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ВСТУП 

 

 

Фінансові ринки надзвичайно важливі для функціонування сучасних 

економік. Відсутність ефективних ринків кредиту та капіталу, запозичень та 

інвестицій може спричинити порушення та глибокі кризи розвитку 

господарства країни. Фінансові ринки часто не можуть сформуватися в 

країнах з командною економікою і в менш розвинених країнах, що викликає 

низькі рівні інвестиційної активності та темпи зростання загалом. 

Поєднання добре розвиненого фінансового ринку та різноманітного 

спектра фінансових продуктів та інструментів найкращим чином 

задовольняє попит позичальників і кредиторів, а також економіки в цілому. 

Фінансовий ринок забезпечує доступ до капіталу корпораціям, 

підприємствам різного профілю на напрямів діяльності, а також державним 

установам. Перспектива фінансового ринку полягає у встановленні цін для 

світової торгівлі, залучення капіталу та передачі ліквідності і ризиків. 

Значною мірою це зумовлює необхідність вивчення студентами закладів 

вищої освіти дисципліни, яка вивчає специфічні відносини, що виникають 

на фінансовому ринку, а також дозволяє оволодіти апаратом проведення 

операцій на цьому ринку. 

Мета дисципліни полягає в розширенні знань та 

поглибленні навичок студентів щодо організації операцій на 

фінансовому ринку, механізму проведення їх та особливостей 

розвитку світових фондових систем, політику формування 

портфельних інвестицій. 

            Завдання дисципліни: вивчення причинно-наслідкових явищ, 

що виникають у  суспільстві у процесі функціонування фінансових 
ринків. 

В результаті вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» студент повинен: 

знати: 

  -основні механізми взаємодії держави, фінансових інститутів, 

підприємств і організацій на фінансових ринках; 
- основні поняття, показники та аналіз фондового ринку; 
- основні поняття, показники та методи оцінки ринкової вартості цінних 
паперів; 
   -основні поняття, показники та методи аналізу інвестиційної 

привабливості фінансових інструментів; 
- основні поняття, показники та аналіз валютного ринку; 
- основні поняття, показники та аналіз грошового ринку; 
- основні поняття, показники та оцінка ринку банківських позик; 
- основні поняття фундаментального та технічного аналізу фінансових 

ринків. 
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вміти: 
- вирішувати проблеми побудови ефективної системи фінансових 

ринків; 
- застосовувати методологію комплексного аналізу 

фінансових ринків на тлі масових явищ і процесів, які відбуваються у 

світовому економічному просторі на різних рівнях управління, 

тенденцій їх розвитку та взаємообумовленості. 

 
Компетеції, які студент має отримати під час вивчення предмету: 

загальні компетентності 

-Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

-Здатність працювати в команді та автономно 

-Здатність бути критичним та самокритичним. 

-Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності  

фахові компетентності 

-Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структур 

-Здатність до діагностики стану фінансових систем ( державні фінанси, у 

тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств,фінансові ринки,банківська система та страхування) 

-Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного,фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку 

 -Здатність використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу. 

 

  Програмні результати навчання передбачені освітньою програмою: 

-Знати механізм функціонування державних фінансів, у т. ч. бюджетної та 

податкових систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств,фінансові ринки,банківська система та страхування 

-Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем( 

державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств,фінансові ринки,банківська 

система та страхування) 

-Розуміти принципи,методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів,банківської справи та страхування 
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Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Світове і внутрішнє фінансове середовище, 

фінансовий ринок країни і його основні  складові елементи. 

Предмет і завдання дисципліни фінансового ринку. Фінансове середовище: 

поняття, характеристики, основні складові, основні тенденції. Характеристика 

фінансових ринків і їх класифікація. Види фінансового посередництва. 

Фінансові інститути і міжнародні фінансові 

центри, їх вплив на національну фінансову систему. Фінансові інструменти: 
види, поняття, класифікація, застосування. Основи процентних ставок. 

 
 Тема1.1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. 

Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються відносини 

купівлі-продажу фінансових фондів. Місце фінансового ринку у фінансовій 

системі. Структура фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий ринок, 

ринок банківських позичок. 

Суб’єкти відносин — учасники фінансового ринку: держава, емітенти, 

інвестори, фінансові посередники. Фінансові інструменти ринку - цінні 

папери, їх економічна та правова природа. Цінний папір - фінансова вимога. 

Цінний папір - носій майнових та інших прав інвестора. Процес 

сек’юритизації, його значення для фінансового ринку. Впровадження 

комп’ютеризованих рахунків дебіторів і кредиторів ринку. Електронні цінні 

папери. 

Рівняння балансу руху фондів в економіці. Рух фінансових потоків в 

економіці. Звіт про рух фінансових фондів та їх використання. Матриця 

фінансових фондів. Заощадження та інвестиції. Постачальники заощаджень, 

використання заощаджень, інвестори. 

Функції фінансового ринку. Забезпечення руху фінансових потоків, переливу 

вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції. Внутрішньогалузевий, 

міжгалузевий та міжнародний рух фінансових потоків. Інтернаціоналізація та 

глобалізація фінансових ринків. Вплив мережі INTERNET на процеси 

інтернаціоналізації та глобалізації. Єдина валюта в Європейському Союзі, її 

вплив на світовий фінансовий ринок. Формування нагромадження капіталу. 

Особливості нагромадження капіталу в плановій та ринковій економіках, 

порівняльний аналіз, переваги та недоліки. Роль фінансового ринку в 

економіці. 

Державне регулювання фінансового ринку, його причини, головні принципи, 
законодавчі основи. 

 
Тема 1.2. Законодавче регулювання фінансового ринку. 

Розвиток законодавчого регулювання фінансового ринку в країнах з 

розвинутою ринковою економікою (на прикладі США та Великобританії). 

Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. Рекомендації Групи 

30 щодо введення єдиних міжнародних стандартів фінансових ринків. 
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Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків. Резолюції 

Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Регулювання 

фондового ринку в країнах — учасницях Європейського Союзу. 

Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду. Директиви 

Базельського комітету з банківського нагляду. Директиви Ради ЄС з 

регулювання банківської діяльності та нагляду. 

Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні. Правові норми 

регулювання фінансового ринку і розвитку його інфраструктури. 

Правове регулювання фондового ринку в Україні. Стратегія розвитку 

фондового ринку. Правові норми захисту майнових прав інвесторів. Права та 

обов’язки інституційних інвесторів. Забезпечення відкритості, прозорості 

інформації про емітента. Захист прав емітента. 

Правові основи розвитку грошового ринку і ринку банківських позичок в 

Україні. Особливості формування нормативної бази грошового ринку та 

ринку банківських позичок. Правові норми захисту майнових прав інвестора 

на грошовому ринку. 

Захист майнових прав вкладників та акціонерів комерційних банків. 

Пруденційне банківське регулювання. 

Тема 1.3. Поняття та класифікація фінансового посередництва. 
Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад. Значення 

інфраструктури для розвитку фінансового ринку. Система інфраструктури 

фінансового ринку в Україні. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. 
Технологія торгівлі   цінними   паперами.   Техніка   проведення   аукціонів.   
Види   аукціонів. 
Біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів. 
Фінансові інститути як посередники між суб’єктами фінансового ринку. 

Значення фінансового посередництва: деномінація заощаджень, приймання 

ризику неповернення виданої позички та виплати процентів, інформаційне 

забезпечення, консолідація ризиків та ефект росту масштабів угод. Роль 

комерційних банків як посередників. Депозитні небанківські інститути. 

Кредитні спілки. Ощадні інститути. Страхові компанії. Інвестиційні компанії 

та фонди. Пенсійні фонди, перспективи їх розвитку в Україні. Брокери та 

дилери по цінних паперах. Фонди грошового ринку. Фінансові компанії. 

Активи та пасиви фінансових посередників, їх управління. Нетто — 

процентна маржа. Чисті активи. 

Організатори торгівлі цінними паперами: фондові біржі, позабіржові 

фондові торговельні системи. 

Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та 

учасники. Два рівні депозитарної системи. НБУ — депозитарій та 

фінансовий агент з обслуговування обігу державних цінних паперів. 

Депозитарний договір. Облік цінних паперів. Електронний облік цінних 

паперів. Ліцензії на право здійснення кожного виду депозитарної 

діяльності. Зберігачі цінних паперів. 
Номінальні утримувачі. Реєстри та реєстратори власників іменних цінних паперів. 
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Кліринг. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк. 
Інформаційно-аналітичні інститути, їх значення для функціонування 

фінансового ринку. Фондові індекси та рейтинги. 

Саморегулюючі організації. Розвиток саморегулюючих організацій у країнах з 

розвинутою ринковою економікою, їх функції та значення для розвитку ринку 

цінних паперів. Саморегулюючі організації в Україні. 

Органи контролю та нагляду на фінансовому ринку. Контрольні функції 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку 

України, Міністерства фінансів України. 

 
Тема 1.4. Процентні ставки та їх структура. 

Відсоток за кредит. 
Майбутня та поточна вартість фінансових 
інструментів. Практичне застосування концепції 

вартості грошей у часі. 

 
Тема 1.5. Ризик та ціна капіталу. 

Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна кредиту — процент. Структура 

процентних ставок фінансового ринку. Дохід і ризик цінного папера. Теорії 

структури процентних ставок (неупередженого очікування, переваги 

ліквідності, сегментації ринку). 

Розвиток теорій ризику. Причини появи та розвитку теорій ризику. Теорія Г. Марковіца (Нобелівська премія з економіки 1990 р.) — вибір раціонального (ефективного) портфеля, що забезпечує отримання очікуваного доходу за 

мінімального ризику. Виокремлення з обігу цінних паперів цінного папера без 

ризику. 

Теорія В. Шарпа (Нобелівська премія з економіки 1990 р.). Поділ ризику на 

систематичний і несистематичний. Ефективний портфель — ринковий. Модель 

оцінки капітальних активів (МОКА) та її фінансове значення. Можливості 

застосування МОКА в Україні. 
Модель арбітражного ціноутворення. 
Теорія ефективності фінансового ринку Є. Фами. Сучасна критика теорії. 

 
Тема 1.6. Фондовий ринок. 

Фондовий ринок як частина фінансового ринку. Значення розвитку 

фондового ринку для процесу нагромадження капіталу. Особливість 

фондового ринку, його суб’єкти. Функції фондового ринку. Рух 

довгострокових фінансових фондів. Особливості розвитку фондового ринку в 

Україні. 

Інструменти фондового ринку: облігації та акції як класичні інструменти 

ринку капіталів, розвиток похідних цінних паперів. 

Ринок облігацій. Облігація — борговий цінний папір. Класифікація облігацій. 

