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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Курс "Правове регулювання ринку цінних паперів" включає теми, які охоплюють поняття 

та структуру ринку цінних паперів, правових засад його функціонування, ознак, видів та 

функціонального призначення цінних паперів, гарантій їх здійснення та захисту, видів 

професійної діяльності на ринку та умов її провадження, організації та функцій депозитарної 

системи, динаміки та перспектив ринку цінних паперів в Україні.  
Дисципліна поділена на 2 змістові модулі, які об’єднують лекційний матеріал, семінарські 

та практичні заняття, самостійну роботу студентів та тес тування.  

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години 

(лекції/лабор

аторні, 

практичні, 
семінарські) 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

 

Оцінювання 

Модуль 1 

Тема 1. 

Поняття і 

структура ринку 

цінних паперів 

України 

2/2 Знати поняття ринку 

цінних паперів. 

Аналізувати 

законодавство України 

про цінні папери і 
фондовий ринок. 

Розрізняти структурні 

елементи ринку цінних 

паперів. 

Розв’язок задач. 

Виконання 

самостійної 

роботи, у тому 

числі, в eLearn. 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Правова 

характеристика 

цінних паперів 

2/2 Знати правову природу 

цінних паперів. 

Розрізняти окремі 

види цінних паперів. 
Вміти надавати 

правову 

характеристику 

окремим видам цінних 

паперів. 

Розв’язок задач. 

Виконання 

самостійної 

роботи, у тому 
числі, в eLearn. 

 

 

 

 
 

Модуль 2 

Тема 3. 

Учасники ринку 

2/2 Знати поняття 

учасників ринку 

Розв’язок задач. 

Виконання 

 

 



цінних паперів цінних паперів 

(фондового ринку). 

Вміти надавати 

правову 

характеристику 

емітентів цінних 
паперів та інвесторів у 

цінні папери.  

Застосовувати знання 

про саморегулівні 

організації 
професійних учасників 

фондового ринку. 

самостійної 

роботи, у тому 

числі, в eLearn. 

 

 

 

 

 

Всього за семестр 70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  
Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

 

Роботи, що здаються із порушенням встановлених термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається виключно з дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, наявність 
відповідної довідки). 

Політика щодо академічної 

доброчесності: 

 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів, іншої техніки). 

Усі роботи повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу. 

Політика щодо відвідування: 

 
Відвідування занять є обов'язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання 
може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 

погодженням із деканом факультету). 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ  

 

Рейтинг здобувача вищої 
освіти, бали 

Оцінка за результатами складання екзаменів, заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно  не зараховано 

 


