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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування нової генерації 
фахівців правового спрямування, здатних розв'язувати складні 
господарсько-правові проблеми розвитку елементів господарювання ринкового 
середовища взагалі та біржових інститутів зокрема. Це призведе до становлення 
України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з 
соціальною стабільністю, високим рівнем життя, та забезпечить її партнерство в 
Європі та у світі загалом. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування 
студентам-юристам суми знань про поняття, категорії та галузь біржового права, 
організацію біржового процесу та укладання біржових угод, систему біржового 
законодавства і практику його застосування. 

Завдання полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь у 
сфері положень теорії права, забезпечення та набуття наступних 
компетентностей: 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу.  
ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.  
ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність.  
ЗК 4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі.  
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

добре володіти правничою термінологією.  
ЗК 7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних 
технологій і баз даних.  

ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 
формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, 
брати участь в аргументованій професійній дискусії.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 

виправляти власні помилки.  
ЗК 11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у 
команді колег за фахом.  

ЗК 12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати 
інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними 
інтересами.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 4. Знання міжнародних стандартів прав людини.  
СК 8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, 
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адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і 
цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право. 

СК 9. Навички реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права.  

СК 10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 
моделюванні правових ситуацій.  

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 
факти.  

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 
позиції.  

СК 13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 
СК 14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної 
невизначеності.  

СК 15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 
розуміння їх правового характеру і значення.  

СК 16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих 
способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 
етики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати:  

• закономірності, характер і тенденції розвитку біржового права;  
• основні положення біржового законодавства;  
• виробити навички практичної роботи з нормативним матеріалом, аналізу 

конкретних випадків з практики застосування біржового законодавства і 
змодельованих ситуацій; 

вміти:  
• тлумачити біржове законодавство; 
• обґрунтовувати і захищати свою позиції з питань біржової торгівлі. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «БІРЖОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

№ 
з/п 

Назва змістовного модулю та теми 

 Змістовний модуль 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БІРЖОВОГО ПРАВА 

1. 
2. 

Поняття й правова основа торгово-біржової діяльності 
Правовий статус товарної біржі 

 Змістовний модуль 2 
ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3. 
4. 
5. 

Управління торгово-біржовою діяльністю 
Біржова торгівля 
Біржові угоди 
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ЗМІСТ 
дисципліни 

«БІРЖОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БІРЖОВОГО 
ПРАВА 

Тема 1. Поняття й правова основа торгово-біржової діяльності 
Поняття, предмет та метод біржового права. Система та джерела 

біржового права. Місце біржового права всистемі права України. Види та ознаки 
біржових правовідносин. Характеристика біржових правовідносин в Україні. 

Торгово-біржова діяльність: поняття, цілі й ознаки. Умови здійснення 
торгово-біржової діяльності. 

Методи й принципи регулювання торгово-біржової діяльності. Правова 
основа торгово-біржової діяльності. 

Історія становлення й розвитку торгово-біржової діяльності в Україні та 
інших країнах. 

Державне регулювання та саморегулювання біржової діяльності. Система 
органів, які регулюють біржову діяльність в Україні. Характеристика 
законодавчих та нормативно-правових актів у сфері біржової діяльності. 
Еволюція біржових інститутів. Функції та види бірж, їх особливості. Основні 
завдання та актуальні проблеми біржової діяльності на сучасному етапі 
суспільно-історичного розвитку України. Основні шляхи їх вирішення. 

Література [1–3; 10–13; 20; 24; 30; 33; 45] 
 

Тема 2. Правовий статус товарної біржі 
Товарна біржа як інфраструктурний елемент ринку. Роль товарної біржі у 

формуванні цін в Україні в умовах економічної кризи. Функції товарних бірж, 
що виникають в умовах ринкової економіки. Характеристика основних 
класифікаційних груп товарних бірж. Правове регулювання діяльності товарної 
біржі та її підрозділів в Україні. 