Ринок державних облігацій. Казначейські ноти та бони. Муніципальні 

облігації та їх особливості. Облігації корпорації. Емісія, реєстрація та 

розміщення облігацій. 
Дохідність облігації: поточна, до часу погашення, повна реалізована.  
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Показник чутливості ціни облігації щодо зміни ринкового доходу (рівняння 

Макоулі). Рейтинг облігацій. 

Ринок акцій. Акція як частка у статутному фонді акціонерного товариства. 
Класифікація акцій. Емісія, реєстрація та розміщення акцій. Способи 

розміщення. Виплата дивідендів. Спліт, консолідації, райти, скріпи. 

Поточна дохідність акції. Курс (ціна) акції. Ціна акції з рівномірним ростом 

дивіденду (модель Гордона). Ціна акції з нерівномірним ростом дивіденду. 

Оцінка дивідендного доходу. 

Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів, його методи та значення для 

вивчення ринку і прийняття стратегічних рішень. 

Технічний аналіз ринку цінних паперів. Методи аналізу. Побудова лінійних 

та стовпчикових графіків. Японські свічки як різновид стовпчикових графіків. 

Осцилятори. Значення технічного аналізу для прийняття рішень з купівлі-

продажу цінних паперів. 

 
Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансових 

ринків. 

Кредитний ринок (ринок банківських кредитів). Фондовий ринок: ринки 

акцій, боргових зобов’язань (облігацій та інших довгострокових зобов’язань) 

з фіксованим доходом, інших фінансових інструментів і механізм їх 

функціонування. Валютний ринок і механізм його функціонування. Світові 

фінансові ринки. Ризики операцій на фінансових ринках і методи їх 

хеджування. ринки похідних інструментів (деривативів). Аналіз фінансових 

ринків: фундаментальний і технічний аналіз. Фінансовий ринок України: 

основні сегменти, характеристики, ефективність, проблеми, перспективи. 

 
Тема 2.1. Ринок похідних цінних паперів. 

Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. Хеджування. 
Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості. 

Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої позиції, довгої та 

короткої позиції. Ф’ючерсні контракти, їх значення, види: короткостроковий 

процентний ф’ючерс, 

довгостроковий процентний ф’ючерс, ф’ючерсні контракти на казначейський 

вексель та індекс. Ф’ючерсні біржі. Роль розрахункової палати біржі. 

Маржовий рахунок, початкова та варіаційна маржа. Ф’ючерсна ціна. Базис. 

Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між продавцем і 

покупцем опціона. Американський та західноєвропейський види опціонів. 

Опціон на купівлю фінансового активу, на продаж фінансового активу. Ціна 

опціона — премія. Нижня межа премії — внутрішня вартість опціона, 

верхня — часова (зовнішня) вартість. Модель Блека- Сколеса для опціона на 

продаж. Опціони на акції, облігації, індекси, ф’ючерсні контракти, валюту. 

Контракти своп. Процентні свопи. Валютні свопи.  

Банківський ринок своп, його особливості. Варіанти, права власників. Частки 

в пулах та взаємних фондах. 
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Створення ринку «синтетичних» цінних паперів. Фінансовий інжиніринг. 

Створення нових фінансових інструментів (продуктів). Комбінація опціонів. 

Стелажна угода. Стренг. Стреп. Стріп. Спред. 
Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні розписки, 

цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках. 

 
Тема 2.2. Грошовий ринок і ринок банківських позичок. 

Грошовий ринок і ринок банківських позичок як складові фінансового ринку, 

їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. Особливість грошового ринку як 

ринку високоліквідних фінансових активів, короткострокових цінних паперів. 

Особливість ринку банківських позичок як ринку короткострокових і 

середньострокових позичок для фінансування оборотного (працюючого) 

капіталу. 

Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позичок: держава 

(міністерство фінансів та центральний банк), комерційні банки та депозитарні 

небанківські інститути, господарські одиниці всіх форм власності, фінансові 

посередники — дилери по державних цінних паперах, дисконтні дома 

(Великобританія). 

Функції грошового ринку. Забезпечення руху короткострокових ліквідних 

фінансових потоків, купівлі-продажу грошей як засобів платежу. 

Забезпечення касового виконання державного бюджету. 
Інструменти грошового ринку. Вексель — дисконтний фінансовий 

інструмент. Казначейські векселі, їх особливості та значення для грошового 

ринку. Дохідність казначейського векселя. Аукціони казначейських векселів. 
Федеральні фонди. Угоди про продаж з обов’язковим викупом цінних паперів 

(репо). Сертифікати депозитів, що вільно обертаються. Комерційні цінні 

папери — прості векселі. Причини зростання обігу сертифікатів депозитів і 
комерційних векселів. Банківські акцепти, їх зв’язок зі світовою торгівлею. 
Функції ринку банківських позичок: кредитування оборотних фондів 
(працюючого капіталу). 
Операції центральних банків на відкритому ринку. Роль казначейських 

векселів та інших видів короткострокових урядових цінних паперів. 

Управління грошовим обігом як мета операцій на відкритому ринку, 

поставлена перед центральним банком. Регулювання портфеля цінних паперів 

емісійного банку. Управління державним боргом як мета операцій на 

відкритому ринку, поставлена перед Міністерством фінансів. Взаємодія і 

взаємозв’язок кредитно-грошової та фінансової політики, значення її для 

грошового ринку. Види операцій на відкритому ринку. 

 
 
 
Тема 2.3. Валютний ринок. 

Поняття валюти, курс валюти, котирування іноземної валюти. Класифікації 

валютних ринків за різноманітними чинниками. Взаємовідносини між 

учасниками валютного сегменту фінансового ринку.  
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Конверсійні операції на валютному ринку. Ринок операцій СПОТ. Операції на 

форвардному ринку. Валютні фьючерси. Валютні опціони. Операції СВОП. 

Валютний арбітраж. Ризик потенційних збитків від зміни обмінних курсів. 

Конверсійні операції. 

 
Тема 2.4. Фондова біржа та біржові операції. 

Основи організації та роботи біржі. Біржовий статут і правила біржі. 

Біржовий комітет, члени біржі. Котирувальна комісія. Лістинг, основні 

вимоги та умови на біржі. Включення до курсового бюлетеня та реєстрація. 
Брокери, дилери, спеціалісти на фондовій біржі. 
Види біржових наказів та угод. Повні й неповні лоти. Накази на купівлю і 

продаж. Накази на день, тиждень, місяць, відкриті накази. Накази «стоп», 

накази «на вибір брокера», лімітні накази. 

«Короткі накази» — продаж акцій без покриття. Види коротких продажів. 

Купівлі з використанням маржі. Виконання наказів. Встановлення цін. 

Кліринг. Клірингові банки. Біржовий бюлетень, його значення для організації 

торгівлі. 

Біржові індекси, їх значення. Індекси зарубіжних фондових ринків: Dow 

Jones, Standard and Poors, DAX. Міжнародні індекси. Індекси Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC): IFC Frontier, IFC Global, IFC Investable. 

Включення України до індексу IFC Frontier на базі індексу ПФТС. Фондові 

індекси України: Комекс-брок, Wood-15, ProU-50, Індекс ПФТС. 

Позабіржова торгівля. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у 

США як регулятор торгівлі на позабіржовому ринку. Автоматичні 

котирування Національної асоціації дилерів з цінних паперів у США 

NASDAQ, її правила, норми ділової поведінки. 
Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. Позабіржова фондова торговельна 
система (ПФТС). 
Організація торгівлі цінними паперами. Лістинг, кліринг ПФТС. 

 
Тема 2.5. Фундаментальний і технічний аналіз. 

Зміст і основні цілі фундаментального інвестиційного аналізу на фондовому 

ринку. Суть рейтингової оцінки акцій і облігацій. Показники оцінки акцій і 

облігацій. Фінансова оцінка цінних паперів. Методи порівняльної оцінки 

акцій. Зміст технічного інвестиційного аналізу на фондовому ринку. Фондові 

індекси в системі аналізу та оцінки ринку ЦП. 
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1. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. 
 Модуль 1. Світове і внутрішнє фінансове середовище, фінансовий 
ринок 
країни і його основні складові елементи 
Тема 1. 

Фінансовий 

ринок: 
сутність, 

функції та 

роль в 
Економіці 

16 2 2 - - 12 17 2 - - - 15 

Тема 2. 

Закондавче 

регулюванн

я 

фінансовог

о 

ринку 

16 2 2 - - 12 17 - 2 - - 15 

Тема 3 . 
Поняття і 

класифікація 

фінансового 

посередництва 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

Тема 4. 
Процентні 
ставки та їх 
структура 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

Тема 5. Ризик та 
ціна капіталу 16 2 2 - - 12 17 2 - - - 15 

Тема 6. 
Фондовий 
ринок 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

Разом за 

змістовим 
модулем 1 

96 12 12 - - 72 96 4 2 - - 90 
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Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансових 
ринків.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Тема 1. 

Ринок 

похідних 

цінних 
паперів 

18 4 2 - - 12 15 - - - - 15  

Тема 2. 
Грошовий 
ринок і ринок 

банківських 

позичок 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15  

Тема 3. 
Валютний 
ринок 

16 2 2 - - 12 20 - - - - 20  

Тема 4. 
Фондова 
біржа та 
біржові 
операції 

16 2 2 - - 12 17 2 - - - 15  

Тема 5. 
Фундаменталь

ний і 

технічний 

аналіз 

18 2 2 - - 14 17 - 2 - - 15  

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

84 12 10 - - 62 84 2 2 - - 80  

Усього годин 180 24 22 - - 134 180 6 4 - - 170  
Модуль 2  
ІНДЗ   - -  -   - - -   
Усього годин              
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• Теми практичних занять 
№ 

з/
п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 2 

2 Законодавче регулювання фінансового ринку 2 

3 Поняття та класифікація фінансового посередництва 2 

4 Процентні ставки та їх структура 2 

5 Ризик та ціна капіталу 2 

6 Фондовий ринок 2 

7 Ринок похідних цінних паперів 2 

8 Грошовий ринок і ринок банківських позичок 2 

9 Валютний ринок 2 

10 Фондова біржа та біржові операції 2 

11 Фундаментальний і технічний аналіз 2 

 Разом 22 

 

• Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 12 

2 Законодавче регулювання фінансового ринку 12 

3 Поняття та класифікація фінансового посередництва 12 

4 Процентні ставки та їх структура 12 

5 Ризик та ціна капіталу 12 

6 Фондовий ринок 12 

7 Ринок похідних цінних паперів 12 

8 Грошовий ринок і ринок банківських позичок 12 

9 Валютний ринок 12 

10 Фондова біржа та біржові операції 12 

11 Фундаментальний і технічний аналіз 14 

12 Разом 134 
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Модуль 1. Світове і внутрішнє фінансове середовище, фінансовий 

ринок країни і його основні складові елементи 

Тема 1 Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 

План  заняття: 

1. Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань                      самостійного вивчення: 

1.Сутність і значення фінансового ринку. 

