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МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Економіко-правове регулювання біржової діяльності» є формування системи знань про сутність і зміст економіко-правового регулювання біржової діяльності.
Основними завданнями дисципліни «Економіко-правове регулювання біржової діяльності» є:
- вивчення понятійного апарата дисципліни;
- вивчення основ біржової діяльності, законів та підзаконних актів у галузі біржової діяльності;
- засвоєння основних положень біржового законодавства;
- вироблення навичок практичної роботи з нормативним матеріалом, аналізу конкретних випадків з практики застосування біржового законодавства і змодельованих ситуацій.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен ЗНАТИ:
- теоретико-методичні основи економіко-правового регулювання біржової діяльності.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен УМІТИ:

аналізувати правове забезпечення регулювання біржової діяльності;
аналізувати організаційну будову біржових інститутів;
визначати правовий статус біржових торгів;
застосовувати санкції до учасника біржових торгів за порушення правил біржової торгівлі;
- укладати біржові угоди (реєстрація, оформлення та розірвання).
-

1.2 Місце дисципліни в навчальному процесі
Дисципліна «Економіко-правове регулювання біржової діяльності» визначається базовою для наступних дисциплін: «Товарна біржа», «Фондова біржа та ринок цінних паперів», «Біржа продуктів інтелектуальної праці».
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2. ПРОГРАМА ТА ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Зміст лекцій
Ном.
розд.

Ном.
підрозд.

1

Основи біржового права
1.1
Поняття, предмет та метод біржового права
1.2
Система та джерела біржового права
1.3
Місце біржового права в системі права України
1.4
Характеристика біржових правовідносин в Україні
Державне регулювання та саморегулювання біржової
діяльності
2.1
Система органів, які регулюють біржову діяльність
в Україні
2.2
Форми державного регулювання біржового ринку
2.3
Характеристика законодавчих та нормативноправових актів у сфері біржової діяльності
2.4
Організаційно-правові основи створення бірж в
Україні
2.5
Внутрішньо біржові нормативні акти, що регламентують діяльність бірж
Економіко-правові основи організації і регулювання
біржових торгів
3.1
Економіко-правові особливості біржового товару
3.2
Права та обов’язки учасників біржових торгів
3.3
Правові основи біржового арбітражу між учасниками біржових угод
3.4
Правові основи організації торгів на біржі
3.5
Біржові операції та їх особливості
3.6
Економіко-правові особливості укладання біржових угод
Економіко-правове регулювання діяльності товарних
бірж
4.1
Організаційно-правова форма товарної біржі
4.2
Порядок створення та реєстрації товарної біржі
4.3
Функції, права й обов’язки товарної біржі
4.4
Правове регулювання діяльності товарної біржі та
її підрозділів в Україні
4.5
Біржові товари на товарній біржі та їх економікоправова характеристика

2

3

4

Тема лекції, її зміст

Обсяг,
годин

8

Посилання на літературу
1, с. 5-55
3, с. 8-40
7, с. 4-40

4

1, с. 56-70
2, с. 6-41
5, с. 10-22

4

4, с. 25-52
6, с. 29-36

4

1, с. 71-99
2, с. 55-85
3, с. 90-126
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Ном.
розд.

Ном.
підрозд.

Тема лекції, її зміст

Економіко-правові основи діяльності та регулювання
діяльності фондових бірж
5.1
Учасники фондового ринку, їх права та обов’язки
5.2
Економіко-правові особливості (характеристики)
цінних паперів що обертаються на фондовому ринку України
5.3
Державне регулювання фондової біржі
5.4
Державний контроль за маніпулюванням на ринку
фінансових послуг
5.5
Організаційно-правове забезпечення діяльності
позабіржового ринку цінних паперів в Україні.
6
Економіко-правове регулювання діяльності валютних
бірж
6.1
Економіко-правовий зміст валюти та валютних
цінностей
6.2
Методи валютного регулювання
6.3
Становлення валютної системи України та напрями її державного регулювання
6.4
Характеристика правовідносин при укладенні угод
з валютою на валютній біржі.
7
Економіко-правове регулювання діяльності бірж праці
7.1
Ринок праці як економічна та правова категорія
7.2
Біржа праці як елемент інфраструктури ринку
України
7.3
Суб’єкти ринку праці, їх функції, права та
обов’язки
РАЗОМ
5

