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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни Основи біржової діяльності 

2021 – 2022 н.р. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень 
Галузь знань – 05  Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма –  Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС. 

Статус дисципліни – вибіркова. 
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій. 
Кафедра – економіки та менеджменту. 

Курс – 1; семестр – 2; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 
Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; 
математичні, статистичні, методи дослідницької діяльності та презентації результатів 
досліджень. 

Форми навчання: денна (дистанційна) 
Лінк на дисципліну: http://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/osnovi-
birzhovoyi-diyalnosti.zip. 
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Денна 3 5 120/4 40 20 – 20 - 80 – + - 

 
2. Викладач: канд. екон. наук, доц. Процишин Оксана Романівна, e-mail: 
oksana.romanivns@gmail.com, тел. 0979248394 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни  

 

Метою навчання є формування системи базових знань з теорії і практики організації 

біржової діяльності, набуття практичних навичок ефективного використання біржових 

операцій. 

Результати навчання. Студент зможе : 

1) знати і розуміти механізм функціонування товарних, фондових, валютних бірж; зміст 

та техніку укладання типових контрактів; принципи організації діяльності брокерів 

2) володіти навичками хеджування, методами і прийомами фундаментального та 

технічного аналізу біржових цін й їх практичного застосування при прийнятті рішень 

на фінансових і товарних ринках;  

http://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/osnovi-birzhovoyi-diyalnosti.zip
http://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/osnovi-birzhovoyi-diyalnosti.zip
mailto:oksana.romanivns@gmail.com
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3) збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення економічних завдань у галузі біржової діяльності; 

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями) .  

Набуті знання та вміння дозволять: 

 усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави;  

 вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин;  

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати; 

 розуміти закономірності у сфері фінансових та грошово-кредитних відносин держави. 

Пререквізити дисципліни. Основою для вивчення є такі дисципліни: макроекономіка, 

статистика, гроші і кредит, фінанси.  

Постреквізити дисципліни. Набуті знання, вміння будуть використані при вивченні 

дисциплін: управління ризиком, аналіз фондових ринків та інвестиційних процесів, 

електронна комерція при виконанні практичних робіт, виконанні індивідуальних 

дослідницьких завдань з даних дисциплін, підготовки та написання кваліфікаційної  роботи.  

 

12 4. Програма дисципліни.  

 

Зміст основних розділів дисципліни.  

 

1. Сутність біржової діяльності. 

Поняття біржі та біржової діяльності. Роль та місце біржі в економіці. Історія 

виникнення бірж. Етапи становлення біржової справи на території України. Основні 

міжнародні центри біржової торгівлі. Суть біржі та її економічна природа. Ознаки біржової 

діяльності.  

Умови функціонування бірж. Функції біржі: основні та додаткові. Організація 

проведення торгів. Розробка біржових контрактів. Розв'язання спірних питань. Котирування і 

регулювання біржових цін. Хеджування. Розробка типових біржових контрактів. 

Гарантування виконання угод. Інформаційна діяльність, збір і реєстрація біржових цін. 

Сприяння реалізації товарів за оптимальними цінами. 

Класифікація бірж. Товарна біржа, фондова біржа, валютна біржа. Відкриті та закриті 

біржі. Спеціалізовані та універсальні біржі. Біржі реального товару, ф’ючерсні, опціонні. 

Приватні, публічні та змішані біржі. Міжнародні, національні та регіональні біржі. Сучасний 

стан світового біржового ринку. Огляд найбільших бірж світу. 

2. Організація та регулювання біржової діяльності. 

Особливості та порядок створення товарної біржі. Інституційна структура біржі. 

Джерела фінансування біржі. Членство на біржі, порядок його набуття. Вартість місця на 

біржі. Права і обов’язки членів біржі.  

Органи управління біржі. Громадська та стаціонарна структура біржі. Спеціалізовані 

та виконавчі органи біржі. Функції котирувального, арбітражного та клірингового комітетів. 

Клірингова маржа. Комітети, пов’язані з функціонуванням біржі як установи. Комітети, 

пов’язані з виробленням правил біржової торгівлі. 

