
Практичне заняття (4 години) 

Тема . Біржові товари 

Завдання для семінарських і практичних занять 

1. Біржовий товар та його основні риси. 

 2. Поняття стандартизації біржових товарів.  

3. Класифікація біржових товарів. 4. Речовий біржовий товар.  

5. Біржовий товар - іноземна валюта.  

6. Особливості цінних паперів як біржового товару. 

 Завдання 1. Проаналізувати структуру укладених угод на біржах за видами товарів протягом 
зазначеного періоду, зробити висновок. 

 Структура укладених угод на біржах за видами товарів (млн грн.)  

Біржові 
товари 

2016р. 2017р. 2018р. 2018р. у відсотках до 
2017р 

1 2 3 4 5 6 

Метал і 
метало 

продукція 

     

Кольорові 
метали 

     

Транспортні 
засоби 

     

Ліс і 
лісоматеріали 

     

Будівельні 
матеріали 

     

Непродовольчі 
товари 

     

Агро 
продукція 

     

Продовольчі 
товари 

     

Хімічна 
продукція 

     

Нерухомість      

Земельні 
ділянки 

     

Інші види      

Метал і 
метало 

продукція 

     

Всього      

 

Завдання для самостійної роботи  



1. Відмітьте вимоги до біржових товарів:  

A. Масовість  

B. Здатність до стандартизації  

C. Вільне ціноутворення  

D. Незамінність  

2. Чи є, як правило, біржовим товаром споживчі товари?  

3. Завдяки якій ознаці товару біржова торгівля ним здійснюється за його описом? 

 A. Масовості пропозиції товару  

B. Масовості попиту на товар  

C. Унікальності товару  

D. Стандартизованості товару 

 4. Поєднайте вид стандартизації біржових товарів з його ознаками: Вид стандартизації Ознака 
товару 

Вид стандартизації Ознака товару 

 А. Якісна  1. Клас товару  
 

Б. Кількісна  2. Визначеність партії товару  
 

В. Цінова  3. Базисний сорт товару  
 

 4. «Свобода» формування вартісних параметрів 
угод  
 

 

  

5. Чи є, як правило, біржовим товаром: 

 A. Готові до споживання продукти  

B. Напівфабрикати 

 C. Сировина  

D. Продукція, що пройшла первинну обробку  

6. Як називається документ, яким підтверджується відповідність товару стандартам?  

7. Узагальніть сукупність (дайте визначення): реальний товар, цінні папери, валюта, інструменти 
фінансової інженерії, що відповідають встановленим вимогам торгівлі на біржовому ринку – це?  

8. Поєднайте класифікаційний фактор біржових товарів з видом товару:  



 Вид товару 

 

А. Сільськогосподарська  
 

1. Хлібобулочні вироби Продукція 

Б. Продовольчі товари  
 

 2. Зерно 

В. Лісоматеріали 

 

 3. Тютюн  

 4. Борошно 

  5. Пиляний ліс  
 6. Ліс тесаний  
 

9. Вкажіть обсяг біржової одиниці по зерну на Чиказькій біржі:  

A. 60 тонн 

 B. 100 тонн 

 C. 90 тонн  

D. 5 тис.бушелів  

10. Чому дорівнює один лот пшениці на біржах в Україні? 

 11. Чи залежить розмір лоту біржового товару від виду транспорту, яким він поставляється? 

 12. Кількісний параметр лоту конкретного біржового товару різниться в залежності від  

A. Країни, на біржі якої торгується  

B. Терміну поставок товару 

 C. Терміну зберігання товару 

 D. Виду транспорту, яким поставляється  

13. Узагальніть сукупність (дайте визначення): реальний товар, цінні папери, валюта, інструменти 
фінансової інженерії, що відповідають встановленим вимогам торгівлі на біржовому ринку – це? 
14. Чи є валюта біржовим товаром?  

