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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення предметної олімпіади 

з дисципліни «Біржова справа» 

 

Мета проведення олімпіади – розвиток творчих здібностей студентів, 

формування навичок з технології здійснення біржових операцій, стратегій 

поведінки при здійсненні та впровадженні біржових операцій з контрактами на 

права щодо біржового товару; здійснення операцій пов’язаних зі страхування 

ризиків через механізм хеджування та проведення операцій спекулятивного 

характеру. 

Строк проведення олімпіади – олімпіада проводиться у травні,  у  ІІ 

навчальному семестрі. 

Контингент учасників олімпіади – здобувачі ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Методика проведення першого (внутрішньовузівського) туру 

олімпіади. Олімпіада проводиться в два етапи. На першому етапі відбір 

переможців здійснюється на базі результатів відповідей на запитання з 

використанням класу комп’ютерної підготовки (список запитань наведено в 

додатку А). Переможці першого етапу беруть участь у другому етапі. 

На другому етапі учасники виконують науково-дослідну роботу з питань 

організації біржової діяльності  (примірна тематика наведена в додатку Б). 



Кращі роботи відбираються для участі в обласних, всеукраїнських та 

міжвузівських олімпіадах. 

Журі олімпіади: 

 голова журі – ведучий викладач дисципліни «Біржова справа», к. е. н., 

доцент ЗАВАДСЬКИХ Г.М.; 

 члени журі – к. е. н., доцент ЛИСАК О.І., к. е. н., доцент 

ТЕБЕНКО В.М. 

Заохочення для переможців олімпіади – за результатами олімпіади 

переможці заохочуються різноманітними формами матеріального і морального 

стимулювання. 

Порядок оновлення матеріалу для проведення олімпіади. Запитання 

до першого етапу оновлюються щорічно і затверджуються на засіданні 

кафедри. 

Критерії відбору переможців для участі в другому турі 

Всеукраїнської олімпіади. Кращі роботи другого етапу розглядаються на 

засіданні журі, яке складається з ведучих викладачів кафедри. Роботи 

оцінюються за такими критеріями: актуальність, відповідність нормативним 

актам, наукова новизна, практичне застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. зав. кафедри ПТБД                                                                     Л.О. Болтянська 

 

 



Додаток А 

ЗАПИТАННЯ  

для першого етапу предметної олімпіади 

з дисципліни «Біржова справа» 

 

1 Зробити порівняльний аналіз різних видів торгівлі. 

2. Проаналізувати сучасний стан біржової діяльності в Україні. 

3. Дати законодавче визначення основним біржовим термінам. 

4. Співставити положення Закону України “Про товарну біржу” із вимогами, 

які ставляться до біржової торгівлі за кордоном. 

5.Проаналізувати відповідність між нормативно-правовими актами, 

покликаними регулювати біржову діяльність в Україні. 

6. Проаналізувати вплив вітчизняних бірж на аграрний ринок України. 

7. Скласти функціональну схему учасників аграрного ринку. 

8. Дати визначення термінам: біржовий товар, речові біржові товари, фінансові 

інструменти. 

9. Скласти схему класифікацій біржових товарів.  

10.Опрацювати методику подання інформації про біржові товари в 

спеціалізованих виданнях. 

11. Визначити аспекти діяльності біржі. 

12. Скласти схему класифікацій бірж. 

13. Скласти схему організаційної структури біржі. 

14. Зробити порівняльний аналіз діяльності хеджера та біржового спекулянта.  

15.Охарактеризувати біржовий ринок США.  

16.Охарактеризувати біржі Великобританії, Франції та Японії.  

17. Охарактеризувати особливості формування національного біржового ринку. 

18.Якими правовими актами здійснюється оподаткування біржової діяльності. 

19.З чим пов’язаний перехід від паперової до безпаперової форми цінних 

паперів. 

20.Основні вимоги до організації роботи брокера. 

21.Які характерні ознаки для угод укладених на товарних біржах. 

22.Основні відмінності між ф’ючерсною і форвардною угодами. 

23.Роль і місце спекулянтів на ф’ючерсному ринку.  

24. Яку роль відіграє спекулянт під час торгів в біржовій ямі. 

25.Види цінової політики і стратегія продавця на товарній біржі.  

26.Суть і правила котирування цін. 

27.Теорія хеджування та його переваги. 

28.Цінні папери – біржовий товар. Часові просторові та ринкові характеристики 

29.Правила біржової торгівлі їх сутність та технологія прийняття.  

 30.Основні технологічно операції при здійснені торгів на вітчизняних біржах. 
 

 



Додаток Б 

ТЕМАТИКА 

 

науково-дослідних робіт для другого етапу 

предметної олімпіади з дисципліни 

«Біржова справа» 

 

1. Становлення біржової торгівлі в Україні. 

2. Державне регулювання біржової діяльності в Україні. 

3. Електронний трейдинг. 

4. Стан дослідження і розвитку ф’ючерсних ринків на Україні. 

5. Сутність біржового клірингу та історія становлення клірингових 

установ. 

6. Сучасні теорії міжнародних ф’ючерсних ринків.  

7. Міжнародний досвід біржової торгівлі. 

8. Характеристика суб'єктів біржового посередництва 

9. Різновиди опційних стратегій. 

10.Депозитарна діяльність на фондовому ринку 