Форми взаємовідносин біржі з учасниками торгів: акціонерно-пайова, брокерська, 

абонементна, комісійна, разова, змішана.  

Регулювання біржової діяльності. Загальна характеристика законодавчо-правового 

регулювання біржової діяльності. Регулювання біржової діяльності в Україні. Державне 

регулювання. Саморегулювання. Установчі документи біржі. Статут біржі. Правила біржової 

торгівлі. Національна асоціація бірж України. 
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3. Механізм функціонування товарної біржі 

 Формування товарних ринків. Біржовий товар. Стандартизація біржового товару. 

Групи та підгрупи біржового товару. Сільськогосподарські та лісові товари і продукти їх 

переробки, сировина і продукція металургії, нафта і нафтопродукти як групи товарів. 

 Учасники біржової торгівлі. Брокери. Дилери. Спеціалісти. Маклери. Ліцитатори. 

Організатори торгів. Керівники біржі. Працівники апарату біржі. Місце на біржі.  

Організація біржових торгів. Алгоритм проведення біржового торгу. Аукціон. Види 

аукціону. Характеристика простої форми біржового аукціону. Заочний, подвійний та 

безперервний аукціони. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі та розгляд 

спорів. Правила поведінки членів біржі та учасників біржових торгів. 

4. Біржові операції.  

Біржові угоди. Зміст угоди. Види біржових угод. Угоди з реальним товаром: спот 

угоди, форвард угоди. Угоди з правами на товар: ф’ючерс, опціон. Опціонні стратегії. 

Порівняльна характеристика опціонних та ф’ючерсних контрактів. Умови прояву 

внутрішньої вартості опціону. Фактори впливу на ціну опціону. Переваги опціону. Різновиди 

опціонних стратегій. Порядок укладання та виконання угоди. Біржові доручення. Розрахунки 

та гарантії виконання біржових угод.  

Взаємозв’язок цін реального і ф’ючерсного ринків. Базис. „Контанго” та 

„беквардація”. Конвергенція базису. Нормальний і перевернутий ринок.  

Спекулятивні операції на ф’ючерсних ринках. Функції спекулянтів на ф’ючерсних 

ринках. Техніка спекулятивних операцій. Види спекулянтів: позиційні спекулянти, одноденні 

спекулянти, скалпери, спредери. Стратегія і тактика спекулятивних операцій.  

Операції спреда, їх основи та особливості. Види арбітражних операцій: міжринковий 

спред, міжтоварний спред, спред сировина-напівфабрикат. Вирівнювання контрактів у 

міжтоварних спредах.  

Поняття хеджування. Види цінових ризиків на реальному ринку. Довгий хедж. 

Короткий хедж. Стратегії хеджування. Переваги та недоліки хеджування.    

5.  Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку  

Поняття ринку цінних паперів як складової ринку фінансових ресурсів.  Класифікація 

ринку цінних паперів. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Біржовий та 

позабіржовий ринки цінних паперів. Диференціація ринку цінних паперів на сегменти. 

Принципи функціонування ринку цінних паперів.  

Учасники ринку цінних паперів. Емітенти. Посередники. Інвестори. Види розміщення 

цінних паперів. Андерайтинг. Різновиди андерайтингу. Переваги та недоліки публічного та 

приватного розміщення цінних паперів.  

Операції з цінними паперами. Діяльність по випуску цінних паперів. Комісійна, 

комерційна та представницька діяльність з цінними паперами. Лістинґ. Делістинґ.  

Спеціалізовані організації з обліку, зберігання й розрахунків за цінні папери. 

Діяльність Центрального депозитарію. Державні органи регулювання ринку цінних паперів. 

Незалежні органи координування та регулювання вітчизняного ринку цінних паперів.  

6.  Механізм діяльності фондової біржі 

Поняття фондової біржі. Функції фондової біржі в економічній сфері, в політичній 

сфері, в соціальній сфері, у психологічній сфері. Моноцентристські та поліцентристські 

біржові системи.  

Діяльність Української фондової біржі. Біржовий товар на фондовій біржі. Поняття і 

види цінних паперів. Акція, види акцій та їх характеристика. Облігації, види та 

характеристика. Депозитне свідоцтво. Ощадний сертифікат. Варрант. Види векселів.  

