
Повна назва: Біржове право 

Статус: Вибіркова 

Мета: формування в майбутніх фахівців міцних теоретичних знань в області функціонування 

фондового ринку, біржової торгівлі та біржової діяльності. В умовах стабілізації перехідної економіки 

зростає інтерес до біржі, її економічних функцій, техніки здійснення біржових операцій, тенденцій 

розвитку біржової торгівлі.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Програма з навчальної дисципліни  «Біржове право» складена з урахуванням останніх змін у 

законодавстві Вивчення курсу здійснюється на основі навчальної програми, яка передбачає глибоке 

вивчення студентами юридичної науки, системи її категорій, понять і ознак. Програма визначає коло 

питань, які підлягають обов’язковому вивченню з цієї дисципліни. 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються такі форми 

та методи навчання: 
а) лекційні заняття, на яких даються основи наукових знань з  біржового права, формується науковий 

світогляд, розкривається зміст основних інститутів біржового права;  

б) семінарські заняття з основних, найбільш складних тем  біржового права, на яких буде закріплюватися 

і поглиблюватися теоретичні знання;  

в) самостійна робота методом глибокого вивчення і творчого засвоєння студентами навчальної програми 

під керівництвом викладача; 

 г) залік, що складається після вивчення дисципліни. 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин  

Форми 

контролю 

Аудиторні Самостійна 

робота 

студента лекційні семінарські 

1 

Предмет біржового права. 

Виникнення і розвиток біржових 

структур. Історія діяльності 

товарних бірж в Україні 

18 4 4 10 

Тести, 

опитування, 

доповіді 

2 Зміст правового регулювання 

біржової діяльності 

18 4 4 10 Тести, 

опитування, 

доповіді 

3 Угоди на товарній біржі. 

Організація ф’ючерсної торгівлі 

18 4 4 10 Тести, 

опитування, 

доповіді 

4 Правове положення фондової біржі 18 4 4 10 Тести, 

опитування, 

доповіді 

5 Цінні папери, порядок їх випуску 

та обігу 

План 

18 4 4 10 Тести, 

опитування, 

доповіді 

6 Угоди з цінними паперами на 

фондовій біржі 

18 4 4 10 Тести, 

опитування, 

доповіді 

7 Валютна біржа. Її правове 

становище та угоди, які 

укладаються на валютній біржі 

18 4 4 10 Тести, 

опитування, 

доповіді 

 Загалом: 126 28 28 70  

 



Знання та навички: студенти повинні  

знати:  

 предмет біржового права. Виникнення і розвиток біржових структур у тому числі й 

в Україні; 

 правове регулювання біржової діяльності; 

 зміст та види банківських правовідносин; 

 угоди на товарній біржі. Організацію ф’ючерсної торгівлі; 

 правове положення фондової біржі; 

 цінні папери, порядок їх випуску та обігу; 

 угоди з цінними паперами на фондовій біржі; 

 валютна біржа. Її правове становище та угоди, які укладаються на валютній біржі. 

вміти:  

 відокремити предмет регулювання біржового права;  

 визначити правову природу біржової діяльності; 

 класифікувати норми банківського права; 

 види біржових угод і операцій. Біржові та позабіржові опціони та ф’ючерсні 

контракти; 

 аналізувати правове становище фондової біржі; 

 оцінювати діяльність щодо випуску та обігу цінних паперів; 

 оформлювати комплект документів для отримання дозволу стати учасником 

фондового ринку; 

 розрізняти валюти та характеристики валютних операцій та механізм укладання 

угод з валютою. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 

годин / 3,5 кредитів ECTS. 

 

Види робіт: контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у таких 

формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових аудиторних робіт; усні, 

письмові, практичні відповіді на семінарських заняттях; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час захисту перевірки виконання індивідуальних завдань, самостійний робіт, надання 

відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з 

дисципліни «Біржове право» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 

8 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума балів 

Опитування  на сем. заняттях 3 2 6 

Розв’язання задач біля дошки 3 2 6 

Письмова самостійна робота 8 6 48 

Доповідь на семінарському занятті 5 1 5 

Творчо-пошукова робота 5 1 5 

Контрольна робота (ПМК) 15 2 30 

Загальна кількість балів   100 



 

Викладач: 

Шаповалова Ольга Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 16 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 38. У 2005 році захищено дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і процес; сімейне право і 

міжнародне приватне право. Тема дисертації «Проценти в грошових зобов’язаннях». 

 Сфера наукових інтересів – цивільне право. 

 
 


