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У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення, 
методичні та
практичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення 
управління
ціноутворенням біржових товарів.
У першому розділі дисертаційної роботи узагальнено й 
удосконалено
теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення 
управління
ціноутворенням біржових товарів. Розглянуто існуючі наукові 
підходи до
розуміння характерних особливостей біржової торгівлі та біржової 
діяльності.
Досліджено світовий досвід щодо державного контролю біржової 
торгівлі в
країнах з розвиненою економікою, в основі якого лежать принципи 
суспільної
корисності: гласність, відкритість, довіра, саморегулювання, гарантії 
прав і
свободи її учасників.
На основі світового досвіду охарактеризовано сутність 
категоріальних
понять «біржа» і «товарна біржа», види сучасних бірж та їх товарна
спеціалізація, а також світові центри біржової торгівлі товарами, що
здійснюється за визначеними біржовими секторами. 
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Систематизовано основні
та допоміжні функції (основні напрями діяльності) товарної біржі.
Встановлено, що в сучасних умовах глобалізації: по-перше, 
ключовим
фактором розвитку аграрного бізнесу України є аграрна біржа, яка 
забезпечує
реалізацію, зберігання і транспортування сільськогосподарської 
продукції, а
також регулює ціни на неї; по-друге, прогресивним напрямом 
розвитку аграрної
біржі є запровадження електронної торгівельної системи і 
проведення спотових
торгів на внутрішньому ринку, зокрема в результаті торгових 
операцій

формується ціна, яка є найвигіднішою для всіх учасників. Виявлено
закономірності процесу ціноутворення сільськогосподарської 
продукції.
Розглянуто існуючі наукові підходи до розуміння категорії товарів, 
що
підлягають обігу на біржі, біржових активів та їх види. Узагальнено
класифікацію біржових товарів, яка, на відміну від існуючих, 
включає такі
класифікаційні ознаки: предметну спеціалізацію, функціональне 
призначення,
виробничий склад, групи, класову структуру, найменування 
продукції або
товарів, ґатунки або інші якісні параметрами товару, залежно від 
характеру
біржових угод.
Доведено, що структура категоріального апарату інформаційного
забезпечення управління ціноутворенням біржових товарів, на 
відміну від
існуючих підходів, включає: 1) інформаційне забезпечення, що 
передбачає
застосування сучасних технологій біржової торгівлі (електронну 
біржу;
інтернет-трейдинг; систему електронної пошти BIT eTrade Mail); 
2) систему
управління, яка реалізується через функції: планування в тому числі 
й
прогнозування, організацію, мотивацію і контроль; 
3) ціноутворення як процес
становлення біржових цін на біржові товари;4) біржові товари, які 
умовно
поділяються на три групи: сільськогосподарська сировина, лісові 
товари і
продукти переробки; промислова сировина; фінансові інструменти.
Запропоновано авторське визначення дефініції «інформаційне
забезпечення управління ціноутворенням біржових товарів», яке 
пропонується
розглядати, як: по-перше, сукупність дій зі збору даних, їх 
систематизації та
обробки інформації, необхідної для встановлення оптимальної ціни 
на біржові
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товари; по-друге, зберігання, накопичення, пошук і передача 
достовірної
інформації про ціни біржових товарів в зазначене місце та із 
визначеною
періодичністю за допомогою технічних і програмних засобів у 
межах
компетенцій зацікавленим особам.

Розроблено концептуальну модель інформаційного забезпечення
управління ціноутворенням біржових товарів для прогнозування 
біржових цін
на середньо- і довгостроковий періоди, що залежить від багатьох 
чинників і
включає використання значного обсягу різнобічної інформації, яка, 
на відміну
від існуючих підходів, базується на складових: 1) інформаційних 
ресурсів
(обліковій, довідниково-аналітичній, звітно-статистичній, 
фінансово-
економічній, нормативно-правовій і технічній інформації); 2) аналізі
(фундаментальному, атрибутивному, фінансово-економічному, 
логістичному,
технічному, порівняльному і стратегічному); 3) ціновому 
моніторингу (зборі
даних про динаміку цін; обробці і систематизації даних; аналізі 
даних,
висновках і пропозиціях; поширенні поточної інформації про 
рівень
цін);4) комп’ютеризації (інформаційних технологіях, програмному і 
технічному
забезпеченні, автоматизованих системах управлінні біржами).
Досліджено фундаментальні засади цифрової економіки (Digital 
economy)
або інтернет-економіки (Internet economy) чи веб-економіки (web 
economy), що
тісно переплелися із традиційною економікою. Досліджено 
ключовий вплив
сучасних інформаційних технологій на біржову діяльність в умовах
діджиталізації, а також стратегії електронного бізнесу, що 
визначають усі
бізнес-процеси. Охарактеризовано електронну торгову систему 
товарної біржі.
Визначено особливості формування і функціонування електронної 
торгівлі та
електронної біржової діяльності.
Досліджено економічну природу понять «інформаційне 
середовище» та
«інформаційний простір» як відкриту систему. Визначено місце 
біржового
інформаційного середовища в інформаційному просторі. 
Встановлено мету та
цілі інформаційного забезпечення управління ціноутворенням 
біржових товарів.
Доведено, що ефективність його функціонування прямо залежить 
від
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інформаційної бази.

