
Перелік залікових питань 

з дисципліни: “Біржове право” 
( 3,4 курс, 6,8 семестр) 

 1.  Виникнення і розвиток біржі. 

 2.  Угоди на товарній біржі. 

 3.  Валютна біржа. 

 4.  Правове положення фондової біржі. 

 5.  Цінні папери, порядок їх випуску та обігу. 

 6.  Об’єкти біржової торгівлі. 

 7.  Угоди з цінними паперами на фондовій біржі. 

 8.  Статут та правила фондової біржі. 

 9.  Оформлення укладених угод та розрахунки на валютній біржі. 

10. Членство і управління товарною біржею. 

11. Порядок реєстрації фондових бірж. 

12. Основні характеристики цінних паперів. 

13. Хеджування і біржова спекуляція. 

14.Управління фондовою біржею.  

15. Реєстрація випуску цінних паперів. 

16. Учасники біржових торгів. 

17. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними  

      паперами. 

18. Операції з валютою. 

19. Біржа праці 

20. Основні характеристики акцій 

21. Основні характеристики облігацій 

22. Основні характеристики ощадних сертифікатів 

23. Основні характеристики казначейських  зобов’язань 

24. Основні характеристики векселів 

25. Види цінних паперів та їх характеристика 

26. Угоди з цінними паперами на фондовій біржі 

27. Види облігацій 



28. Порядок проведення торгів акціями ВАТ 

29. Статут товарної біржі 

30. Правила товарної біржі 

31. Статут фондової біржі 

32. Правила фондової біржі 

33. Статут Валютної біржі 

34. Правила валютної біржі 

35. Учасники біржових торгів 

36. УМВБ 

37.  Найважливіші центри біржової торгівлі у світі. 

38. Види бірж. 

39. Функції біржі. 

40. Товарна біржа на Україні.  

41. Поняття товарної біржі , умови створення та принципи її  

      діяльності. 

 42. Права та обов’язки товарної біржі. 

 43. Етапи створення товарної біржі . 

 44. Умови створення товарної біржі. 

 45. Членство і управління товарною біржею. 

 46. Майно товарної біржі та гарантії її майнових прав. 

 47. Поняття фондового ринку та фондової біржі. 

 48. Статут і правила фондової біржі. 

 49. Реєстрація фондової біржі. 

 50. Управління фондовою біржею. 

 51. Види угод на фондовій біржі. 

 52. Діяльність Української фондової біржі. 

 53. Реєстрація випуску цінних паперів. 

 54. Дозвіл на здійснення діяльності по обігу та випуску цінних 

         паперів. 

 55. Регулярна інформація про емітент. 



 56.Укладання угод з цінними паперами. 

 57. Види угод на фондовій біржі. 

 58. Розрахунки за придбані акції. 

 59.  Умови допуску (лістингу) цінних паперів на фондову біржу. 

 60.  Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за 

         цінними паперами. 

   61. Обовязки торговців цінними паперами.. 

   62.Поняття валютної біржі. Українська міжбанківська валютна біржа. 

   63. Правила членства у Валютній Секції УМВБ. 

   64. Правила проведення торгів у Валютній Секції УМВБ. 

   65. Оформлення укладених угод та розрахунки. 

      

      

      

    

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 