Біржові угоди й організація біржового процесу на фондовій біржі. Види біржових 

угод на фондовій біржі. Касова угода. Термінові угоди. Процентні ф’ючерси на цінні папери. 

Процентні ф’ючерси на банківські індекси.  Процентні опціони. Біржові індекси. Індекс Доу-

Джонса. Індекс «Standart and Purs». Ф’ючерси та опціони на біржові індекси. Опціони на 

ф’ючерсні контракти по біржовим індексам. Пролонговані угоди.  
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Організація біржової торгівлі цінними паперами, оформлення й виконання біржових 

угод.  

7. Основи функціонування валютної біржі 

Поняття валютного ринку. Девізи. Міжнародний валютний ринок. Національний і 

регіональний валютні ринки.  

Учасники ринку валюти: центральні та комерційні банки, інвестори, брокерські 

фірми, комерційні фірми, валютні спекулянти, індивідуальні покупці та продавці валюти. 

Міжбанківське валютне регулювання.  

Валютні операції. Котирування. Курс продавця. Курс покупця. Маржа. Середній курс. 

Крос-курс. Фактори впливу на коливання валютних курсів.  

Поняття валютної біржі. Функції валютної біржі. Діяльність Української 

міжбанківської валютної біржі. Види угод на валютній біржі. Готівкові угоди. Форвардні та 

ф’ючерсні угоди. Валютний опціон. Спекулятивні та арбітражні угоди. Аутрайт. Операції 

своп.  

Порядок укладання угод з валютою.  

8. Клірингові операції на біржовому ринку. 

Поняття клірингу. Види клірингу. Біржовий кліринг. Умови забезпечення системи 

клірингу в сучасних умовах. Основні функції клірингу та розрахунків. Принципи організації 

клірингу і розрахунків.  

 Клірингові розрахунки на ринку цінних паперів. Етапи розрахунково-клірингового 

процесу. Розрахунковий період. Роль розрахункової (клірингової) палати на ринку біржових 

ф’ючерсних контрактів. Механізм роботи клірингового банку у процесі оплати проти 

поставки. Процес поставки проти оплати. Офіційний відкуп. Основні напрями 

вдосконалення системи клірингу й розрахунків.  

9. Біржове котирування та методи аналізу цін. 
Види біржових цін. Принципи формування цін на біржі. Види цінових знижок. 

Складові біржової ціни на товари з урахуванням податкового законодавства України. 

Формування ціни під впливом попиту та пропозиції. Сутність та правила біржового 

котирування. Фіксинг і мультфіксинг. Пряме та непряме котирування. Порядок розрахунку 

типових біржових цін. Форми цінової політики. Види цінової стратегії та політики продавця 

на товарній біржі. 

Методи аналізу і прогнозування біржових цін. Фундаментальний аналіз.  Облік 

факторів, що необхідні для проведення фундаментального аналізу. Технічний аналіз, його 

завдання і передумови. Джерела інформації. Види графіків. Стовпчикова чарта. Графік 

„крапка і хрестик”. Графік повзучої середньої величини. Тренди та лінії трендів. Цінові 

моделі. Реверсивні моделі. Продовжуючі моделі.   

10. Організація та економіка брокерської діяльності. 
Функції брокерської контори. Реєстрація брокерської контори. Комерційний номер. 

Фронт-офіс і бек-офіс. Ф’ючерсні комісійні купці (ФКМ). Права та обов’язки брокерів та 

брокерських контор. Організаційна структура ФКМ.  

Економіка брокерської діяльності. Економічна стратегія брокера на товарній біржі. 

Сутність ефективності посередницької діяльності. Система показників посередницької 

діяльності.  

Сутність та завдання управління фінансами у брокерській діяльності. Формування 

структури початкового капіталу для посередницької діяльності. Показники розрахунку 

розміру початкового капіталу. Розгорнутий баланс потреби в початковому капіталі та 

джерела його утворення. Джерела доходів. Витрати, пов’язані з угодою. Формування доходів 

і витрат брокерської контори. Відкриття рахунку клієнту. Типи ф’ючерсних і опціонних 

рахунків: індивідуальний, спільний, рахунок товариства, корпорації, з агентськими 

уповноваженими, хеджевий, „омнібус”. Переказ рахунків. Обслуговування рахунків клієнта. 

