
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

ПРАВИЛА БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 

Завдання: Вибрати вірну відповідь  

1. Служби, які організовують торги у біржовій залі відносять до:  

1. центральних органів біржі;  

2. периферійних органів біржі; 

 3. брокерських контор;  

4. філій брокерських фірм та контор. 

 2. Служби, які організовують процес приймання та оформлення замовлень на укладання 
біржових угод відносять до: 

 1. центральних органів біржі;  

2. периферійних органів біржі;  

3. брокерських контор;  

4. філій брокерських фірм та контор. 

 3. Самостійний спеціалізований заклад, юридична особа, що виражає інтереси добровільного 
об’єднання комерційних посередників та їх службовців для проведення торговельних операцій 
у спеціальному місці за спільно виробленими правилами – це:  

1. брокерська контора;  

2. комісійний будинок;  

3. брокерська фірма;  

4. біржа.  

4. Вищим органом біржі є: 

 1. біржовий комітет; 

 2. загальні збори членів біржі;  

3. президія біржі;  

4. арбітражна комісія.  

5. Яка з нижче наведених компетенцій не належить загальним зборам 

 1. керівництво біржовими торгами; 2. визначення стратегії розвитку біржі;  

3. формування виборних органів;  



4. затвердження Статуту, Правил біржової торгівлі, Кодексу честі біржовиків.  

6. Яка з нижченаведених функцій не належить Біржовому комітету  

1. обгрунтування розмірів пайових, комісійних та маржевих внесків; 

 2. прийом та звільнення персоналу біржі; 

 3. прийом нових членів біржі.  

7. Представляє інтереси біржі за її межами:  

1. біржовий комітет; 

 2. загальні збори членів біржі; 

 3. правління (виконавчий комітет); 

 4. ревізійна комісія.  

8. Організовує реєстрацію та облік різних цін на біржі:  

1. арбітражна комісія;  

2. ревізійна комісія;  

3. котирувальна комісія; 

 4. виконавчий комітет.  

9. Здійснює оперативне та точне проведення розрахунків за біржовими угодами: 

 1. котирувальна комісія;  

2. клірингова установа;  

3. ревізійна комісія;  

4. сертифіковані склади та депозитарії.  

10. Як у американських біржах називаються торговельні місця?  

1. ранг; 

 2. ринг; 

 3. «яма» (піт); 

4. табло.  

11. Хто, під час біржових торгів спочатку повинен назвати ціну, а потім кількість?  

1. продавець; 

 2. покупець;  

3. маклер; 



 4. дилер.  

12. Хто, під час біржових торгів спочатку повинен назвати кількість, а потім ціну ? 

 1. продавець;  

 2. покупець;  

3. маклер;  

4. дилер. 

 13. Що означає вигук на біржі «5 березневих по 20»? 

 1. що покупець бажає купити 5 березневих контрактів за ціною на 20 центів меншою від ціни, яка 
уже була висвітлена на табло;  

2 що продавець бажає продати 5 березневих контрактів за ціною на 20 центів за бушель;  

3. що продавець бажає продати 5 березневих контрактів за ціною на 20 центів меншою від ціни, 
яка уже була висвітлена на табло; 

 4. що покупець бажає купити 5 березневих контрактів за ціною на 20 центів за бушель. 

 14. Який підрозділ брокерської фірми організовує збір замовлень, укладання угод, виконання 
розрахунків, оперативний аналіз та прогнозування ринку?  

1. фронт-офіс; 

 2. біг-офіс;  

3. бек-офіс;  

4. трейд-офіс. Т 