2.Сегменти фінансового ринку. 

3.Суб’єкти фінансового ринку. 

4.Моделі фінансових ринків. 

2. Індивідуальне тестування. 

 Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Фінансовий ринок 

A. сукупність економічних відносин, пов’язаних з розподілом 

фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових 

коштів та інших фінансових інструментів 

B. сукупність економічних відносин між продавцями та споживачами 

інвестиційних товарів та послуг 

C. система економічних відносин між суб’єктами з приводу купівлі-

продажу товарів та послуг 

D. сукупність різноманітних локальних ринків, які є місцем зустрічі 

інтересів інвесторів та об'єктів інвестування 

2. До загальних функцій фінансового ринку належать 

A. запровадження фінансовим ринком механізму викупу в інвесторів належних 

їм фінансових активів і тим самим підвищення ліквідності цих активів 

B. забезпечення взаємодії покупців і продавців фінансових активів, у 

результаті якої встановлюються ціни на фінансові активи, що 

зрівноважують попит і пропозицію на них 

C. сприяють знаходженню для кожного з кредиторів (позичальників) 

контрагента угоди, а також суттєво зменшують витрати на проведення 

операцій та інформаційні витрати 

D. всі відповіді вірні 

3. Обслуговуюча функція фінансового ринку передбачає 

A. перерозподіл на взаємовигідних умовах коштів з метою їх 

ефективного  використання 

B. забезпечення процесів інвестування у виробництво та

 фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу 

C. реалізацію вартості фінансових активів і організацію процесу 

доведення їх до споживачів 

D. формування ринкових цін на окремі види фінансових інструментів 

4. Активізуюча функція фінансового ринку передбачає 

A. перерозподіл на взаємовигідних умовах коштів з метою їх 

ефективного  використання 

B. забезпечення процесів інвестування у виробництво та

 фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу 
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C. прискорення обороту капіталу та вплив на грошовий обіг, що 

сприяє активізації економічних процесів у країні 

D. формування ринкових цін на окремі види фінансових інструментів 

5. Сегментація фінансового ринку 

A. процес цілеспрямованого поділу його видів на індивідуальні

 сектори залежно від характеру фінансових контрагентів, які діють на ринку 

B. процес цілеспрямованого поділу його видів на індивідуальні

 сектори залежно від характеру фінансових інструментів, які обертаються на ринку 

C. процес цілеспрямованого поділу його видів на індивідуальні

 сектори залежно від характеру фінансових посередників, які діють на ринку 

D. процес цілеспрямованого поділу його видів на індивідуальні

 сектори залежно від характеру фінансових коштів, які обертаються на ринку 

6. За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок 

поділяють на 

A. ринок грошей 

B. ринок капіталів 

C. ринок цінних паперів 

D. правильні відповіді a та b 

7. За видами фінансових активів фінансовий ринок поділяють на 

A. кредитний ринок 

B. фондовий ринок 

C. ринок фінансових послуг 

D. всі відповіді вірні 

8. За умовами обігу фінансових інструментів фінансовий ринок 

поділяють на 

A. ринок деривативів та ринок золота та інших дорогоцінних металів 

B. кредитний ринок та фондовий ринок 

C. первинний ринок та вторинний ринок 

D. ринок нерухомості та ринок цінних паперів 

9. До основних суб’єктів операцій на фінансовому ринку належать 

A. фірми, підприємства, корпорації, організації, фінансові інститути, 

держава, іноземні учасники 

B. домашні господарства, фірми, підприємства, корпорації,

 організації, фінансові інститути, центральні та місцеві органи влади, 

іноземні учасники 

C. домашні господарства, фірми, підприємства, корпорації,

 організації, держава, іноземні учасники 

D. підприємства, корпорації, організації, центральні та місцеві органи 

влади, іноземні учасники 

10. До альтернативних  моделей фінансового ринку належать 

A. англо-американська та банкоцентрична 

B. німецька та банкоцентрична 

C. англо-американська та азійська 

D. центральноєвропейська та банкоцентрична 
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Тема 2. Законодавче  регулювання фінансового ринку 

 

План  заняття: 

1. Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань самостійного вивчення: 

1.Моделі та основні елементи регулювання фінансового ринку. 

2.Внутрішнє регулювання фінансового ринку. 

3.Державне регулювання фінансового ринку України. 

              2.Індивідуальне тестування. 

 Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Регулювання фінансового ринку 

A. активні дії, спрямовані на систему взаємовідносин, що складаються на 

фондовому ринку, з метою впорядкування і забезпечення захисту інтересів 

брокерів 

B. цілеспрямований вплив на систему взаємовідносин, що складаються 

на фінансовому ринку, з метою впорядкування цих взаємовідносин і 

забезпечення захисту інтересів осіб, які беруть у них участь 

C. вплив на систему взаємовідносин, що складаються на фінансовому 

ринку, з метою забезпечення захисту інтересів держави 

D. процес, що позначається на системі взаємовідносин, що складаються 

на інвестиційному ринку, з метою впорядкування цих взаємовідносин і 

забезпечення захисту інтересів інвесторів 

2. Основною метою регулювання фінансового ринку є 

A. забезпечення гармонізації всіх видів інтересів учасників цього ринку 

B. забезпечення задоволення всіх видів інтересів держави 

C. досягнення задоволення всіх видів інтересів брокерів цього ринку 

D. досягнення гармонізації всіх видів інтересів інвесторів 

3. До базових принципів регулювання фінансового ринку належать 

A. необхідність досягнення макроекономічної стабілізації та проведення 

глибоких структурних реформ як основної передумови розвитку 

фінансових ринків 

B. лібералізація фінансового ринку та євроінтеграції 

C. необхідність досягнення збалансованості економічних інтересів, через 

формування ринкового конкурентного середовища 

D. всі відповіді вірні 

4. Внутрішнє регулювання фінансового ринку 

A. здійснюється шляхом укладення міжнародних угод щодо інтеграції 

окремих національних фінансових ринків 

B. здійснюється уповноваженими державними органами та охоплює всі 

напрями регулювання у межах національного фінансового ринку 

C. здійснюється недержавними інститутами-регуляторами 

(саморегулюючими організаціями) за окремими напрямами та видами 

професійної діяльності на фінансовому ринку 

D. здійснюється міжнародними організаціями 
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5. Пряме регулювання фінансового ринку 

A. система процесів встановлення норм поведінки для учасників 

фінансового ринку, забезпечення їх застосування, розв’язання суперечок, 

що виникають у зв’язку з їх застосуванням, а також притягнення до 

відповідальності учасників, що порушують ці норми 

B. вплив на функціонування фінансового ринку через систему 

економічних важелів, застосування яких сприяє формуванню окремих умов 

зовнішнього середовища цього ринку і позначається на цінах, обсягах 

попиту та пропозиції окремих сегментів фінансового ринку, а також на 

ступені конкурентної боротьби між учасниками ринку 

C. активні дії, спрямовані на систему взаємовідносин, що складаються на 

фондовому ринку, з метою впорядкування і забезпечення захисту інтересів 

брокерів 

D. процес, що позначається на системі взаємовідносин, що складаються 

на інвестиційному ринку, з метою впорядкування цих взаємовідносин і 

забезпечення захисту інтересів інвесторів 

6. Непряме регулювання фінансового ринку 

A. система процесів встановлення норм поведінки для учасників 

фінансового ринку, забезпечення їх застосування, розв’язання суперечок, 

що виникають у 

зв’язку з їх застосуванням, а також притягнення до відповідальності 

учасників, що порушують ці норми 

B. вплив на функціонування фінансового ринку через систему 

економічних важелів, застосування яких сприяє формуванню окремих умов 

зовнішнього середовища цього ринку і позначається на цінах, обсягах 

попиту та пропозиції окремих сегментів фінансового ринку, а також на 

ступені конкурентної боротьби між учасниками ринку 

C. активні дії, спрямовані на систему взаємовідносин, що складаються на 

фондовому ринку, з метою впорядкування і забезпечення захисту інтересів брокерів 

D. процес, що позначається на системі взаємовідносин, що складаються 

на інвестиційному ринку, з метою впорядкування цих взаємовідносин і 

забезпечення захисту інтересів інвесторів 

7. Саморегулююча організація (СРО) 

A. недержавний інститут-регулятор фінансового ринку, що створюється 

як примусове неприбуткове об'єднання будь-яких учасників ринку, яке має 

на меті захист інтересів своїх членів 

B. державний інститут-регулятор фінансового ринку, що створюється як 

примусове прибуткове об'єднання професійних учасників ринку, яке має на 

меті захист інтересів своїх членів 

C. державний інститут-регулятор фінансового ринку, що створюється як 

добровільне прибуткове об'єднання професійних учасників ринку, яке має 

на меті захист інтересів своїх членів 

D. недержавний інститут-регулятор фінансового ринку, що створюється 

як добровільне неприбуткове об'єднання професійних учасників ринку, яке 

має на меті захист інтересів своїх членів 
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8. Основні завдання СРО 

A. розробка та впровадження правил, стандартів і вимог щодо 

здійснення операцій на фінансовому ринку, які є обов'язковими для всіх її 

членів 

B. контроль за діяльністю своїх членів та інших учасників ринку в 

межах своєї компетенції 

C. забезпечення представництва своїх учасників і захист їх 

професійних інтересів 

D. всі відповіді вірні 

9. Механізм державного регулювання фінансового ринку

 України побудований на основі 

A. завдань (модель «двох вершин») 

B. секторної моделі, тобто система регулювання є трирівневою 

C. моделі єдиного нагляду 

D. секторної моделі (дворівнева система) 

10. Діяльність інших фінансових посередників і фінансових компаній в 

Україні (страхових компаній, кредитних спілок, недержавних 

пенсійних фондів тощо) регулюється 

A. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР) 

B. Національним банком України 

C. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Національною комісією з депозитарної системи України 
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Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва 

План  заняття: 

1. Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань самостійного вивчення: 

1.Поняття фінансового посередництва. 

2.Роль фінансових посередників та їх функції. 

          3.Типи фінансових посередників,їх коротка характеристика. 

          4.Роль банківських установ на фінансовому ринку. 

          5.Значення пара банківської системи на фінансовому ринку. 

             2.Індивідуальне тестування. 

 

 Розв’яжіть тестові завдання. 

1. До фінансових посередників відносять: 

а) суб’єктів банківської системи; 

б) небанківські фінансово-кредитні інститути; 

в) контрактні фінансові інститути; 

г) усі відповіді вірні. 

