
Практичне заняття (2 години) 

УЧАСНИКИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ  

Завдання 1. Назвіть основні правові документи, що регулюють діяльність 

товарних бірж України 

 Завдання 2  

2.1 Засновниками товарної біржі можуть виступати: 

 а) фізичні особи  

б) юридичні особи 

в) місцеві органи державної влади та управління 

г) інвестиційні компанії і фонди 

2.2. Засновниками фондової біржі можуть виступати: 

 а)тільки професійні учасники ринку цінних паперів,  
б)комерційні банки  
 в)фінансові установи, які мають ліцензію на право здійснення операцій 

з валютою. 
2.3.Членами біржі вважаються: 

а) засновники біржі,  
б)нерезиденти фізичні особи. 
в)нерезиденти юридичні особи 

г)резиденти фізичні і юридичні особи 

2.4. Члени бірж при вирішенні основних питань щодо діяльності біржі: 
а) мають право голосу 

б)не мають право голосу 

асоційовані члени члени біржі мають право: 

 а)укладати угоди у всіх торговельних секціях біржі  
б) укладати угоди у декількох або одній із секцій 

 

Завдання 3. Визначте функції органів управління біржею 

 Функціції органу управління  Орган управління  біржею 

А  визначає цілі й завдання біржі, 
стратегію її розвитку; формує 

виборні органи; затверджує  

бюджет біржі, річний баланс, 
розподіляють прибуток; 
 

1 Біржова рада (комітет). 

Б контрольно-розпорядчий орган 

поточного управління біржею 

2 Правління, 

В здійснює оперативне керівництво 
біржею і що представляє її 
інтереси в організаціях і установах 

3 Ревізійна комісія,. 

Г здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю біржі 
4 Загальні збори 



Теми рефератів: 

 

1. Організація будови товарної біржі. 

 2. Організаційна структура біржі. 

 3. Діяльність розрахункової палати біржі   

 

 

 

Законодавство України 

1. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р., №1956-XII. 

2. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 
р., №2163-XII. 

3. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)» від 06.03.1992 р., №2171-XII. 

4. Закон України «Про управління об'єктами державної власності» від 
21.09.2006 р., №185-V. 

5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р., №2343-XII. 

6. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р., №161-XIV. 

7. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р., №1378-IV. 

8. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р., №898-IV. 

9. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р., №2654-XII. 

10. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р., №858-IV. 

11. Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного 
будівництва» від 14.09.2000 р., №1953-III. 

12. Постанова КМ «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів 
державної власності» від 06.06.2007 р., №803. 

13. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 

р., №2181-III. 

14. Постанова КМ «Про затвердження Положення про порядок проведення 
аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна» від 22.12.1997 
р., №1448. 

15. Постанова КМ «Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу 
інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» від 
15.04.2002 р., №538. 

16. Постанова КМ «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого 
та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» 
від 25.08.1998 р., №1340. 
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17. Постанова КМ «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 
транспортних засобів та мопедів» від 07.09.1998 р., №1388. 

18. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку продажу у 2010 році 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних 
торгах» від 02.09.2010 р., №805. 

19. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про технічний паспорт 
земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги» від 16.05.2002 
р., №648. 

20. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004 р., №677. 

21. Постанова КМУ «Про затвердження типового договору про розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» від 04.03.2004 
р., №266. 

22. Постанова КМУ «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 
03.03.2004 р., №220. 

23. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної 
власності» від 08.07.2009 р., №689. 

24. Наказ ДПА «Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з 
продажу активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» 
від 26.06.2002 р., №294. 

25. Наказ ДПА «Про затвердження Положення про порядок визначення та 
застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації» від 
30.07.1998 р., №1511. 

26. Постанова КМУ «Про деякі питання реалізації статті 95 Податкового 
кодексу України» від 29.12.2010 р., №1244. 

27. Лист ДПА України «Щодо реалізації майна, яке перебуває в податковій 
заставі» від 24.01.11 р., №1661/7/24-0317. 

28. Наказ ФДМУ, Мінекономіки України «Про затвердження Порядку 
погодження змін умов продажу, включаючи початкову вартість, на 
повторному аукціоні» від 30.06.2010 р., №905/773. 

29. Наказ Держлісгоспу України «Про вдосконалення механізмів продажу 
необробленої деревини» від 19.02.2007 р., №42. 

 Рекомендовані джерела 
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Стасіневич С.А., Яворська В.О. та ін.]. Київ: ТОВ «ЦП «Компринт», 2014. 254 с.  
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 Інформаційні ресурси 

 1. Аграрна біржа - agrex.gov.ua  

2. Асоціація «Біржові та електронні майданчики» - aeaep.com.ua  

3. Асоціація «Українські фондові торговці» - aust.com.ua 

4. Київська міжнародна фондова біржа - kise.com.ua 

5 Моніторинг біржового ринку (журнал) - memjournal.agrex.gov.ua.  

6. Національний депозитарій України - csd.ua.  

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - nssmc.gov.ua 

 8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг - dfp.gov.ua  

9. Українська міжбанківська валютна біржа - uice.com.ua.  

10. Українська міжнародна фондова біржа - uise.com.ua 17. Українська 
фондова біржа - ukrse.com.ua 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


