
БІРЖОВЕ ПРАВО 
 

 Мета курсу – є формування нової генерації фахівців правового спрямування, 
здатних розв'язувати складні господарсько-правові проблеми розвитку елементів 
господарювання ринкового середовища взагалі та біржових інститутів зокрема. 

Дисципліна «Біржове право» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з дисципліни: «Економічна теорія», вона інтегрується з вивченням 
дисципліни «Економіка підприємства». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисциплін: «Теорія держави і права», 
«Підприємницьке право». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: засвоїти основні положення біржового законодавства. 
виробити навички практичної роботи з нормативним матеріалом, аналізу 
конкретних випадків з практики застосування біржового законодавства і 
змодельованих ситуацій. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність і зміст, предмет, метод, принципи, функції біржового права; 
розуміти закономірності, характер і тенденції розвитку біржових інститутів; 
особливості напрямів та методів регулювання діяльності біржових інститутів. 
вміти: розробляти угоди купівлі-продажу товарів з урахуванням особливостей 
біржової діяльності; обґрунтовувати і захищати свою позиції з питань торгівлі на 
біржовому ринку; виробити навички практичної роботи з нормативним матеріалом, 
аналізу конкретних випадків з практики застосування біржового законодавства і 
змодельованих ситуацій; приймати практичні рішення щодо ефективного 
застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків. 
володіти: методами і навичками біржового права. 
 Зміст навчальної дисципліни:  
ПРАВОВІ ЗАСАДИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СУБ’ЄКТИ БІРЖОВОГО ПРАВА. 
Поняття біржі і біржової діяльності. Фактори, що обумовлюють розвиток 
біржової діяльності. Функції бірж: основні та допоміжні. Виникнення бірж. Етапи 
розвитку біржової діяльності у світовій практиці. Основні тенденції розвитку 
світової біржової торгівлі. Класифікація бірж за регіоном дії; за характером товарів, 
що реалізуються на біржі; за характером біржових угод; за ступенем відкритості; за 
організаційно-правовими формами діяльності. Універсальні, спеціалізовані, 
вузькоспеціалізовані біржі. Структура суб’єктів біржового права. Засновники 
біржі. Члени біржі. Відмінні та спільні риси засновників і членів біржі. Брокерські 
контори. Філії брокерських контор. Переваги участі у біржових угодах торговельних 
посередників. Види торговельних посередників: агенти, брокери, дилери. Сутність 
агентської діяльності. Основні повноваження агентів. Сутність брокерської 
діяльності.  
ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ УГОД. БІРЖОВІ ТОВАРИ ТА ЇХ ВИДИ. 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. 
Характеристика біржових товарів.  Класифікація біржових товарів. Речові біржові 



товари. Фінансові інструменти.  Методика подання інформації про біржові товари в 
спеціалізованих виданнях. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