2. Спеціальні кредитно-фінансові інститути, що утворюються 

товаровиробниками на приватних засадах для задоволення взаємних 

потреб у кредитах та інших банківських послугах, це: 

а) кооперативні банки; 

б) ощадні і кредитні асоціації; 

в) спеціалізовані банки; 

г) банківська корпорація. 

3. Юридична особа, засновниками та акціонерами якої можуть бути 

виключно банки, створюється з метою концентрації капіталів банків, – це: 

а) банківська холдингова група; 

б) банківська корпорація; 

в) фінансова холдингова група; 

г) ощадні і кредитні асоціації. 

4. Принципи, що покладені в основу розробки Державної 

комплексної програми реформування та розвитку банківської системи – 

це: 

а) спрямованість макроекономічної політики на забезпечення стабільних 

умов для підприємницької діяльності; 

б) прозорість і забезпеченність життєздатності фінансових інститутів; 

в) створення умов для зменшення витрат на фінансове посередництво; 

г) усі відповіді вірні. 

5. Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до: 

а) небанківських фінансово-кредитних інститутів; 

б) контрактних фінансових інститутів; 

в) суб’єктів банківської системи; 

г) депозитарно-клірингвої системи. 
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6. Підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування 

власних або залучених фінансових коштів і поєднує в собі елементи 

кредитування в натуральній і грошовій формі – це: 

а) факторинг; 

б) благодійність; 

в) лізинг; 

г) страхування. 

7. Кредитні установи, що створюються для надання населенню 

послуг щодо схову предметів домашнього вжитку, а також видачі позичок 

під заставу цих предметів – це: 

а) фінансові компанії; 

б) ломбарди; 

в) позичково-ощадні асоціації; 

г) страхові компанії. 

8. Фінансова установа, яка залучає грошові заощадженяя своїх 

членів для взаємного кредитування, наданні фінансових послуг шляхом 

об’єднання грошових внесків – це: 

а) кредитна спілка; 

б) каси взаємодопомоги; 

в) благодійна організація; 

г) ломбард. 

9. Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльності, що 

включає збирання, обробку, зберігання та надання даних, які складають 

систему обліку власних іменних цінних паперів – це: 

а) реєстратор; 

б) зберігач; 

в) Розрахунковий банк; 

г) Національний депозитарій. 

10. Виділити сфери діяльності Національної депозитарної системи: 

а) уніфікація документообігу щодо операцій з цінними паперами; 

б) передача й отримання інформації про угоду; 

в) стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними 

стандартами; 

г) гарантійне забезпечення грошових угод; 

д) відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у документарній, 

так і в бездокументарній формах; 

е) акумулювання доходів за цінними паперами, взятими на 

обслуговування, та їх розподіл за рахунками; 

є) розробка, впровадження, обслуговування і підтримка 

компю’теризованих систем обслуговування обігу рахунків у цінних паперах; 

ж) управління діяльністю. 
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 Презентація рефератів (повідомлень). Теми повідомлень− 

презентацій (здобувачі вищої освіти обирають одну тему і готують міні – 

доповідь ( 3 - 4 сторінки) та презентацію до неї): 

1. Взаємозв’язок фінансових посередників на фінансовому ринку 

2. Особливості формування інфраструктури на фінансовому ринку в 

різних країнах світу 

3. Ієрархічна структура фінансових посередників на фінансовому ринку 

4. Роль фінансових посередників (кожного окремо) на фінансовому 

ринку 

5. Особливості розвитку фінансового посередництва на сучасному 

етапі розвитку країни 

 

 

 

Тема 4. Процентні ставки та їх структура 

План  заняття: 

      1. Розгорнуте  обговорення основних положень теми та питань 

 

2. Поняття відсоткової ставки та її роль у фінансових обчисленнях 

  3. Нарощування і дисконтування за схемами простих і складних відсотків 

4. Банківське нарощування і дисконтування 

  5.Фінансові ренти 

 

  2. Вирішення задач 

 Задача 1. 

Громадянин Сиренко І.К. відкрив рахунок у відділенні «Ощадбанку» 

на суму 1000 грн. під 15% річних. Визначити, яку суму отримає вкладник 

через два роки, якщо проценти нараховуються щомісяця, щоквартально, 

щорічно та прираховуються до суми депозиту. 

Задача 2. 

Вкладник має намір накопичити 20 000 грн., зараз він може покласти 

у комерційний банк 12 000 грн. під 20% річних. Складні відсотки 

нараховуються один раз у квартал. Визначити строк вкладу. 

Задача 3. 

Визначити майбутню вартість депозиту вкладника, який було 

розміщено під складний процент у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк». Сума 

вкладення – 20 000 грн., річна ставка відсотка 15%, термін зберігання – 1 

рік. Зробити розрахунок при щоквартальному та щомісячному прирахуванні 

нарахованих складних процентів до суми депозиту. Визначити доцільність 

розміщення коштів населення на строкових депозитах у комерційному 

банку. 
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Задача 4. 

«Ощадбанк» нараховує складні відсотки щомісячно на  депозитний 

вклад у розмірі 7 000 грн., термін зберігання – 5 років, ставка відсотка– 15% 

річних. Дати оцінку доцільності вкладу, якщо квартальний рівень інфляції 

буде сягати 1,5%. 

 

Задача 5. 

ПАТ КБ «Приватбанк» пропонує юридичним особам такі види 

депозитів: 

а) депозит на термін 6 місяців на умовах щомісячного прирахування 

нарахованих складних відсотків за номінальною ставкою 14% річних; 

б) депозит на термін 6 місяців на умовах щоквартального 

прирахування  нарахованих складних відсотків за номінальною ставкою 14,5% 

річних; 

Визначити який з видів депозитів є прибутковішим для вкладника, 

якщо відсотки обкладаються податком. 

 

Тема 5. Ризик та ціна капіталу 

План  заняття: 

1. Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань            самостійного вивчення: 

 

1.Ціноутворення на фінансовому ринку. 

2.Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів. 

3.Фінансові ризики. 

 

2.. Індивідуальне тестування. 

 

 Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Завдання ціноутворення на фінансовому ринку 

A. відображення реального співвідношення попиту і пропозиції 

B. реалізація конкретних цілей ціноутворення 

C. врахування різноманітних факторів, що впливають на формування ціни 

D. всі відповіді вірні 

2. Номінальна ціна 

A. ціна продажу цінних паперів при їх первинному розміщенні 

B. зазначена на бланку цінного папера 

C. визначається на підставі фінансової звітності підприємства 

D. відображає співвідношення попиту і пропозиції 

3. Балансова ціна 

A. визначається на підставі фінансової звітності підприємства 

B. відображає співвідношення попиту і пропозиції 

C. цінні папери обліковуються на балансі підприємства 

D. ціна продажу цінних паперів при їх первинному розміщенні 
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4. Емісійна ціна 

A. визначається на підставі фінансової звітності підприємства 

B. відображає співвідношення попиту і пропозиції 

C. цінні папери обліковуються на балансі підприємства 

D. ціна продажу цінних паперів при їх первинному розміщенні 

5. Аналітичний метод ціноутворення передбачає 

A. використання аргументованих висновків експертів (визнаних спеціалістів) про рівень 

реальної вартості того чи іншого фінансового інструмента або ціну певної фондової операції 

B. статистичний аналіз з використанням середніх величин, індексів, дисперсії, варіації та ін. 

C. що рівень ціни визначається в результаті детального аналізу 

кон’юнктури ринку, виконання діагностичного факторного аналізу, моніторингу 

D. застосування імітаційних моделей з використанням комп’ютерної 

техніки базується на побудові певних схем 

6. Нормативно-параметричний метод ціноутворення передбачає 

A. використання аргументованих висновків експертів (визнаних 

спеціалістів) про рівень реальної вартості того чи іншого фінансового 

інструмента або ціну певної фондової операції 

B. що кожна інвестиційна характеристика цінного папера або фондової 

операції має певний діапазон нормативних значень; обрана одиниця 

оцінюється тією чи іншою кількістю балів, які підсумовуються, і отримана 

сума балів множиться на завчасно прийняту вартісну оцінку одного бала 

C. що рівень ціни визначається в результаті детального аналізу кон’юнктури ринку, 

виконання діагностичного факторного аналізу, моніторингу 

D. застосування імітаційних моделей з використанням комп’ютерної 

техніки базується на побудові певних схем 

7. Майбутня вартість грошей 

A. рівномірні грошові потоки, що регулярно надходять (платежі за 

закладними, преміальні внески по страхуванню, купонні або процентні 

виплати по облігаціям, орендні платежі тощо) 

B. сума майбутніх грошових надходжень, зведених з урахуванням певної 

процентної ставки (так званої «дисконтної ставки, коефіцієнта дисконту»), 

до теперішнього (поточного) періоду 

C. сума, що виплачується одноразово 

D. сума, в яку перетворюється через певний період часу з урахуванням 

певної ставки процента інвестовані сьогодні (у теперішній час) кошти 

8. Поточна вартість грошей 

A. рівномірні грошові потоки, що регулярно надходять (платежі за 

закладними, преміальні внески по страхуванню, купонні або процентні 

виплати по облігаціям, орендні платежі тощо) 

B. сума майбутніх грошових надходжень, зведених з урахуванням певної 

процентної ставки (так званої «дисконтної ставки, коефіцієнта дисконту»), до 

теперішнього (поточного) періоду 

C. сума, що виплачується одноразово 

D. сума, в яку перетворюється через певний період часу з урахуванням 

певної ставки процента інвестовані сьогодні (у теперішній час) кошти 
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9. Ризик у ділових операціях 

A. економічна категорія, що відображає ступінь успіху (невдачі) фірми в 

досягненні своїх цілей з урахуванням впливу різних факторів, як прямої так 

і непрямої дії 

B. економічна категорія, що відображає ступінь успіху фірми в 

досягненні своїх цілей з урахуванням впливу факторів прямої дії 

C. економічна категорія, що відображає ступінь невдачі фірми в 

досягненні своїх цілей з урахуванням впливу факторів непрямої дії 

D. економічна категорія, що відображає ступінь успіху або невдачі фірми 

в досягненні своїх цілей з урахуванням впливу факторів виключно прямої 

дії 

10. До категорії систематичних ризиків належать 

A. ризик зміни процентної ставки 

B. ризик інфляції 

C. ризик зростання загально ринкових цін 

D. правильні відповіді a та b 

 

Вирішення задач 

Задача 1. 

У купівлю 20 тис. акцій за ціною 140 грн інвестор вкладає 200 тис. грн 

власних коштів і 100 тис. грн коштів, позичених під 15 % річних. Комісійні 

брокера – 850 грн. Через 3 місяці, коли курс підніметься до 1 45 грн, 

інвестор продає акції. Який прибуток отримає інвестор від здійснення даної 

операції? 

Задача 2. 

