своп угоди.  

27. Валютні котирування, їх види та порядок проведення.  

28. Види та порядок формування валютних курсів. 

29. Українська міжбанківська валютна біржа. Порядок укладання та виконання 

угод купівлі-продажу валютних цінностей. 

30. Сучасний стан світового біржового ринку. 

31. Перспективи розвитку біржової діяльності в Україні. 

32. Загальна характеристика законодавчо-правового поля, що регулює біржову 

діяльність. 

33. Регулювання біржової діяльності в США. 

34. Регулювання біржової діяльності в Україні. 

35. Оподаткування біржової діяльності 

36. Речові біржові товари. 

37. Фінансові інструменти. 

38. Методика подання інформації про біржові товари в спеціалізованих 

виданнях. 

39. Характеристика процесу біржового торгу. 

40. Форми проведення біржових торгів. 

41. Підготовка біржового торгу. 

42. Торговий процес в біржовій операційній залі. 

43. Виконання замовлень отриманих під час торгів. 

44. Брокерська контора, її роль і місце в біржовій торгівлі 

45. Визначення біржової угоди та її аспекти. 

46. Характеристика біржової угоди. 

47. Укладення біржової угоди. 

48. Спотові угоди. 

49. Форвадні угоди. 

50. Ф’ючерсні угоди. 



51. Опціонні угоди. 

52. Поняття хеджування та його переваги. 

53. Практика сільськогосподарського хеджування. 

54. Спекулятивні операції на біржах. 

55. Стратегія і практика спекулятивних операцій. 

56. Кліринг і розрахунки на біржовому ринку. 

57. Економічна стратегія брокера на біржі та принципи її розробки. 

58. Основні види оптової торгівлі. 

59.. Особливості біржової торгівлі 

60. Становлення біржової торгівлі в незалежній Україні 