Обсяг,
годин

4

Посилання на літературу
2, с. 118-134
6, с. 125-152
7, с. 115-131

4

3, с. 225-290
4, с. 114-158
7, с. 132-152

4

1, с. 483-551
3, с. 291-351
5, с. 95-154
6, с. 224-254

32

ГОДИН

2.2 Зміст практичних занять
Ном.
ПосиланОбсяг,
занятНайменування та зміст практичної роботи
ня на лігодин
тя
тературу
1
2
3
4
4,
с.
25-52
1 Економіко-правові основи організації і регулювання біржо4
6, с. 29-36
вих торгів. Розв’язання ситуаційних вправ
1, с. 71-99
2 Економіко-правове регулювання діяльності товарних бірж.
4

Розв’язання ситуаційних вправ
3

Економіко-правові основи діяльності та регулювання діяльності фондових бірж. Розв’язання ситуаційних вправ

4

4

Економіко-правове регулювання діяльності валютних бірж.
Розв’язання ситуаційних вправ

2

2, с. 55-85
3, с. 90-126
2, с. 118-134
6, с. 125-152
7, с. 115-131
3, с. 225-290
4, с. 114-158
7, с. 132-152

4

Ном.
ПосиланОбсяг,
занятНайменування та зміст практичної роботи
ня на лігодин
тя
тературу
1
2
3
4
1,
с.
483-551
5 Економіко-правове регулювання діяльності бірж праці.
2
3, с. 291-351
5, с. 95-154
6, с. 224-254

Розв’язання ситуаційних вправ
РАЗОМ

16

ГОДИН
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ КУРСУ
Тема

Загальний
обсяг,
годин

Лекції,
годин

Практичні
(семінарські)
заняття,
годин

Лабораторні роботи,
годин

Самостійне
опрацювання
матеріалу
(у тому
числі
ІРС),
годин

1-й модульний цикл дисципліни (1-й – 8-й тижні семестру, 9-й атестаційний)
8
10
Лекційні заняття. Тема1. «Основи бір- 18
жового права»
4
8
Лекційні заняття. Тема2. «Державне 12
регулювання та саморегулювання біржової діяльності»
4
8
Лекційні заняття. Тема3. «Економіко- 12
правові основи організації і регулювання
біржових торгів»
4
8
Лекційні заняття. Тема4. «Економіко- 12
правове регулювання діяльності товарних
бірж»
4
8
Лекційні заняття. Тема5. «Економіко- 12
правові основи діяльності та регулювання
діяльності фондових бірж»
4
8
Лекційні заняття. Тема6. «Економіко- 12
правове регулювання діяльності валютних
бірж»
4
8
Лекційні заняття. Тема7. «Економіко- 12
правове регулювання діяльності бірж праці»
ТестоКонтрольні заходи за 1-й модульний 9-й
тиждень
вий
цикл:
конт-

Індивідуальні
завдання,
годин

-

-

-

-

-

-

-

роль

Всього:
по 1-му модульному циклу

90

32

-

-

58

-
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Тема

Загальний
обсяг,
годин

Лекції,
годин

Практичні
(семінарські)
заняття,
годин

Лабораторні роботи,
годин

Самостійне
опрацювання
матеріалу
(у тому
числі
ІРС),
годин

Індивідуальні
завдання,
годин

2-й модульний цикл дисципліни (10-й –17-й тижні семестру, 18-й атестаційний)
8
4
4
Практичні заняття №1. Розв’язання
ситуаційних вправ: Економіко-правові
основи організації і регулювання біржових
торгів.
8
4
4
Практичні заняття №2. Розв’язання
ситуаційних вправ: Економіко-правове
регулювання діяльності товарних бірж.
Тестовий контроль за матеріалами теми
1-2 лекційних занять.
8
4
4
Практичні заняття №3. Розв’язання
ситуаційних вправ: Економіко-правові
основи діяльності та регулювання діяльності фондових бірж.
6
2
4
Практичні заняття №4. Розв’язання
ситуаційних вправ: Економіко-правове
регулювання діяльності валютних бірж.
Тестовий контроль за матеріалами теми
3-4 лекційних занять.
6
2
4
Практичні заняття №5. Розв’язання
ситуаційних вправ: Економіко-правове
регулювання діяльності бірж праці.
24
4
20
Захист індивідуальних завдань (ОДЗ)
ТестоКонтрольні заходи за 2-й модульний 18-й
тиждень
вий
цикл:
контроль;
ДСК