У купівлю 350 акцій за ціною 140 грн інвестор вкладає 50 % власних 

коштів і 50 % коштів, позичених під 14,5 % річних. Комісійні брокера – 600 

грн. Через два місяці інвестор продає акції за ціною 142 грн. Який прибуток 

отримає інвестор від здійснення даної операції? 

Задача 3. 

Поточна ціна акції дорівнює 2 25 грн, щорічний дивіденд – 25 грн. 

Інвестор уклав маржову угоду, сплативши 25 грн. Решту суми він позичив у 

брокера під 12 

% річних. Через рік він продав акцію за 235 грн. Який дохід він отримав? 

Задача 4. 

Інвестор придбав акцію за 8 тис. грн та продав її через 3 роки за 6 

тис. грн; за перший рік йому сплатили дивіденд у розмірі 720 грн; за другий 

– 470 грн; за третій – 310 грн. Визначити дохідність операції інвестора. 
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Тема 6. Фондовий ринок 

План  заняття: 

1.Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань                      самостійного вивчення: 

1.Загальна характеристика та учасники фондового ринку. 

2.Класифікація секторів фондового ринку. 

3.Оцінка цінних паперів на фондовому ринку. 

4.Операції та професійна діяльність на фондовому ринку. 

5.Стан розвитку фондового ринку України. 

  

2.Індивідуальне тестування. 

 

Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» фондовий ринок 

A. сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними 

щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) 

B. сукупність учасників грошового ринку та правовідносин між ними 

щодо розміщення, обігу та обліку грошей 

C. сукупність учасників валютного ринку та правовідносин між ними 

щодо розміщення, обігу та обліку валют 

D. сукупність учасників ринку та правовідносин між ними щодо 

розміщення, обігу та обліку фінансових ресурсів 

2. За умовами емісії та механізмом обігу цінних паперів фондовий 

ринок поділяють 

A. на первинний та вторинний ринки 

B. на регіональний та національні ринки 

C. на міжнародний та національні ринки 

D. на біржовий та позабіржовий ринки 

3. На міжнародному фондовому ринку здійснюються такі операції 

A. перебувають в обігу цінні папери, емітовані виключно резидентами 

даної країни відповідно до її законодавства 

B. обертаються цінні папери, емітовані поза юрисдикцією будь-якої 

однієї країни, які пропонуються для продажу інвесторам різних країн 

C. перебувають в обігу цінні папери, емітовані резидентами або 

нерезидентами відповідно до законодавства країни 

D. обертаються цінні папери, емітовані поза юрисдикцією різних країн, 

які пропонуються для продажу інвесторам однієї країни 

4. Залежно від того, нові цінні папери пропонуються для продажу 

чи емітовані раніше розрізняють 

A. первинний та вторинний ринки 

B. регіональний та національні ринки 

C. міжнародний та національні ринки 

D. біржовий та позабіржовий ринки 
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5. ІРО (initial public offering) 

A. початкове розміщення цінних паперів серед інвесторів і

 початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки 

B. первинне публічне розміщення акцій підприємства на фондовій біржі 

з відповідним їх внесенням до котирувальних списків (лістингом) 

C. ринок, де обертаються емітовані раніше цінні папери 

D. процес придбання іноземних цінних паперів пов’язаний із 

вивезенням капіталу та здійсненням інвестицій за межі окремої країни 

6. Організатором торгівлі на позабіржовому ринку виступають 

A. ТНК 

B. фондові біржі 

C. торговельно-інформаційні системи 

D. держава 

7. Капіталізація прибутку 

A. процес розміщення акції на фондові біржі чи в цілому на ринку 

цінних паперів 

B. процес встановлення ціни акції залежно від реально принесеного 

нею прибутку, здійснюється на фондові біржі чи в цілому на ринку цінних 

паперів 

C. процес отримання прибутку від акції 

D. процес отримання дивідендів 

8. В залежності від позиції учасника виділяють такі групи операцій 

на фондовому ринку 

A. емісійні, інвестиційні, базові 

B. позичальницькі, інвестиційні, базові 

C. емісійні, інвестиційні, господарські 

D. емісійні, інвестиційні, клієнтські 

9. Трастові операції 

A. передача прав власності на цінні папери за кошти 

B. закріплення та зміна прав власності на цінні папери 

C. довірче управління переданими у власність цінними паперами, які 

належать на правах власності іншій особі 

D. забезпечення збереженості й цілісності цінних паперів 

10. Згідно із законодавством України на ринку цінних паперів 

виділяють такі види професійної діяльності, кожен з яких підлягає 

обов’язковому ліцензуванню 

A. обслуговування випуску та торгівлі цінними паперами, управління 

цінними паперами 

B. розрахунково-клірингові послуги та депозитарна діяльність 

C. ведення реєстру власників іменних цінних паперів та організація 

торгівлі на ринку цінних паперів 

D. всі відповіді вірні 
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Вирішення задач 

 

Задача 1. 

Акції номіналом 800 грн. були куплені 1 серпня 2019 року за ціною 

21784,5 грн. Інвестор тримав акції у своєму портфелі 10 місяців, протягом 

якого було сплачено  дивідендів у розмірі 15% річних. 1 липня 2020 року 

інвестор продав акції за ціною  985,2 грн. Визначте поточну прибутковість 

акцій у вигляді ефективної ставки простих відсотків. 

Задача 2. 

1 вересня 2019 року компанія «Контіт» випустила облігації терміном 

1 рік на загальну суму 3 млн. гривень. Номінальна вартість однієї облігації 

складає 20 000 грн. Доходність цінних паперів 15% річних з поквартальною 

виплатою купонного доходу. 

Складіть графік виплати купонного доходу за облігацією із 

зазначенням: 

1) розміру квартального купону на одну облігацію у кожному кварталі; 

2) загального рівня виплат купонного доходу за рік. 

Кількість днів у кварталі рахуйте по факту, кількість днів у році – 365. 

Задача 3. 

Визначити біржові індекси на початок і кінець тижня, темп зростання  

біржового індексу, темпи зростання курсів акції кожного емітента, 

коефіцієнт 

«бета» для акцій кожного емітента, якщо відомо: 

 

Емітент 

Початок тижня Кінець тижня 

Курс акцій,  

грн. 

Об'єм угод, 
тис. штук Курс акцій,  

грн. 

Об'єм угод, 
тис. 
штук 

АКБ Київ 80,0 2,0 92,0 3,8 
АТ Оріон 94,0 2,0 98,0 3,8 
АТ Славутич 112,6 12,0 92,9 33,5 
АТ Світ 78,3 2,0 83,4 3,4 
АКБ 
Південний 

76,8 4,
0 

92,3 8,8 

Зробити відповідні висновки. 

 

Презентація рефератів (повідомлень). Теми повідомлень − 

презентацій (здобувачі вищої освіти обирають одну тему і готують 

міні – доповідь ( 3 - 4 сторінки) та презентацію до неї): 

1. Біржова діяльність на фондовому ринку України. Проблеми та 

перспективи розвитку. 

2. Стан первинного ринку цінних паперів України. 

3. Інновації на ринку фінансових інструментів. 

4. Тенденції інвестування індивідуальних інвесторів на українському 

фондовому ринку. 

5. Біржова діяльність на світових фондових ринках. 

Фондові індекси розвинутих економічних систем 
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Модуль 2. Особливості функціонування фінансових ринків. 
 

 

Тема 7. Ринок похідних цінних паперів 

План заняття 

1.Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань                      самостійного вивчення: 

1. Поняття похідного цінного паперу.  

2. Функції похідних  цінних  паперів.  

3. Критерії  віднесення фінансового інструменту до похідних.  

4. Особливості  опціонних  операцій.  

 

2.Індивідуальне тестування. 

Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. На біржі укладаються контракти: 

а) форвардні; 

б) ф’ючерсні; 

в) свопи; 

г) опціонні. 

2. Прогнозують динаміку курсів і страхують власників цінних 

паперів від їх падіння – це: 

а) варанти, свопи; 

б) ф’ючерси, опціони; 

в) сертифікати акцій та облігацій; 

г) депозитарні розписки. 

3. Предметом фінансової ф’ючерсної угоди можуть бути: 

а) іноземна валюта, банківські депозити; 

б) депозитні сертифікати, фондові індекси; 

в) акції, облігації, векселі; 

г) довгострокові казначейські зобов’язання. 

4. Похідні цінні папери, що надають додаткові пільги власникам 

базового активу, є: 

а) сертифікати акцій, облігацій; 

б) опціони, варанти, ордери; 

в) ф’ючерси, опціони; 

г) депозитарні розписки. 

5. Похідні цінні папери, що забезпечують проникнення основного 

папера на іноземні фондові ринки – це: 

а) форварди; 

б) ф’ючерси; 

в) депозитарні розписки; 

г) опціони. 
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6. Контракти, що закінчуються поставкою близько 95% реального 

товару – це: 

а) ф’ючерси; 

б) форварди; 

в) депозитарні розписки; 

г) варанти. 

7. Головним недоліком опціонів є : 

а) висока вартість; 

б) відсутність біржового та позабіржового опціонних ринків; 

в) велика різноманітність; 

г) усі відповіді вірні. 

8. Угода, що використовується для захисту позичальника, який бере 

кредит під плаваючу ставку, від підвищення рівня ринкових ставок – це: 

а) «кеп»; 

б) «флор»; 

в) «колар». 

9. Видами свопів є: 

а) прості і складні; 

б) амлртизуючі і наростаючі; 

в) активні і пасивні; 

г) усі відповіді вірні. 

10. Строкова угода, яка може укладатися як на біржовому, так і на 

позабіржовому ринках – це: 

а) опціон; 

б) ф’ючерс; 

в) форвард; 

г) варант. 
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Тема 8. Грошовий ринок і ринок банківських позичок 

План  заняття: 

1. Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань самостійного вивчення: 

1.Структура і сутність грошового ринку. 

2.Характеристика облікового ринку та його особливості. 

3.Міжбанківський ринок. 

4.Поняття кредиту та кредитного ринку. 

5.Кредитна система, її структура і особливості. 

6.Стан кредитного ринку України. 

 

2.Індивідуальне тестування. 

Розв’яжіть тестові завдання. 