Звіт по виконанню наказів. Утворення та використання прибутку брокерської контори. 
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Тематика практичних занять.  

 

1.Сутність біржі та основи організації біржової діяльності. 

2.Механізм функціонування товарної біржі. 

3.Спекулятивні операції на ф’ючерсних ринках. 

4.Хеджеві операції на ф’ючерсних ринках. 

5.Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку.  

6.Механізм діяльності фондової біржі. 

7.Види біржових угод на фондовій біржі. 

8.Основи функціонування валютної біржі. 

9.Методи аналізу і прогнозування біржових цін. 

10. Організація та економіка брокерської діяльності. 

 

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 

студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Індивідуальне завдання виконується у формі реферату. Обсяг індивідуального завдання – 5-

10 аркушів формату А4. Структура індивідуального завдання: вступ, розділи, висновки, 

додатки.  

Орієнтовна тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

1. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні та світі.  

2. Аналіз діяльності фондових бірж в Україні та світі.  

3. Аналіз діяльності валютних бірж в Україні та світі.  

4. Аналіз ф’ючерсних угод товару (за вибором…) на світових ринках. 

5. Аналіз угод з реальним товаром (за вибором…) на світових ринках. 

6. Аналіз укладання та реалізації опціонів (предмет угоди за вибором…) на світових 

ринках. 

 

Перелік питань для самостійного опрацювання: 

1. Форми взаємовідносин біржі з учасниками торгів: акціонерно-пайова, брокерська, 

абонементна, комісійна, разова, змішана. 

2. Розрахунки та гарантії виконання біржових угод. 

3. Правила поведінки членів біржі та учасників біржових торгів. 

4. Стратегія і тактика спекулятивних операцій. 

5. Вирівнювання контрактів у міжтоварних спредах. 

6. Переваги та недоліки хеджування.   

7. Переваги та недоліки публічного та приватного розміщення цінних паперів.  

8. Діяльність Центрального депозитарію. 

9. Моноцентристські та поліцентристські біржові системи. 

10. Опціони на ф’ючерсні контракти по біржовим індексам. Пролонговані угоди. 

11. Міжбанківське валютне регулювання. 

12. Порядок укладання угод з валютою. 

13. Принципи організації клірингу і розрахунків. 

14. Основні напрями вдосконалення системи клірингу й розрахунків. 

15. Обладнання торгового залу біржі. 

 

5. Місце проведення занять (локація).  

ідент.конф. zoom 6936718071, код 7z4SEW  

6. Інформація про консультації. Не передбачено навчальним навантаженням. 

 

7. Система оцінювання.  

Вид контролю – залік.  

Методи та форми контролю.  

Методи контролю знань студента включають: поточний, тестовий та підсумковий 
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контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і має на 
меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи чи рівня 

засвоєння пройденого матеріалу. Форми проведення поточного контролю – усне та письмове 
опитування під час навчальних занять та виконання індивідуального завдання у 
позааудиторний час. Тестовий контроль проводиться на аудиторних заняттях у формі 

самостійних робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі письмової контрольної 
роботи.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою. 

Загальноуніверситетські критерії оцінювання та розподіл балів з дисципліни. 
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного та 
письмового опитування, оцінки практичних умінь студентів визначати та розв’язувати 

складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські 
рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог. 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Форма контролю Кількість балів 

Усні та письмові відповіді 50 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 20 

Виконання самостійної роботи 10 (2*5) 

Підсумкова контрольна робота 20 

Всього балів 100 

Підсумкова семестрова оцінка (max = 100) складається з балів, отриманих за усні та 

письмові відповіді на практичних заняттях (50 балів), захист індивідуального завдання (20 

балів), виконання завдань самостійної роботи (10 балів), написання підсумкової контрольної 

роботи (20 балів). 

Оцінювання усних та письмових відповідей на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Тобто студент повинен здобути 50 балів, відповідаючи 

усно та письмово на 10-ти практичних заняттях і отримати оцінку від 0 до 5 балів. Якщо 

студент з поважних причин не зміг отримати відповідну кількість балів на практичних 

заняттях, то опрацьований матеріал він здіє викладачеві в індивідуальному порядку.  