Всього:
по 2-му модульному циклу
Всього за семестр
Всього з навчальної дисципліни

60

-

16

-

24

20

150
150

32
32

16
16

-

24
82

20
20
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА
4.1 САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ
Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами
1. Положення про функціонування фондових бірж. Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2012 р. № 1688.
2. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу»
3. Закон України «Про товарну біржу»
4. Місце біржового права в системі права України
5. Еволюція біржових інститутів.
6. Основні завдання та актуальні проблеми біржової діяльності на сучасному
етапі суспільно-історичного розвитку України.
7. Суть біржової мови і жестів.
8. Здійснення Інтернет-брокерського обслуговування в Україні.
9. Правові основи біржового арбітражу між учасниками біржових угод.
10.Порядок та правила зняття товарів з біржових торгів.
11.Санкції, які можуть застосовуватись до учасника біржових торгів за порушення правил біржової торгівлі.
12.Виникнення та розв’язання спірних питань біржових угод.
13.Забезпечення виконання біржових угод.
14.Суть та правила біржового котирування цін.
15.Організаційно-правове забезпечення котирування на біржі.
16.Характерні особливості речового біржового товару на українських біржах.
17.Механізм торгівлі на товарних біржах.
18.Особливості біржової гри – спекуляції на біржових торгах.
19.Роль держави в досягненні конкурентоспроможності ринку цінних паперів.
20.Податкове стимулювання фондового ринку.
21.Фондові кризи в економіці України.
22.Лістинг та делістинг цінних паперів.
23.Принципи та умови виникнення біржових цін на фондовому ринку.
24.Особливості діяльності позабіржової торгівельної фондової системи.
25.Організаційно-правове забезпечення діяльності суб’єктів позабіржового ринку цінних паперів в Україні.
26.Технологія проведення торгів на Українській міжбанківській валютній біржі.
27.Характеристика правовідносин при укладенні угод з валютою на валютній біржі.
28.Категорії зайнятого населення.
29.Джерела фінансування виплат по безробіттю.
30.Роль громадських робіт у зменшенні безробіття.
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4.2 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ)

Теми для написання ОДЗ:
1. Місце біржового права в системі права України.
2. Характеристика біржових правовідносин в Україні.
3. Особливості регулювання біржової діяльності за кордоном.
4. Розвиток та становлення інститутів біржової торгівлі в Україні.
5. Організаційно-правові основи створення бірж в Україні.
6. Організаційно-правові основи діяльності органів управління біржею як
акціонерного товариства.
7. Правові основи біржового арбітражу між учасниками біржових угод.
8. Здійснення Інтернет-брокерського обслуговування в Україні.
9. Виникнення та розв’язання спірних питань біржових угод.
10.Правове забезпечення здійснення біржових угод в Україні.
11.Організаційно-правове забезпечення котирування на біржі.
12.Роль товарної біржі у формуванні цін в Україні в умовах економічної кризи.
13.Правове регулювання діяльності товарної біржі та її підрозділів в Україні.
14.Товарний арбітраж в біржовій діяльності.
15.Особливості біржової гри – спекуляції на біржових торгах.
16.Конкурентоспроможність фондового ринку України.
17.Організаційно-правове забезпечення діяльності суб’єктів позабіржового
ринку цінних паперів в Україні.
18.Особливості діяльності позабіржової торгівельної фондової системи.
19.Економічна стратегія торговця на фондовому ринку.
20.Фондові кризи в економіці України.
21.Боротьба з маніпулюванням ринком фінансових послуг.
22.Становлення валютної системи України та напрями її державного регулювання.
23.Особливості діяльності валютних бірж за кордоном.
24.Валюта як товар на біржових торгах України.
25.Біржа праці як елемент інфраструктури ринку України та перспективи її
розвитку.
Рекомендації підготовки ОДЗ з дисципліни
Підготовка ОДЗ передбачає вибір теми та узгодження її.
З метою полегшення підготовки роботи план слід розгорнути на підпитання.
Підготовка роботи обов’язково передбачає збір необхідної наукової інформації
по темі роботи та літературних наукових джерел, в тому числі й монографічної літератури. Для підбору літератури слід обов’язково скористатись бібліотекою вузу, а
також науковими бібліотеками міста. Робота має містити узагальнений матеріал.
Слід використовувати власні слова, містити особисті узагальнення і висновки. Виклад теми має бути послідовним, спиратися, у разі необхідності, на аналіз правоза9