 

1. Грошовий ринок 

A. частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно 

короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові 

операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капіталу фірм, 

короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб 

B. ринок, де короткострокові грошові ресурси перерозподіляються між 

кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів 

з термінами погашення, як правило, до одного року 

C. частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси 

кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою 

переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни 

D. загальне позначення тих ринків, де існують пропозиція і попит на 

різні платіжні засоби 

2. Інструменти грошового ринку 

A. векселі 

B. банківські акцепти 

C. брокерські й дилерські фірми 

D. правильні відповіді a та b 

3. Облігаційний відсоток 

A. норма доходу за операціями банків 

B. норма доходу, встановлена за цінними паперами 

C. норма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам за їхніми 

депозитами 

D. норма доходу, яку стягує банк із позичальників за

 користування позиченими коштами 
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4. Попит на гроші (МD) формується з таких складових 

A. попит на гроші як засоби обігу (діловий, операційний або попит на 

гроші для здійснення угод) 

B. попит на гроші як засоби збереження вартості (попит на гроші як 

активи, попит на запасну вартість, або спекулятивний попит) 

C. попит на гроші як засоби споживання (попит на гроші для здійснення 

угод, попит на додану вартість, попит на гроші як пасиви) 

D. правильні відповіді a та b 

5. Обліковий ринок 

A. частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно 

короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові 

операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капіталу фірм, 

короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб 

B. частина грошового ринку, де короткострокові грошові ресурси 

перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і 

цінних паперів з термінами погашення, як правило, до одного року 

C. частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси 

кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою 

переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни 

D. загальне позначення тих ринків, де існують пропозиція і попит на 

різні платіжні засоби 

6. Інституційна структури облікового ринку включає 

A. комерційні банки 

B. центральний банк 

C. спеціальні кредитні інститути, 

D. всі відповіді вірні 

7. Онкольний кредит 

A. банківська операція з вирахування (дисконту) векселів і скасування 

позик до запитання 

B. короткостроковий кредит, який погашається протягом 10 днів 

C. короткостроковий кредит, який погашається на першу вимогу 

D. банківська операція з урахування (дисконту) векселів і видачі позик 

до запитання під забезпечення векселів 

8. Кредитний ринок 

A. частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно 

короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові 

операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капіталу фірм, 

короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб 

B. ринок, де короткострокові грошові ресурси перерозподіляються між 

кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів 

з термінами погашення, як правило, до одного року 

C. частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси 

кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою 

переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни 

D. загальне позначення тих ринків, де існують пропозиція і попит на різні платіжні засоби 
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9. Кредитна система 

A. більш широке поняття, ніж банківська система, що включає

 лише сукупність банків, що діють в країні 

B. вужче поняття, ніж банківська система, що включає лише 

сукупність небанківські установи, що діють в країні 

C. більш широке поняття, ніж небанківська система, що включає

 лише сукупність банків, що діють в країні та поза її межами 

D. більш широке поняття, ніж небанківська система, що включає

 лише міжбанківський ринок 

10. Кредитний ринок являє собою сукупність таких установ 

A. інвестиційні фонди 

B. факторингові компанії 

C. фондова біржа 

D. правильні відповіді a та b 

 

Тема 9. Валютний ринок 

План  заняття: 

1. Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань самостійного вивчення: 

1.Поняття та структура валютного ринку. 

2.Основні інструменти валютного ринку. 

3.Ринок Forex. 

4.Особливості валютного ринку України. 

2.Індивідуальне тестування. 

 Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Валютний ринок 

A. ринок, де короткострокові грошові ресурси перерозподіляються між 

кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів 

з термінами погашення, як правило, до одного року 

B. система сталих і водночас різноманітних економічних та 

організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з 

приводу валютних операцій, зовнішньої торгівлі, надання фінансових 

послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають 

обміну і використання різних іноземних валют 

C. частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси 

кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою 

переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни 

D. загальне позначення тих ринків, де існують пропозиція і попит на 

різні платіжні засоби 

2. До курсоутворюючих чинників кон’юнктури валютного ринку 

належать 

A. штучне і надмірне цінове регулювання 

B. безконтрольна емісія та інфляція 

C. квотування та ліцензування 

D. внутрішня і зовнішня пропозиція грошей 
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3. До регулюючих чинників кон’юнктури валютного ринку належать 

A. штучне і надмірне цінове регулювання 

B. безконтрольна емісія та інфляція 

C. квотування та ліцензування 

D. внутрішня і зовнішня пропозиція грошей 

4. Маркет-мейкери на валютному ринку 

A. найбільші банки та фінансові компанії, які здійснюють значні обсяги 

валютних операцій і завдяки своєму панівному становищу на ринку 

формують стратегію динаміки валютних курсів, відсоткових ставок тощо 

B. дрібні банки та фінансові компанії, які є користувачами валютного 

ринку та виконують значно менші обсяги валютних операцій, а їх діяльність 

не спричиняє суттєвого впливу на валютну політику та динаміку валютних 

курсів 

C. банки, які здійснюють зовнішню торгівлю або капіталовкладення за 

кордоном 

D. банки, які здійснюють операції неторговельного характеру щодо 

купівлі- продажу готівкової іноземної валюти, у сфері туризму, переказу 

валют 

5. Найбільшими міжнародними валютними ринками, представленими 

сукупністю банків, бірж і фінансових компаній, є 

A. ринок Лондона 

B. ринок Токіо 

C. ринок Відня 

D. правильні відповіді a та b 

6. Криптовалюта (сryptocurrency) 

A. вид валюти, випуск та облік якої засновані на симетричному 

шифруванні і застосуванні різних брокерських методів захисту 

B. вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на 

асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів 

захисту 

C. вид валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному 

шифруванні і застосуванні різних математичних методів 

D. вид інформаційної валюти, емісія та облік якої засновані на 

симетричному шифруванні і застосуванні різних державних методів 

управління 

7. Долар США завжди є валютою котирування для валют 

A. англійський фунт стерлінгів (GBP), євро (EUR), австралійський 

(AUD) і новозеландський долари (NZD) 

B. англійський фунт стерлінгів (GBP), євро (EUR), канадський долар 

(CAD) 

C. євро (EUR), канадський долар (CAD), японська єна (JPY) 

D. англійський фунт стерлінгів (GBP), євро (EUR), канадський долар 

(CAD) та російський рубль (RUB) 
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8. Валютний арбітраж 

A. валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю 

(продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, 

обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій 

(курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору 

B. угода, за якої платежі проводяться у встановлений термін (від одного 

тижня до п’яти років) за курсом, зафіксованим на час укладення угоди за 

контрактом, тобто це угоди, в яких сторони домовляються про поставку 

певної суми валюти 

через конкретний період часу після укладання угоди за курсом, 

зафіксованим в угоді 

C. найпоширеніший вид операцій, що становить до 90 % обсягу валютних 

угод 

D. операція з купiвлi-продажу валюти з наступною оберненою угодою, з 

метою отримання прибутку вiд рiзницi валютних курсів 

9. Ринок FOREX 

A. обслуговує стандартизовані, з чіткими обмеженнями угоди, що 

укладаються у спеціально відведеному місці − біржі 

B. ринок валют без чітких правил і обмежень 

C. міжнародний валютний ринок, глобальна система електронної 

торгівлі валютами 

D. забезпечує рух валютних потоків у окремій країні та обслуговує 

зв’язки з міжнародними валютними центрами 

10. Основні валюти на ринку FOREX 

A. долар США (USD), євро (EUR), японська єна (JPY), швейцарський 

франк (CHF) і англійський фунт стерлінгів (GPB) 

B. долар США (USD), євро (EUR), японська єна (JPY), канадський 

долар (CAD) і англійський фунт стерлінгів (GPB) 

C. долар США (USD), євро (EUR), російський рубль (RUB), канадський 

долар (CAD) і англійський фунт стерлінгів (GPB) 

D. долар США (USD), євро (EUR), новозеландський долар (NZD), 

канадський долар (CAD) і англійський фунт стерлінгів (GPB) 
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Тема 10. Фондова біржа та біржові операції 

План  заняття: 

 

1.Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань самостійного вивчення: 

1.Поняття та функції фондової біржі. 

2.Організація торгівлі на фондовій біржі. 

3.Особливості позабіржової торгівлі. 

4.Фондова біржа ПФТС. 

 

2.Індивідуальне тестування. 

 Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Фондова біржа 

A. офіційно організований, регулярно діючий фондовий ринок 

(вторинний ринок цінних паперів) 

B. офіційно організований, регулярно діючий фондовий ринок 

(первинний ринок цінних паперів) 

C. складається із ринку середньо- і довгострокових кредитів та ринку 

цінних паперів, термін обертання яких перевищує 1 рік 

D. складається із ринку цінних паперів, термін обертання яких 

перевищує 1 місяць 

2. Фондова біржа утворюється не менше ніж 

A. десятьма засновниками 

B. тридцятьма засновниками 

C. двадцятьма засновниками 

D. двома засновниками 

3. Центральна фігура на фондовій біржі 

A. брокер-комісіонер 

B. спеціаліст 

C. біржовий брокер 

D. біржовий трейдер 

4. Правила фондової біржі складаються з порядку 

A. організації та проведення біржових торгів 

B. лістингу та делістингу цінних паперів 

C. збереження інформації про діяльність фондової біржі та її приховування 

D. правильні відповіді a та b 

5. Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до 

торгівлі на фондовій біржі здійснюється 

A. шляхом їх нотаріального завірення 

B. шляхом їх внесення до біржового списку 

C. шляхом їх продажу брокерам 

D. шляхом їх журналу біржових торгів 

 

 



37 

 

6. Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим 

інструментом здійснюється фондовою біржею не пізніше 

A. десяти торговельних днів з дня виявлення підстав 

B. п’яти торговельних днів з дня виявлення підстав 

C. двох торговельних днів з дня виявлення підстав 

D. трьох торговельних днів з дня виявлення підстав 

7. Позабіржову фондову торговельну систему (ПФТС) засновано у 

A. 1996 році 

B. 1995 році 

C. 2005 році 

D. 1986 році 

8. ПФТС виконує такі завдання 

A. торгівля акціями в режимі реального часу (виставляти

 котирування, отримувати оперативну інформацію про стан ринку, 

укладати угоди) 

B. здійснення обміну повідомленнями на дисплеях 

C. надання режиму перегляду стану фондового ринку зацікавленим 

сторонам 

D. всі відповіді вірні 

9. Офіційний показник Фондової біржі ПФТС 

A. коефіцієнт ПФТС 

B. індекс ПФТС 

C. ціна ПФТС 

D. графік ПФТС 

10. «Ринок котировок» ПФТС побудовано за принципом 

A. Order-Driven Market 

B. Internet-Driven Market 

C. Quote-Driven Market 

D. Swip-Driven Market 

 

 
Розв'язування задач. 

Задача  1 

Корпоративне підприємство «Промітей» придбало контрольний пакет акцій 

підприємства «Світязь» на суму 80000 тис. грн. (80000 акцій за ринковою ціною 

1,5 тис. грн. кожна). Номінальна вартість однієї акції 600 грн. За брокерські та 

інші послуги з придбання акцій на Українській фондовій біржі сплачено 600 

тис. грн. Визначити первісну вартість фінансових інвестицій.  