Поняття й види товарних бірж. Організаційно-правова форма товарної 
біржі. 

Порядок створення й реєстрації товарної біржі. Функції, права й обов’язки 
товарної біржі. Майнова основа діяльності товарної біржі. Господарсько-правова 
відповідальність товарної біржі. 

Біржові товари на товарній біржі та їх характеристика. Характерні 
особливості речового біржового товару на українських біржах. Основні види 
біржових угод на товарній біржі. Механізм торгівлі на товарних біржах. 
Особливості біржової гри – спекуляції на біржових торгах. Забезпечення 
виконання біржових угод. Товарний арбітраж в біржовій діяльності. 

Література [1–3; 10; 13; 14; 21; 33–36; 48] 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Тема 3. Управління торгово-біржовою діяльністю 
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Правова основа й форми управління торгово-біржовою діяльністю. 
Організаційна структура товарної біржі. 

Компетенція органів управління товарної біржі. Управління 
торгово-біржовою діяльністю в інших країнах. 

Організаційно-правові основи створення бірж в Україні. 
Організаційно-правові основи діяльності органів управління біржею як 
акціонерного товариства. Порядок створення бірж. Типова організаційна 
структура біржі.  

Особливості біржового товару. Учасники біржових торгів. Суть біржової 
мови і жестів. Технологія проведення біржових торгів. Здійснення 
Інтернет-брокерського обслуговування в Україні. Правові основи біржового 
арбітражу між учасниками біржових угод. Організація торгів на біржі. Порядок 
та правила зняття товарів з біржових торгів. Санкції, які можуть застосовуватись 
до учасника біржових торгів за порушення правил біржової торгівлі.  

Література [1–3; 5; 10–13; 15; 18; 21; 28; 30; 33; 36; 45; 46] 
 
Тема 4. Біржова торгівля 
Поняття та форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі. Біржові 

торги: поняття, принципи, порядок проведення. 
Правовий статус учасників біржової торгівлі. Правовий режим 

електронної біржової торгівлі. 
Учасники фондового ринку, їх права та обов’язки. Економічна стратегія 

торговця на фондовому ринку. Цінні папери фондового ринку та фондової біржі. 
Лістинг та делістинг цінних паперів. Принципи та умови виникнення біржових 
цін на фондовому ринку.  

Види та механізм укладання біржових угод на фондових біржах. 
Регулювання фондової біржі. Розвиток законодавства про фондовий ринок 
України. Боротьба з маніпулюванням на ринку фінансових послуг. Особливості 
діяльності позабіржової торгівельної фондової системи. Організаційно-правове 
забезпечення діяльності суб’єктів позабіржового ринку цінних паперів в Україні.  

Література [1–3; 5; 10–13; 15; 18; 22; 30; 31; 33; 38; 42; 43; 44; 46] 
 

Тема 5. Біржові угоди 
Поняття й ознаки біржових угод. Види біржових угод. Укладання біржових 

угод. Форма біржових угод та їх реєстрація. 
Виконання біржових угод. Способи забезпечення виконання біржових 

угод. 
Біржові операції та їх особливості. Поняття та зміст біржової угоди. 

Класифікація біржових угод. Порядок укладання біржових угод. Реєстрація, 
оформлення та розірвання біржових угод. Виникнення та розв’язання спірних 
питань біржових угод. Забезпечення виконання біржових угод. Правове 
забезпечення здійснення біржових угод в Україні. Перспективи подальшого 
розвитку біржової діяльності в Україні. 
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Види біржових цін, принципи та умови їх виникнення. Суть та правила 
біржового котирування цін. Організаційно-правове забезпечення котирування 
на біржі.  