стосовної практики.
ОДЗ має титульний листок, який містить назву учбового закладу, назву роботи,
прізвище студента, факультет та групу, в якій він навчається. На другій сторінці роботи вміщується зміст роботи і зазначаються сторінки. На наступній сторінці має
бути вступ, в якому вказується на актуальність теми. Після вступу розміщується основний текст ОДЗ. У висновках, які теж є невід’ємною частиною роботи, викладаються результати дослідження та перспективи подальшої наукової розробки вказаної теми. Після висновків вміщується перелік літератури, яка була використана для
підготовки. Опис джерела місить повну назву роботи, назву видавництва, рік видання.
ОДЗ має бути виконаний з застосуванням комп’ютерного набору в обсязі 30-35
сторінок. Сторінки нумеруються. Посилання на нормативні джерела мають бути точними. Список літератури має бути повним і включати основоположні монографічні роботи, учбові посібники, нормативний матеріал та журнальні статті. Не допускається використання лише одного джерела і його буквальний виклад. Посилання
на джерела (зноски) вміщуються на сторінці під текстом або ж в кінці речення в
скобках та є обов’язковими.
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5. ЛІТЕРАТУРА
5.1 Основна навчальна література
№
з/п

Назва навчальної літератури

Наявність примірників

Вид

1

Біржове право : навч. посіб. / А. В. Соловйов. - Львів : На електронних
Новий Світ-2000, 2010. - 628 с.
носіях

Навчальний
посібник

2

Біржове право : навч. посіб. / О. О. Котирло. - К. : ЦУЛ,
2012. - 268 с.

Навчальний
посібник

3

Основи біржового права : навч. посіб. / І. В. Кононенко. - На електронних
К. : Кондор, 2005. - 546 с.
носіях

Навчальний
посібник

4

Організація біржової діяльності: основи теорії і практи- На електронних
кум : навч. посіб. / Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. - 2-ге вид.,
носіях
доп. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 360 с.

Навчальний
посібник

5

Біржове право : навч. посіб.
Ю. О. Моісеєв. - К. : ЦНЛ, 2005. - 200 с.

/ А. Г. Бобкова, На електронних
носіях

Навчальний
посібник

6

Організаційно-правові основи біржової діяльності: навч. На електронних
посіб. / А. І. Берлач, А. Б. Н, В. І. Ю. - К. : Фенікс, 2000. носіях
336 с.

Навчальний
посібник

7

Словник термінів біржового законодавства : навч.посіб. На електронних
/ Уклад.: Л.П. Телятик , В.Л. Телятник. - Тернопіль : Асносіях
тон, 2004. — 208 с.

Навчальний
посібник

1

5.2 Додаткова рекомендована література
№
з/п

Назва навчальної літератури

Наявність примірників

Вид

1

2

4

3

8

Навчальний економічний словник-довідник (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг,фінанси, банки, інвестиції,біржова діяльність) : терміни, поняття, персоналії / Уклад.: В.С. Іфтемічук, В.А.
Григорєв, М.І,. Манілич, Г.Д. Шутак; За ред. Г.І. Башнянина, В.С. Іфтемічука. — 2-ге вид., виправл. і доп. —
Львів : Магнолія 2006, 2007. — 688 с.

1

Словник

9

Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка
підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки,
інвестиції, біржова діяльність) : терміни, поняття, персоналії / Уклад.: В.С. Іфтемічук, В.А. Григорєв, М.І. Манілич, Г.Д. Шутак. — 2-ге вид., виправл. і доп. — Львів :
Магнолія 2006, 2007. — 348 с.

1

Словник

11

10

Положення про функціонування фондових бірж. Затверджено Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку 22.11.2012 № 1688

1

навч. посібник

11

Україна. Закони.
Про цінні папери і фондову біржу

1

Закон України

12

Україна. Закони.
Про товарну біржу

1

Закон України

13

Біржові операції : навч. посіб. / В. Л. Чесноков. - К. : На електронних
ЦУЛ, 2008. — 192 с.
носіях

Навчальний
посібник

14

Біржові
товари
:
підручник
/ М. С. Беднарчук, На електронних
І. С. Полікарпов. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 365 с.
носіях

Підручник

15

Біржова справа : підручник / О. М. Сохацька. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 602 с.