Задача  2 

Компанія «Авіз» придбала акції компанії «Вимпел» за справедливою вартістю 

10 грн. кожна в обмін на власні акції. Для здійснення фінансової інвестиції 

керівництвом компанії «Авіз» було прийнято рішення про додаткову емісію 

1200000 акцій. Компанія «Авіз» обмінює свої акції на акції компанії «Вимпел» 

в пропорції 1:2. Номінальна вартість випущених акцій дорівнює 7 грн. 

Визначити фактичну вартість фінансових інвестицій.  
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Задача  3 

Корпоративне підприємство «Капітал» придбало акції підприємства «Авалон» 

(100 000 шт. за ціною 12 грн. кожна). Фінансова інвестиція здійснена в обмін на 

основні засоби. Первісна вартість об'єкта основних засобів — 850 000 грн. сума 

нарахованого зносу 350 000 грн. Визначити вартість фінансових інвестицій та 

величину необхідного додаткового капіталу.  

 

Задача  4 

1.10.2019 р. компанія «Антей» з метою подальшого перепродажу придбала 400 

000 шт. акцій компанії «Салют» за справедливою вартістю 20 грн. кожна. 

31.12.2019 р. компанія «Салют» виплатила дивіденди в сумі 5 грн. на кожну 

акцію за кожний місяць з моменту придбання компанії «Антей». Визначити 

залишкову вартість інвестицій на кінець року.  

 

 

 

Тема 11. Фундаментальний і технічний аналіз 

План  заняття: 

1. 1.Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань                      самостійного вивчення: 

1. Мета, предмет та зміст фундаментального інвестиційного аналізу на 

фондовому ринку.  

2.Сутність рейтингової оцінки акцій і облігацій.  

3.Рейтингова оцінка простих та привілейованих акцій. Рейтингова оцінка 

облігацій. 

4.Сутність та мета технічного аналізу на фондовому ринку  

           2.Індивідуальне тестування. 

Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Номінальна ціна – це: 

а) ціна, що відображає співвідношення попиту і пропозиції; 

б) ціна продажу фінансового активу; 

в) ціна, що визначена на бланку фінансового інструмента; 

г) ціна продажу фінансового інструмента при його первинному розміщенні. 

2. Виділити ознаки класифікації ціни: 

а) види фінансового інструменту; 

б) тип емітента; 

в) сегмент ринку; 

г) усі відповіді вірні. 

3. Ануїтет – це: 

а) вид банківської позики; 

б) нарахування відсотків; 

в) вид боргового зобов’язання; 

г) рівномірні платежі через однакові інтервали часу за однаковою ставкою 

відсотка. 
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4. Реальна відсоткова ставка – це: 

а) дохід інвестора на вкладені кошти із урахуванням зміни купівельної 

спроможності грошей у зв’язку з інфляцією; 

б) ставка, що відображає дохід інвестора без урахування зміни 

купівельної спроможності грошей у зв’язку з інфляцією; 

в) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального 

рівня доходу; 

г) процентна ставка за короткостроковими державними цінними 

паперами, що включає поправку на інфляцію. 

5. Хеджування може здійснюватися за допомогою: 

а) сек’юритизації та консолідації; 

б) фінансового векселя; 

в) валютного опціону; 

г) форвардної операції. 

6. Ризик, пов’язаний із загальною екномічною ситуацією в країні та 

світі, визначають як: 

а) систематичний; 

б) несистематичний; 

в) ліквідності; 

г) галузевий. 

7. Очікувану дохідність акцій з безризиковою процентною ставкою та 

ризиком окремої акції пов’язує теорія: 

а) ефективного портфеля Г.Ммарковіца; 

б) модель оцінки капітальних активів (МОКА) У.Шарпа; 

в) модель арбітражного утворення Роса; 

г) ефективності фінансового ринк Ю.Фами. 

8. Теперішня вартість грошових иотоків відображає: 

а) надходження, що знаходяться за межами сьогоднішнього дня; 

б) поточну ринкову ціну фінансового активу в результаті зрівноваження 

попиту і пропозиції на нього; 

в) рівномірні грошові потоки, що проводяться наприкінці періоду; 

г) плату за позиковий капітал. 

9. Дисконтування – це: 

а) приведення реальної вартості грошей до їх вартості у майбутньому 

періоді; 

б) нарахування відсотків; 

в) дохід інвестора на вкладені кошти; 

г) приведення майбутньої вартості грошей до їх вартості в поточному 

періоді. 

10. Ціна капіталу з урахуванням ризиків включає: 

а) премію за ризик; 

б) премію за ліквідність; 

в) премію за строковість; 

г) усі відповіді вірні. 
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ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 

 

 

Задача 1. Акціонерне товариство “Холдінгова компанія “Київміськбуд”” 

випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний 

річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх 

номіналу. Чистий прибуток товариства складає 5000 грн. Визначити 

мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді 

дивідендів за привілейованими акціями та прибуток на прості акції. 

Рішення: 

Дивіденд на одну акцію дорівнює: 

D1 = 10 ґ 25/100 = 2,5 грн., 

тоді величина дивіденду за всіма випущеними привілейованими акціями 

буде дорівнювати: 

D     = 1000 ґ 2,5 = 2500 грн. 

Прибуток на прості акції – це різниця між чистим прибутком і виплаченим 

дивідендом за привілейованими акціями. 

П(ЗА) = 5000 – 2500 = 2500 грн. 

Задача 2. В оголошенні акціонерного товариства “Укртранснафта” вказано, 

що дивіденди за його акціями за рік складуть 20% річних за простими 

акціями та 30% за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на 

одну привілейовану акцію номіналом 5 тис. грн. і одну звичайну номіналом 1 

тис. грн. Визначити дивідендний вихід, якщо дохід на просту акцію 

складає 200 грн. 

Рішення: 

Сума дивіденду на одну привілейовану акцію буде дорівнювати: D1 

= 0,3 ґ 5000 =1500 грн 

Сума дивіденду на одну просту акцію буде дорівнювати: D2 

= 0,2 ґ 1000 = 200 грн. 

Величина виплаченого дивіденду характеризується дивідендним виходом, 

який розраховується за формулою: 
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Тоді дивідендний вихід за простими акціями буде дорівнювати: 

 

Задача 3. У річному звіті АТ “Акціонерний комерційний банк “Капітал”” за 

поточний рік наведені наступні дані на одну акцію (у грн.): ціна за книгами - 

27,67; діапазон ринкових цін протягом року - 33,275 - 8,125; доход на акцію - 

1,56. Визначити діапазон зміни протягом року цінності акції та коефіцієнт 

котирування. 

Рішення: 

Цінність акцій з урахуванням їх попиту на ринку

 характеризується показником P/E (Price to Earning ratio): 

Цей показник використовується для порівняльної оцінки якості акцій 

різноманітних акціонерних товариств. Крім того, для оцінки якості акцій на 

ринку використовується коефіцієнт котирування: 

 

 

Книжна ціна характеризує частку власного капіталу акціонерного 

товариства, що припадає на одну акцію, і складається з номінальної вартості, 

частки емісійного прибутку (накопиченої різниці між ринковою ціною 

проданих акцій та їх номінальною вартістю) і частки нагромадженого 

прибутку, вкладеного в розвиток акціонерного товариства. 

Цінність акції (показник P/E) банківського АТ “Акціонерний комерційний 

банк “Капітал”” протягом року становила 

від 8,125/1,56 = 5,208 до 33,375/1,56 = 21,394 
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Коефіцієнт котирування знаходився в межах від 

8,125/27,67 = 0,294 до 33,275/27367 = 1,203 

Задача 4. У газеті «Цінні папери України» від 16 лютого поточного року 

наведені наступні дані про акції ВАТ комерційного банку “Південкомбанк” : 

номінал акції 10 грн., курсова вартість – 4,3 грн., сума дивіденду на акцію за 

III квартал попереднього року – 5 грн. Визначити цінність акції та коефіцієнт 

її котирування, якщо весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді 

дивіденду. 

Рішення: 

Так як дивідендний вихід склав 100% (весь прибуток на акцію був сплачений 

у вигляді дивіденду), то дохід на акцію за III квартал склав 5 грн. Вважаючи 

цей прибуток середнім щоквартальним за рік, одержуємо для річного 

прибутку на акцію суму: 

5 ґ 4 = 20 грн. 

Отже, цінність акції (показник Р/Е) буде дорівнювати: 

4,3/20 = 0,215 

Вважаючи далі книжну ціну акції рівною її номінальній вартості, одержуємо 

для коефіцієнта котирування акції значення: 4,3/10 = 0,43. 

Задача 5. Визначити розмір прибутку та цінність акції, якщо дивідендний 

вихід ВАТ “Запорізький автомобільний завод” складає 50%. За даними 

поточного року на акції номіналом 10 грн. курсова вартість дорівнює 4,3 

грн., а сума дивіденду на акцію за один квартал попереднього року складає 5 

грн. 

Рішення: 

Якщо дивідендний вихід склав 50%, то прибуток на акцію у III кварталі 

дорівнює: 

5/0,5 = 10 грн., то за рік: 10 ґ 4 = 40 грн. Отже, 

цінність акції товариства становитиме: 

4,3/40 = 0,1075 
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Задача 6. Акції ЗАТ “Харків-вовна” номіналом 1 тис. грн. продавалися на 

початку року за курсовою вартістю 4 тис. грн. за акцію. Дивіденд за рік був 

оголошений у розмірі 10% річних. Визначити реальну прибутковість за 

рівнем дивідендів акцій, куплених на початку року. 

Рішення: 

Якщо прибутки, одержані в процесі фінансової операції, реінвестуються, у 

формулах для визначення прибутковості треба враховувати весь отриманий 

прибуток. Реальна прибутковість акцій за рівнем дивіденду залежить від 

того, наскільки ціна їхньої купівлі відрізняється від номіналу, виходячи з 

якого українські акціонерні товариства оголошують дивіденд. 

Сума дивіденду на акцію за рік складе: 

D = 0,1 ґ 1000 = 100 грн. 

Прибутковість за рівнем дивіденду визначається відношенням розміру 

дивіденду до курсової вартості акції. 

Р = 100/4000 = 0,025 або 2,5%. 

Задача 7. ЗАТ “Подільське борошно” на акції номіналом 10 тис. грн., 

курсова вартість яких на початку року була рівна 40 тис. грн., сплатила за рік 

дивіденди в розмірі 14% річних. Курс долара на початку року складав 5,6 

грн./$, а на кінець року 5,7 грн. /$. Визначити реальну прибутковість за 

рівнем дивіденду акцій. 

Рішення: 

Дивіденд за акціями товариства за рік склав: 

D = 0.14 ґ 10= 1,4 тис. грн. 