Література [1–3; 5; 10–13; 15; 18; 27; 33; 34; 36; 37; 46] 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Поняття біржі. 
2. Правила біржової торгівлі. 
3. Відмінності між угодами спот і форвард. 
4. Ознаки біржі. 
5. Порядок припинення діяльності товарної біржі. 
6. Ф’ючерсні угоди. 
7. Види бірж. 
8. Торговці цінними паперами. 
9. Особливості ф’ючерсних угод. 
10. Класифікація бірж. 
11. Порядок створення фондової біржі. 
12. Параметри стандартизації ф’ючерсних угод. 
13. Поняття та класифікація бірж. 
14. Строкові та касові угоди. 
15. Учасники валютного ринку. 
16. Функції бірж. 
17. Учасники біржової діяльності. 
18. Організаційно-правова основа діяльності УМВБ. 
19. Характеристика органів, що здійснюють управління біржею. 
20. Угода на різницю, її види. 
21. Етапи розрахунково-клірингового процесу з цінними паперами. 
22. Функції Загальних зборів. 
23. Поняття та види цінних паперів. 
24. Функції та принципи організації клірингу. 
25. Функції Біржового комітету. 
26. Арбітражна угода, її види. 
27. Поняття та види клірингу. 
28. Етапи розвитку біржової діяльності. 
29. Реєстрація фондової біржі. 
30. Відмінність між форвардними та ф’ючерсними угодами. 
31. Правовий статус товарної біржі. 
32. Біржова маржа. 
33. Опціонні угоди. 
34. Права товарної біржі. 
35. Форвардна угода, її види. 
36. Процедура лістингу. 
37. Технологія проведення біржових торгів. 
38. Обов’язки товарної біржі. 
39. Поняття та значення лістингу. 
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40. Правовий статус фондової біржі. 
41. Офсетна угода. 
42. Організаційно-правова основа діяльності УМВБ. 
43. Права та обов’язки членів фондової біржі. 
44. Поняття та особливості опціону. 
45. Види торгових доручень. 
46. Поняття та види цінних паперів. 
47. Особливості ф’ючерсної угоди. 
48. Механізм біржової торгівлі валютою. 
49. Учасники біржової діяльності. 
50. Порядок припинення діяльності фондової біржі. 
51. Види валютних операцій. 
52. Організаційна структура біржі. 
53. Методи біржових торгів. 
54. Угоди типу стренгл. 
55. Порядок виконання брокером доручення клієнта. 
56. Поняття, види та особливості хеджування. 
57. Учасники валютного ринку. 
58. Арбітражна комісія біржі: її сутність і повноваження. 
59. Механізм аукціонних біржових торгів. 
60. Особливості опціонних угод. 
61. Функції клірингової палати біржі. 
62. Порядок створення валютної біржі. 
63. Правовий механізм хеджування. 
64. Строкові та касові угоди. 
65. Особливості валютних бірж. 
66. Правове призначення нотісів. 
67. Суб’єкти біржових торгів. 
68. Електронні біржові торги. 
69. Види нотісів. 
70. Функції біржових агентів. 
71. Укладення угод за зустрічними пропозиціями. 
72. Переказний нотіс. 
73. Функції брокерів. 
74. Переваги та недоліки електронних біржових торгів. 
75. Не переказний нотіс. 
76. Функції дилерів. 
77. Основні умови біржових контрактів. 
78. Розрахункова палата біржі. 
79. Органи управління біржею. 
80. Види біржових наказів. 
81. Делістинг та його підстави. 
82. Повноваження біржового комітету. 
83. Поняття та види біржових угод. 
84. Арбітражна комісія біржі. 
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85. Повноваження правління біржі. 
86. Угоди з реальним товаром: особливості та класифікація. 
87. Особливості розрахунку за біржовими угодами. 
88. Типи та види опціонів. 
89. Стелажні угоди. 
90. Хеджування купівлею. Хеджування продажем. 

 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Вимоги до виконання контрольної роботи полягають у тому, що виконана 

робота обов’язково повинна мати план за такою структурою: 
Вступ, де розкриваються роль і значення теми (обсягом до двох сторінок);  
Основна частина, з двох чи трьох питань. Розкриваючи питання, необхідно 

показати знання з теми, проаналізувати діючі норми права з використанням 
практичного досвіду, висловити конкретні особисті зауваження і рекомендації з 
досліджуваної теми. 