Підручник

16

Біржова справа : підручник / О. М. Сохацька. - 2-ге вид., На електронних
змін. і доп. - Тернопіль; Київ : Карт-бланш; Кондор,
носіях
2008. - 632 с.

Підручник

17

Біржова діяльність : навч. посіб. / В. В. Раровська, На електронних
Л. А. Останкова, С. Е. Акопов. - К. : ЦУЛ, 2009. - 144 с.
носіях

Навчальний
посібник

1

5.3 Науково-методична література
№
з/п

Назва навчальної літератури

1

2

18

Готується до видання конспект лекцій (проект додається)

Наявна кількість примірників
3
Електрон. видання

Вид
4
Методичні
вказівки

12

6. РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год. / 5 кред.;
Лк. – 32 год. /16; пр. – 16 год./8; ОДЗ; ДСК.
2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних
циклів – 2.
3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R= 100 балів.
4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
4.1 Рейтингові бали модульної атестації (0,6 R = 60 балів)
 Робота на аудиторних заняттях (0,2 R = 12 балів):
- Лекції: 16 лк.*0,55 бали/лк.=8,8 бали.
- Практичні заняття: 8 пр.*0,4 бали/пр.=3,2 бали.
 Виконання завдань на практичних заняттях (максимально 20 балів):
- теоретична частина (написання 5 письмових робіт на засвоєння теоретичного
матеріалу) – максимально 10 балів (при позитивному оцінюванні завдання від
1,2 до 2,0 бали)
- практична частина (виконання і захист 5 практичних робіт) – максимально
10 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1,2 до
2,0 бали);
 Складання підсумкових модульних контролів – всього 18 балів (два модульних
контролі, шкала оцінювання якого від 5,4 до 9);
 Виконання ОДЗ – при позитивному оцінюванні від 6 до 10 бали (шляхом захисту);
4.2 ДСК (0,4 R = 40 балів) – при позитивному оцінюванні від 24 до 40 балів.
5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):
1-ий модульний цикл: (16 лк.; 0 пр. занять; 0 пр. роботи; 0 письмі роботи; підсумковий модульний контроль) – 10,68 … 17,8 балів.
2-ий модульний цикл: (0 лк.; 8 пр. занять; 5 пр. робіт; 5 письмових робіт; ОДЗ;
підсумковий модульний контроль; ДСК) – 49,32 … 82,2 балів.
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6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: відпрацювання
пропущених практичних занять, перескладання підсумкового модульного контролю
та дск студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає
незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та ліквідації заборгованостей.
7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою
шкалою:
Оцінка

Визначення

Оцінка за національною шкалою

ECTS

5,0 (відмінно)

Сума балів(R)

A

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

Вище середнього рівня з кількома 4,0 (добре)
помилками

82-89

C

В загальному правильна робота з
певною кількістю помилок

74-81

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

Можливе повторне складання

F

Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

90-100

3,0 (задовільно)

64-73
60-63

2 (незадовільно)

35-59
0-34

 Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 59),
мають право на дворазове складання (за процедурою письмового іспиту) заходу підсумкового семестрового контролю. При цьому максимальна кількість,
яку вони можуть отримати становить 60 балів;
 Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 34 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються і представляється деканатом
до відрахування.
Лектор потоку

______________

Є.І. Нагорний

Завідувач кафедри

______________

С.М. Ілляшенко

«___» ___________ 20__ р.
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7. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ навч. рік.
Протокол № ___ від ―___‖ _________ 20____ р.
Завідувач кафедри __________________ (Ілляшенко С.М.)
Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ навч. рік.
Протокол № ___ від ―___‖ _________ 20____ р.
Завідувач кафедри __________________ (Ілляшенко С.М.)
Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ навч. рік.
Протокол № ___ від ―___‖ _________ 20____ р.
Завідувач кафедри __________________ (Ілляшенко С.М.)
Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ навч. рік.
Протокол № ___ від ―___‖ _________ 20____ р.
Завідувач кафедри __________________ (Ілляшенко С.М.)
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