15. Поєднайте класифікаційний фактор біржових товарів з видом товару:  

Фактор  Вид товару  
А. Цінні папери  
 

1. Форвард  
 

Б. Похідні фінансові Інструменти  
 

2. Ф’ючерс  
3. Акції  
4. Облігації 

В. Інструменти фінансової Інженерії  
 

5. Опціон  
6. Векселі  
7. Відсоткові ставки  
 

  



16. Поєднайте вид біржових товарів і розмір мінімальної партії: 

 Вид товару  Розмір мінімальної партії  
А. Пшениця  1. 100 шт  
Б. Худоба  2. 5000 бушелів  
В.Акції  3. 25 т Г.Облігації  
 4. 1 млн дол 

 5. 34 гол.  
 

 

17. Чому дорівнює один лот пшениці на біржах в Україні?  

18. Чи залежить розмір лоту біржового товару від виду транспорту, яким він поставляється?  

19. Кількісний параметр лоту конкретного біржового товару різниться в залежності від: 

 A. Країни, на біржі якої торгується  

B. Терміну поставок товару 

C. Терміну зберігання товару 

 D. Виду транспорту, яким поставляється  

20. Як називається документ, в якому описано тлумачення міжнародних торговельних термінів для 
визначення базисних умов поставок товару?  

21. Якого року видання наразі діють Правила тлумачення торговельних термінів для визначення 
базисних умов поставки товару в міжнародній торгівлі?  

22. Скільки базисних умов поставок товару передбачає Інкотермс – 2010?  

23. Вкажіть україномовну назву торгівельного терміну за Інкотермс – 2010: 

 XW – Ex Works, 

 FCA – Free Carrier  

CPT – Carriage Paid to  

CIP – Carriage and Insurance Paid to 

 DAT – Delivered at Terminal  

DAP – Delivered at Place 

 DDP – Delivered Duty Paid 

 FAS – Free Alongside Ship 

 FOB – Free on Board  

CFR – Cost and Freight 

 CIF – Cost Insurance and Freight  



24. Яку частку займала сільськогосподарська продукція в структурі світової біржової торгівлі в 
розрізі груп біржових товарів в 2018 р. (за кількістю угод)? 

 25. Яку частку займала сільськогосподарська продукція структура біржової торгівлі на біржах 
України в розрізі груп біржових товарів в 2018 р.(за вартістю укладених угод)?  

26. Якою групою агропродовольчої продукції торгують на біржах України сьогодні?  

27. Вкажіть сучасний основний асортимент товарів біржового агропродовольчого ринку України 
28. Які види рослинницької продукції в останні роки мають найбільшу питому вагу на біржовому 
ринку України?  

29. Який сегмент ринку (внутрішній чи зовнішній) домінує на біржах України сьогодні в сфері 
торгівлі сільськогосподарською продукцією? 

 30. Який відсоток становить наразі в Україні біржовий ринок по відношенню до загальних обсягів 
реалізації сільськогосподарської продукції?  

31. Вкажіть яка сільськогосподарська продукція за класичним визначенням є біржовим товаром  

A. Насіння соняшнику  

B.Цукровий буряк  

C. Олія 

 D. Цукор 

 32. За якими основними показниками здійснюється класифікація пшениці в ДСТУ 3768:2010?  

A. Вміст білка 

 B. Вміст жирів  

C. Вміст вуглеводів  

D. Кількість клейковини  

E. Якість клейковини  

34. Якого класу м'яка пшениця вважається фуражною? 

 A. 1-го 

 B. 3-го  

C. 4-го  

D. 6-го  

35. Якої групи м'яка пшениця найбільш придатна для хлібопекарського виробництва?  

36. Згідно ДСТУ 4623:2006 цукор поділяється на:  

A. Цукор-пісок і цукор-рафінад  



B. Харчовий і для промислової переробки  

C. Кристалічний, пресований та інший 

 D. Кристалічний, колотий, цукрову пудру  

37. В структурі сучасного ф’ючерсного ринку США фінансові інструменти займають: 

 A. 15%  

B. 25%  

C. 50%  

D. 65%  

38. В структурі світового речового біржового товарообігу агропродовольча продукція займає 
близько: 

 A. 15%  

B. 25%  

C. 50%  

D. 65%  

39. Яка частина товарів, що відносяться до речових біржових товарів в світі реалізується через 
біржову торгівлю?  

40. Яких класів м'яка пшениця найбільш придатна для хлібопекарського виробництва?  

 