Окрема частина роботи — Висновки (обсягом до двох сторінок), де в 
стислій формі показати і по можливості обґрунтувати пропозиції та рекомендації 
з удосконалення чинного законодавства чи теоретичних положень за темою 
контрольної роботи. Наприкінці роботи необхідно подати список використаних 
джерел, підписати її роботу, вказати дату виконання і в зазначені строки подати 
на перевірку. Титульна сторінка оформляється відповідно до вимог. 

Варіант контрольної роботи студенти вибирають за останньою цифрою 
своєї залікової книжки. 

 
Теми контрольних робіт: 

1. Історія виникнення та розвитку бірж. 
2. Етапи розвитку біржової діяльності. 
3. Повноваження органів управління біржою. 
4. Основні принципи біржових торгів. 
5. Електронні торгівельні системи та їх застосування у біржовій торгівлі. 
6. Місце біржового права всистемі права України. 
7. Характеристика біржових правовідносин в Україні. 
8. Особливості регулювання біржової діяльності за кордоном. 
9. Розвиток та становлення інститутів біржової торгівлі в Україні. 
10. Організаційно-правові основи створення бірж в Україні. 
11. Організаційно-правові основи діяльності органів управління біржею як 
акціонерного товариства. 
12. Правові основи біржового арбітражу між учасниками біржових угод. 
13. Здійснення Інтернет-брокерського обслуговування в Україні.  
14. Виникнення та розв’язання спірних питань біржових угод.  
15. Правове забезпечення здійснення біржових угод в Україні.  
16. Організаційно-правове забезпечення котирування на біржі.  
17. Роль товарної біржі у формуванні цін в Україні в умовах економічної кризи. 
18. Правове регулювання діяльності товарної біржі та її підрозділів в Україні. 
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19. Товарний арбітраж в біржовій діяльності. 
20. Особливості біржової гри – спекуляції на біржових торгах. 
21. Конкурентоспроможність фондового ринку України. 
22. Організаційно-правове забезпечення діяльності суб’єктів позабіржового 
ринку цінних паперів в Україні.  
23. Особливості діяльності позабіржової торгівельної фондової системи. 
24. Економічна стратегія торговця на фондовому ринку. 
25. Фондові кризи в економіці України. 
26. Боротьба з маніпулюванням ринком фінансових послуг. 
27. Становлення валютної системи України та напрями її державного 
регулювання. 
28. Особливості діяльності валютних бірж за кордоном. 
29. Валюта як товар на біржових торгах України. 
30. Біржа праці як елемент інфраструктури ринку України та перспективи її 
розвитку.  
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
Основна література: 

1. Аналіз фондових ринків : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В. О. 
Андрієнко, В. М. Андрієнко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т 
математики, економіки та механіки. - О. : Астропринт, 2011. - 292 с. 

2. Апопій В. Інтернет - торгівля: проблеми і перспективи розвитку в 
Україні / В. О. Апопій // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 25-32. 

3. Беренштейн Б. Біржовий ринок у контексті глобалізацій них явищ 
міжнародної економіки / Б. Л. Беренштейн, О. М. Третяк // Науковий вісник 
національного університету біоресурсів і природокористування України –2010. 
– № 145 – С. 396-405.  

4. Беренштейн Б. Перспективи розвитку українського біржового 
аграрного ринку / Б. Л. Беренштейн, О. М. Третяк // Економіка АПК. – 2010. – 
№1– С. 50-56.  

5. Берлач А. І. Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та 
біржове законодавство України: понад 800 термінів / А. І. Берлач. - К.: 
Університет «Україна», 2007. - 185 с. 

6. Берлач А.І. Біржове право України: [навч. посіб.] / Берлач А.І.- К.: 
Університет «Україна», 2007. - 316 с. 