У другому розділі дисертаційної роботи виконано аналіз 
інформаційного
забезпечення управління ціноутворенням біржових товарів. 
Встановлено, що в
Україні всі товарні біржі залишаються інвестиційно 
непривабливими.
З`ясовано, що на світовому ринку зберігається тенденція щодо 
збільшення
виробництва зернових культур.
Досліджено особливості організації біржового ціноутворення та 
цінові
ситуації на біржовому ринку.
Огляд сучасних наукових поглядів дозволяє тлумачити категорію 
«ціна» з
інформаційної точки зору, бо ціна виступає особливим носієм 
інформації, що
можна використовувати як інструмент стратегічного аналізу для 
прогнозування
і управління розвитком як біржової діяльності, так і сільського 
господарства.
Досліджено економічну природу понять «модель ціни» і 
«методологія
ціноутворення», які пов’язані між собою, зокрема ціна як базова 
форма є
складовою методології ціноутворення і проказує її особливості, а за 
допомогою
цінових методів можна сформувати ціни на біржові товари у межах 
прийнятої
цінової стратегії.
Розроблено схему методології ціноутворення біржових товарів, що
враховує: теорії, принципи, методи, методики і моделі 
ціноутворення, що
притаманні біржовій торгівлі з врахуванням цінових стратегій.
Проаналізовано державне регулювання ціноутворення в Україні на
сучасному етапі розвитку біржової діяльності.
У третьому розділі дисертаційної роботи розроблено напрями
удосконалення інформаційного забезпечення управління 
ціноутворенням
біржових товарів.
Досліджено проблеми ціноутворення на низько ліквідній біржі та
запропоновані варіанти їх вирішення. Визначено, що одним із 
найкращих
способів вирішення проблеми ризику маркет мейкера є система 
Last Look.

Запропоновано метод реалізації механізму last look на біржі, 
зокрема для цього
необхідно розділити участників ринку на два типи: трейдер і маркет 
мейкер.
Встановлено, що основними протоколами передачі між біржею та її
інституційними учасниками може бути Fix і Fast протокол даних.
Запропоновано для задоволення інтересів трейдерів застосовувати 
такий
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інструмент як контроль Fillratio.
Проаналізовано визначення поняття «біржовий ринок». 
Запропоновано
концептуальну модель логістичної системи біржової діяльності 
суб’єктів
господарювання. Виокремлено мету логістичної системи 
логістичної системи
біржової діяльності суб’єктів господарювання. Сформульовано 
властивості
логістичної системи логістичної системи біржової діяльності 
суб’єктів
господарювання. Сформульовано визначення матеріального 
потоку і визначено
характер його формування.
Ключові слова: біржова діяльність, біржові товари, електронна 
торгівля,
інформаційне забезпечення, інформаційні технології, логістична 
система,
маркет мейкер, товарні біржі, управління, ціноутворення.

ANNOTATION

Kustov V.P. «Information support of price-setting management of
exchange goods». - Qualifying scientific work, a manuscript.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 073
&quot;Management&quot;, State Biotechnological University, Kharkiv, 
2022.
The dissertation substantiates the theoretical provisions, 
methodological and
practical recommendations for information support of pricing 
management of
exchange goods.
In the first chapter of the dissertation the theoretical and methodical 
bases of
information support of management of pricing of exchange goods are 
generalized and
improved. Existing scientific approaches to understanding the 
characteristics of

exchange trade and exchange activities are considered. The world 
experience on state
control of stock exchange trade in developed economies, which is 
based on the
principles of public utility: openness, openness, trust, self-regulation, 
guarantees of
rights and freedoms of its participants.
Based on world experience, the essence of the categorical concepts of
&quot;exchange&quot; and &quot;commodity exchange&quot;, types 
of modern exchanges and their
commodity specialization, as well as world centers of exchange trade in 
goods carried
out in certain exchange sectors. The main and auxiliary functions (main 
directions of
activity) of the commodity exchange are systematized.
It is established that in modern conditions of globalization: first, the key 
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factor
in the development of agrarian business in Ukraine is the agrarian 
exchange, which
ensures the sale, storage and transportation of agricultural products, as 
well as
regulates prices for it; secondly, the progressive direction of 
development of the
agrarian exchange is the introduction of electronic trading system and 
spot trading in
the domestic market, in particular, as a result of trade transactions the 
price is formed,
which is the most favorable for all participants. Regularities of the 
process of pricing
of agricultural products are revealed.
The existing scientific approaches to understanding the category of 
goods to be
traded on the stock exchange, exchange assets and their types are 
considered. The
classification of exchange goods is generalized, which, unlike the 
existing ones,
includes the following classification features: subject specialization, 
functional
purpose, production composition, groups, class structure, name of 
products or goods,
grades or other qualitative parameters of goods, depending on the 
nature of exchange
transactions.
It is proved that the structure of the categorical apparatus of 
information
support of stock exchange pricing management, in contrast to existing 
approaches,
includes: 1) information support, which involves the use of modern 
technologies of
exchange trading (e-exchange; 2) management system, which is 
implemented through