Захист індивідуального завдання повинен відбутися не пізніше останнього тижня 

теоретичного навчання у позааудиторний час. Індивідуальне завдання оцінюється 

максимально у 20 балів, якщо питання розкриті повною мірою, самостійно зроблені 

висновки, опрацьовано достатню кількість літературних джерел (не менше 7), робота 

написана грамотно та оформлено згідно з вимогами, на захисті студент доповідь доповнює 

презентацією та дає ґрунтовні відповіді на всі поставлені запитання. Критерії оцінювання: 

повнота розкриття теми – 8 балів, рівень самостійності – 3 бали, якість оформлення – 2 бали, 

презентація – 2 бали, захист – 5 балів.   

Студент виконує за вибором 2 завдання самостійної роботи із запропонованого 

переліку, кожне з яких оцінюється у 5 балів. Критерії оцінювання: розкриття змісту питання 

– 2 бали, відповіді на додаткові запитання – 2 бали, здатність робити узагальнення і виноски 

– 1 бал.    

Підсумкова контрольна робота (20 балів) передбачає виконання тестових, 

розрахункових та описових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, 

виділених на оцінку контрольної роботи виводиться шляхом оцінювання якості виконаних 

завдань, що включає: правильні відповіді на тестові завдання, правильно методично та 

математично виконані розрахункові завдання з обґрунтуванням отриманого результату, 

повноту розкриття теоретичного питання.  

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням 

за стобальною шкалою. Семестрова оцінка виставляється за шкалами оцінювання: 
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стобальною, національною і ЄКТС.  

 

8. Питання до заліку (перелік питань).  
1. Дайте визначення біржі та біржової діяльності.  
2. Виділіть етапи становлення біржової справи на території України у контексті еволюції бірж.  

3. Охарактеризуйте види бірж за ознаками класифікації.  

4. Визначте умови функціонування бірж. 
5. Дайте характеристику основним та додатковим функціям біржі.  

6. Назвіть основні міжнародні центри біржової торгівлі. 

7. Визначте особливості товарної біржі.  
8. Дайте характеристику інституціональній структурі біржі. 

9. Назвіть джерела фінансування біржі як установи. 

10.  Охарактеризуйте громадську та стаціонарну структуру біржі. 

11. Які існують форми взаємовідносин біржі з учасниками торгів? 
12.  Які можуть бути способи регулювання біржової діяльності?  

13.  Які документи для біржі є установчими? 

14.  Як визначається вартість біржового місця? 
15.  Визначте права та обов’язки членів біржі.  

16.  Яка основна мета створення та завдання Національної асоціації бірж України, склад її 

учасників? 

17.  Назвіть умови формування товарних ринків.  
18.  Що виступає біржовим товаром на  сучасних біржах? 

19.  Хто може бути учасником біржової торгівлі? 

20.  Охарактеризуйте зміст біржової угоди. 
21.  Дайте характеристику видам біржових угод. 

22. Який порядок укладання та виконання біржової угоди? 

23.  Назвіть види біржових доручень.  
24. Як здійснюються розрахунки по угодам та що виступає гарантом виконання угоди?  

25. Яка техніка організації біржових торгів?  

26. Яку несуть відповідальність учасники біржових торгів за порушення правил біржової торгівлі.  

27.  Поясніть взаємозв’язок цін реального і ф’ючерсного ринків. 
28.  Охарактеризуйте ситуації „контанго” та „беквардація”. 

29.  Якими особливостями характеризується нормальний ринок та перевернутий? 

30.  Назвіть спекулятивні операції на ф’ючерсних ринках. 
31.  Охарактеризуйте види спекулянтів на біржі та їх функції. 

32.  Назвіть основні види стратегій та тактичних дій спекулянтів на ф’ючерсних ринках. 

33.  У чому полягає сутність спреда? Назвіть види спреда. 
34.  Дайте характеристику хеджевим операціям. 

35.  Які існують види ризиків на реальному ринку? 

36. Визначте переваги та недоліки хеджування. 