7. Кравченко Ю. Я. Ринок цінних паперів: [навч. посіб] / Кравченко Ю. 
Я. - 2-е вид., змін.та доп. - К.: Дакор; КНТ, 2009. - 672 с. 

8. Кононенко І. В. Основи біржового права: [навч. посіб] / Кононенко І. 
В. - К.: Кондор, 2007. - 576 с. 

9. Котирло О.О. Біржове право: [навч. посіб.]/ Котирло О.О. – К.: 
«Видавництво «Центр учбової літератури», 2012 – 268 с. 

10. Обіг цінних паперів в Україні: [наук.-практ. комент. Закону України 
«Про цінні папери та фонд.ринок», практика розгляду судами спорів, пов’яз. з 
обігом цінних паперів]/ Ю.М. Крупка, О.М. Гав'яз. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 
376 с. 
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11. Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні : навч. посіб. / 
М. В. Старинський ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 
України". - Суми : Мрія, 2011. - 252 с. 

12. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 
2006 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

13. Резго Г.Я. Современные технологии биржевого рынка 
(хеджирование и спекуляция на бирже): [учеб.пособ]/ Резго Г.Я., Храмцова Е.Р.- 
М. Феникс, 2011. - 187с. 

14. Рябовол Л. Т. Біржове право: товарна біржа як особливий суб'єкт 
господарювання: [навч. посіб. ] / Рябовол Л. Т.- Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. 
Винниченка, 2011. - 52 с. 

15. Савченко В.Д. Практ. посіб. з організації біржової діяльності:[практ. 
посіб. ] / Савченко В.Д., Білоусько Т.Ю. - X.: ХДАУ, 2011. – 129 с. 

16. Солодкий М.О. Біржовий ринок :[навч. посіб. ] / Солодкий М.О. - К.: 
В-во «Джерела М», -2-ге вид. 2010р. -333с. 

17. Сохацька О. М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи 
становлення в Україні:[навч. посіб. ]- Тернопіль: Екон. думка, 2011. -408 с. 

18. Типові правила біржової торгівлі продукцією. Наказ Мінсільгоспроду, 
Мінекономіки, Мінфіну [Електронний ресурс]. – режим доступу: http:// www. 
www.zakon.rada.gov.ua 

19. Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією : 
Наказ Мінсільгоспроду, Мінекономіки, Мінфіну [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: http:// www. www.zakon.rada.gov.ua 

20. Усенко Р.А. Финансовые санкции по законодательству Украины: 
[монография] / Усенко Р.А. – К.: Дакор, КНТ, 2009. – 168 с. 

21. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. - № 40. 

22. Цінні папери : підручник / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. д-ра екон. 
наук, проф., чл-кор. НАН України В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. 
Шевченка. - К. : Знання, 2012. - 1095 с.  

23. Чалдаева Л.А. Фондовая биржа: [учеб. пособ] / Чалдаева Л.А. - М,: 
Зкзамен, 2012. - 318с. 

24. Чуркин А. Загальна характеристика біржових угод /А.Г.Чуркин// 
Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 30-34.  
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ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2012. - 316 с. 

26. Берлач А. І. Банківське право України: [навч. посіб.] / Берлач А. І., 
Тараненко Ю. О. - К.: Університет «Україна», 2007. - 303 с. 

27. Берлач А. І. Біржова справа: [навч. посіб.] / Берлач А.І.. - К.: Фенікс, 
2003. - 320 с. 

28. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і 
грошових активів суспільства та власності громадян : (монографія) / Л. С. 
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Кірієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 104-110. 
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32. Твардовский В. Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на 
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екон. наук, проф. Т. С. Смовженко ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. 
Київ). - К. : УБС НБУ, 2012. - 322 с.  
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39. Ліга: Закон. База законодавства України [Електронний ресурс] – 
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40. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.mon.gov.ua. 

41. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 

42. Український юридичний портал [Електронний ресурс] – Режим 
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