the functions of: planning, including forecasting, organization, 
motivation and
control; 3) pricing as a process of formation of exchange prices for 
exchange goods,
4) exchange goods, which are divided into three groups: agricultural 
raw materials,
forest products and processed products; industrial raw materials; 
financial
instruments.
The author&#39;s definition of the definition of &quot;information 
support of stock
exchange pricing management&quot; is proposed, which is proposed to 
be considered as:
first, a set of actions for data collection, systematization and processing 
of information
necessary to establish the optimal price for exchange goods; secondly, 
storage,
accumulation, search and transfer of reliable information on the prices 
of exchange
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goods in the specified place and with a certain frequency with the help 
of technical
and software means within the competence of the interested parties.
A conceptual model of information support for the pricing of exchange 
goods
for forecasting exchange prices for the medium and long term, which 
depends on
many factors and includes the use of a significant amount of diverse 
information,
which, unlike existing approaches, is based on components: 1) 
information resources
accounting, reference and analytical, reporting and statistical, financial 
and economic,
regulatory and technical information); 2) analysis (fundamental, 
attributive, financial
and economic, logistical, technical, comparative and strategic); 3) price 
monitoring
(data collection on price dynamics; data processing and 
systematization; data analysis,
conclusions and proposals; dissemination of current information on 
price levels); 4)
computerization (information technology, software and hardware, 
automated
exchange management systems) .
The fundamental principles of the digital economy or the Internet 
economy or
the web economy, which are closely intertwined with the traditional 
economy, have
been studied. The key influence of modern information technologies on 
exchange
activity in the conditions of digitalization, as well as e-business 
strategies that
determine all business processes is studied. The electronic trading 
system of the

commodity exchange is characterized. Peculiarities of formation and 
functioning of
electronic trade and electronic exchange activity are determined.
The economic nature of the concepts of &quot;information 
environment&quot; and
&quot;information space&quot; as an open system is studied. The place 
of the exchange
information environment in the information space is determined. The 
purpose and
objectives of information support of stock exchange pricing 
management are
established. It is proved that the efficiency of its functioning directly 
depends on the
information base.
In the second chapter of the dissertation the analysis of information 
support of
stock exchange pricing management is performed. It is established that 
in Ukraine all
commodity exchanges remain unattractive for investment. It was found 
that the world
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market continues to tend to increase grain production.
The peculiarities of the organization of exchange pricing and price 
situations in
the stock market are studied.
A review of modern scientific views allows us to interpret the category 
of
&quot;price&quot; from an informational point of view, because price is 
a special carrier of
information that can be used as a tool of strategic analysis to forecast 
and manage the
development of both exchange and agriculture.
The economic nature of the concepts of &quot;price model&quot; and 
&quot;pricing
methodology&quot;, which are interrelated, in particular, the price as a 
basic form is part of
the pricing methodology and reflects its features, and using pricing 
methods can
generate prices for exchange goods within the accepted price strategy.
The scheme of methodology of pricing of exchange goods is developed, 
taking
into account: theories, principles, methods, techniques and models of 
pricing inherent
in exchange trade taking into account price strategies.
The state regulation of pricing in Ukraine at the present stage of 
development
of exchange activity is analyzed.

In the third chapter of the dissertation the directions of improvement of
information support of management of pricing of exchange goods are 
developed.
The problems of pricing on a low-liquid stock exchange are studied and 
options
for their solution are proposed. The Last Look system has been 
identified as one of
the best ways to address market maker risk. The method of realization 
of the last look
mechanism on the stock exchange is offered, in particular for this 
purpose it is
necessary to divide market participants into two types: the trader and 
the market
maker.
It is established that the main protocols of transfer between the 
exchange and its
institutional participants can be Fix and Fast data protocol. It is 
proposed to use such a
tool as Fillratio control to satisfy the interests of traders.
The definition of the concept of &quot;stock market&quot; is analyzed. 
A conceptual
model of the logistics system of exchange activities of business entities 
is proposed.
The purpose of the logistics system of the logistics system of exchange 
activities of
business entities is highlighted. The properties of the logistics system of 
the logistics
system of exchange activity of business entities are formulated. The 
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definition of
material flow is formulated and the nature of its formation is 
determined.
Keywords: exchange activity, exchange goods, e-commerce, information
support, information technologies, logistics system, market maker, 
commodity
exchanges, management, pricing.
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