37.  Дайте визначення ринку цінних паперів. 
38.  Які можна виділити види ринків цінних паперів за ознаками класифікації? 

39.  Визначте принципи функціонування ринку цінних паперів. 

40.  Хто виступає учасником ринку цінних паперів?  
41. Які існують способи розміщення цінних паперів? Визначте їх переваги та недоліки.  

42. Охарактеризуйте види діяльності з цінними паперами на фондовому ринку.  

43. Поясніть сутність лістингу та делістингу. 

44. Які знаєте спеціалізовані організації з обліку, зберігання й розрахунків за цінні папери?  
45. Визначте напрями діяльності Центрального депозитарію. 

46. Назвіть державні та незалежні органи координування та регулювання вітчизняного ринку 

цінних паперів.  
47. Дайте визначення фондовій біржі та охарактеризуйте її функції.  

48. Назвіть види біржових систем.  

49. Визначте основні напрями діяльності Української фондової біржі.  
50. Що виступає товаром на фондовій біржі?  

51. Охарактеризуйте види цінних паперів, що котируються на фондових біржах.  

52. Як здійснюється організація біржового процесу на фондовій біржі?  

53. Охарактеризуйте способи котирування на фондовій біржі. 



8 
 

54. Дайте характеристику видам біржових угод на фондовій біржі.  

55. Назвіть основні біржові індекси, що застосовуються на міжнародних фондових біржах.  
56. Проаналізуйте організацію біржової торгівлі цінними паперами, оформлення й виконання 

біржових угод.  

57.  Дайте визначення валютного ринку та його видів. 

58. Хто виступає учасником ринку валюти? 

59. Визначте напрями міжбанківського валютного регулювання. 

60. Які валютні операції проводяться на валютному ринку? 

61. Назвіть основні  види валютних курсів. 

62. Які фактори впливають на коливання валютного курсу? 

63. Які функції виконує валютна біржа? 

64. Охарактеризуйте види угод, що укладаються на валютній біржі. 

65. Визначте напрями діяльності Української міжбанківської валютної біржі. 

66. Який порядок укладання угод з валютою? 

67. Дайте визначенню клірингу та назвіть його види. 

68.  Визначте основні функції клірингу та розрахунків. 

69.  Назвіть принципи організації клірингу і розрахунків. 

70.  Охарактеризуйте етапи розрахунково- клірингового процесу. 

71.  Проаналізуйте механізм роботи клірингового банку у процесі оплати проти поставки. 
72.  Обґрунтуйте основні напрями вдосконалення системи клірингу й розрахунків. 

73.  Які є методи  аналізу і прогнозування біржових цін? 

74.  Дайте характеристику фундаментальному аналізу. 
75.  Визначте завдання та передумови виконання технічного аналізу. 

76.  Дайте характеристику графічним, ціновим та реверсивним моделям.  

77.  Визначте функції брокерської контори. 
78. Хто такі ф’ючерсні комісійні купці (ФКМ)? 

79. Визначте права та обов’язки брокерів та брокерських контор. 

80. Охарактеризуйте джерела доходів брокерських контор. 

81. Охарактеризуйте види витрат, пов’язаних з угодою. 
82.  Проаналізуйте особливості типів ф’ючерсних і опціонних рахунків. 

83.  Який механізм обслуговування рахунків клієнта? 

84.  Які види звітів оформляє ФМК для клієнтів? 
85. Охарактеризуйте дії брокера на біржі.  

86.  Проаналізуйте переваги та недоліки електронної біржової торгівлі. 

 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти).  

Політика дисципліни ґрунтується на дотриманні принципів академічної доброчесності, 

зокрема недопущенні академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час 

поточного та підсумкового контролю, написання курсової роботи. Студент повинен 

дотримуватися вимог «Кодексу академічної доброчесності Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка» (http://dspu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf) та «Антикорупційної програми Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка» (http://dspu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf). 

Студент має виконати усі види навчальної роботи, передбачені робочою навчальною 

програмою. Пропущене практичне заняття студент має відпрацювати у вигляді виконання 

завдань з теми. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова 

література, інтернет-ресурси). 

а) Основна література: 

1. Закон України «Про товарну біржу». 1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-

12#Text 

 

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text
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