Дохідність операції з акціями за рівнем дивіденду можна визначити за 

формулою для ефективної ставки відсотків: 

Ie = w/pґn, 

де w – дохід від фінансової операції; р – 

початкова сума; 

n – період. 
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Вартість акцій у доларах на початку року була: 

Р$ = 40/5.6 = 7,1 дол. 

Величина річного дивіденду за акціями в доларах склала: 

Д$ = 40/5,7 = 7 дол. 

Реальна прибутковість акцій корпорації за рівнем дивіденду за рік у доларах, 

таким чином, дорівнювала: 

Іе$ = 7/7,1 = 0,98 або 98%. 

Задача 8. Облігації АТ “Вінницянафтопродукт” номіналом 25 грн. 

продається за ціною 24,5 грн. Визначити курс облігацій. Як зміниться ціна 

облігації, якщо курс облігації зменшиться на 5%. 

Рішення: 

Курс облігації (Ко) визначається відношенням ринкової ціни облігації до 

номіналу (N). 

 

Rо = 

Ціна облігації при заданому їх курсі дорівнює: 

P = Ко ґ N/100 

Якщо курс облігації зменшиться на 5%, то ціна облігації буде дорівнювати: Р 

= (98-98 ґ 0,05) ґ 25/100 = 23,3 грн. 

Задача 9. Курс короткострокових облігацій ВАТ “Вінницький пивзавод” 

номіналом 100 грн. дорівнює 77,5. Визначити ціну облігацій. Як зміниться 

курс облігації, якщо ціна на облігації збільшиться на 10%. 

Рішення: 

Ціна облігації при заданому курсі буде дорівнювати: Р 

= 77,5 ґ 100/100 = 77,5 грн 

Курс облігації визначається за наступною формулою: 

Ко = P/N 
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Якщо ціна на облігації збільшиться на 10%, то курс облігації дорівнюватиме: 

Ко = 77,5 ґ 1,1 ґ 100/100 = 85,2, 

тобто курс облігації збільшиться на 7,7 (85,2 – 77,5). 

Задача 10. Прибуток за облігаціями товариства з обмеженою 

відповідальністю “Будмеханізація” номіналом 10000 грн. виплачується два 

рази на рік, виходячи з 45% річних. Визначити суму прибутку при 

кожній 

виплаті. Як зміниться прибуток якщо виплати будуть чотири рази на рік 

з розрахунку 50% річних. 

Рішення: 

Сума прибутку виходячи з 45% річних: 

І1= 0,5 ґ 0,45 ґ 10000 = 2250 грн. 

Якщо виплати будуть чотири рази на рік з розрахунку 50% річних, то сума 

прибутку буде дорівнювати 

І2 = 0,25 ґ 0,5 ґ 10000 = 1250 грн. 

Задача 11. 5 облігацій АТ “Чернігівсортнасінняовоч” номіналом 10 тис. грн. 

і терміном 10 років куплені за курсом 94. Відсотки за облігаціями 

виплачуються в кінці терміну за складною ставкою 25% річних. Визначити 

загальний прибуток від фінансової операції та її прибутковість. 

Рішення: 

Прибуток від покупки довгострокових облігацій з виплатою відсотків буде 

складатися з суми отриманих відсотків і різниці між ціною їхнього 

погашення (номіналом) і ціною покупки. Якщо відсотки по облігації 

сплачуються в кінці терміну, то при їхньому нарахуванні за ставкою 

складних відсотків g сума процентних грошей при погашенні облігації через 

n років складе: 

І = N (1 + g)п – N 

Якщо   облігація   була   куплена    за    ціною    Р,    загальний    прибуток від 

неї буде дорівнювати: 

W = I + N – P = N ґ (1+g)n – P = N ґ [(1 + g)n – Pk/100] 
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Прибутковість покупки облігації у вигляді ефективної ставки складних 

відсотків буде рівна: 

Прибуток від однієї облігації 

W1 = 10000 ґ [(1 + 0,25)10 – 94/100] = 83732 грн. 

Прибуток від 5 облігацій 

W = 5 ґ 83 732 = 418 660 грн. 

Тоді прибутковість покупки облігацій: 

 

Задача 12. Дивіденд на акцію АТВТ “Макіївський універмаг” за рік склав 4,5 

тис. грн. Банківська ставка за вкладами дорівнює 10% річних. Винагорода за 

ризик покупцю за прогнозованими даними може бути 5%, 10% або 15%. 

Визначити теоретичну ціну акції. 

Рішення: 

Теоретична ціна акції для покупця буде дорівнювати: P = D / r, 

де D – розмір дивіденду; 

r – норма прибутку, яка в даному випадку буде дорівнювати сумі банківської 

ставки за вкладами та відсотку ризику. 

Р1 = 4500/15 = 300 грн. Р2 = 4500/20 = 225 грн. Р3 = 4500/25 = 180 грн. 

 

 

1. ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

Задача 1. Визначити поточну ринкову вартість акції, купленої на 4 роки. 

Очікувані дивіденди: 13 грн. першого року15 грн. другого року 18 грн. на 

третьому році, 11 грн. четвертого року. Продати акцію інвестор планує за 

446 грн. Коефіцієнт дисконтування 12%. 
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Задача 2. Інвестор володіє акціями прибутковість яких 15%. На ринку 

з’явилася альтернатива купівлі акцій вартістю 337 грн./шт. Дивідендний 

план компанії включає виплату 84 грн. за акцію першого року, 27 грн. – 

другого та 25 грн. третього. Аналітики прогнозують зменшення ціни акції за 

цей час до 335 грн. Обґрунтуйте дії інвестора. 

Задача 3. Визначити ринкову ціну акцій у 2008 та 2009 роках, якщо 

дивіденди зростають щорічно на 5%. У 2007 році дивіденди становили 1,75 

грн. Очікувана доходність цінного паперу залишатиметься на рівні 15%. 

Задача 4. Визначити ринкову ціну акції через рік, її доходність є сталою і 

становить 35%, а розмір дивідендів планується збільшити із 3 грн. до 3,75 

грн. 

Задача 5. Дивіденди по акціях з постійним коефіцієнтом зростання три 

роки тому становили 4 грн. Останні сплачені дивіденди 4 грн. Визначити 

очікувану дохідність акції, якщо її ринкова вартість 24 грн. 

Задача 6. Якою повинна бути ринкова ціна облігації номіналом у 5000 

грн., випущеної на 3 роки? Якщо купонна ставка 12% річних, а відсотки 

нараховуються щоквартально. Ставка банківського депозиту 10%. 

Задача 7. Чи доцільно інвестору змінювати фінансовий інструмент 

доходністю 15% на облігацію купонний дохід за якою складає 19%? 

Номінал облігації 10000 грн., а термін обігу становить 4 роки. На ринку 

облігація пропонується за 11 500 грн. 

Задача 8. Визначте ціну облігації на ринку 10.04.08 р, коли з моменту 

останніх купонних виплат минуло 122 дні, а до наступних виплат 

залишилося 243 дні. Номінал облігації 1500. Купонні виплати нараховуються 

у розмірі 10% від номіналу. Ставка дисконту 12% 

 

Задача 9. На основі даних наведених у таблиці проаналізуйте 

співвідношення ринкової ціни облігації із номіналом в залежності від 

співвідношення купонних виплат Сt та необхідної доходності і. Як 

змінюється ціна облігації в залежності від терміну, що залишився до 

погашення цінного паперу у всіх трьох випадках? 
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20 623,1 376,9 1000 529,7 258,4 788,1 743,9 553,7 1297,
6 

15 519 481 1000 455,4 365,4 820,8 596,9 641,9 1238,
8 

10 386,1 613,9 1000 351,2 508,3 859,5 426,5 744,1 1170,
6 

5 216,5 783,5 1000 205 713 918 229 862,6 1091,
6 

1 48,6 951,4 1000 46,7 934,6 981,3 48,5 970,9 1019,
4 

0 0 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 
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Задача 10. При оплаті пред’явленого векселя на суму 12000 грн., до 

терміну погашення якого залишилось 32 дні, дохід банку склав 256 грн. 

Визначити ставку відсотків, використану банком при визначенні доходу. 

Задача 11. Вексель на суму 32000 грн. видано на 230 днів з нарахуванням 

за ним відсотків за ставкою 25 % річних при розрахунковій кількості днів на 

рік – 365. Банк облікував вексель за 

54 дні до настання терміну оплати за обліковою ставкою 10 % річних при 

розрахунковій кількості днів на рік – 360. Визначити суму, отриману 

пред’явником векселя, і суму доходу банку. 

Задача 12. При обліку векселя на суму 2300 грн., до терміну оплати якого 

залишилось 80 днів, банк виплатив його пред’явнику 181 грн. Визначити, 

яку облікову ставку використовував банк при розрахунковій кількості днів 

на рік – 360. 

Задача 13. Вексель обліковано в банку за обліковою ставкою 25 % 

річних за сім місяців до терміну його погашення. Визначити значення 

ефективної річної ставки відсотків. 

Задача 14. Припустимо, інвестор придбав 6-місячні казначейські векселі, 

що мають номінал 10 000 грн., за 9 000 грн., і продав їх через 90 днів за 9 

100 грн. Який дохід він одержав? 

 

Задача 15. Нові казначейські векселі, що мають номінальну вартість 10000 

грн., продано за 9700 грн. Розрахуйте розмір дисконту. 

Задача 16. Який дохід забезпечить інвестору купівля короткострокового 

казначейського зобов’язання 01.04.2008 за ціною 96,5 грн. з подальшим 

погашенням 01.09.2008 за номінальною вартістю 100 грн.? Чи зможе 

забезпечити інвестору більшу дохідність продаж облігації 01.07.2008 р. за 

ціною 98,5 грн.? 

Задача 17. Інвестиції у цінні папери становлять 50 000 грн. вкладено на 

один рік з виплатою процентів за ним у кінці періоду. Початкова процентна 

ставка — 7 %. Визначити поправку на інфляцію та премію за ризик 

неповернення при очікуваному рівні інфляції 6% та ризику неповернення 2 

%. 

Задача 18. Яку кількість ф’ючерсних угод, необхідно продати, щоб 

захеджувати 10 млн. дол. вартості портфеля на готівковому ринку за 

допомогою ф’ючерсної угоди на основі індексу Standartd Peors’500, 

значення якого 6.10 поточного року сягнуло 350,75. Бета коефіцієнт ринку – 

0,8801. 

Задача 19. Інвестор купує через рахунок з використанням маржі 100 акцій 

корпорації по 20 дол. за штуку. Визначте, яку суму повинен сплатити 

інвестор брокерській фірмі при вихідному необхідному рівні маржі в 60% і 

який розмір позики, наданої інвестору брокерською фірмою. 
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Задача 20. Нехай інвестор очікує підвищення курсу ринкових акцій на 5 

дол., Визначити очікувану дохідність у розрахунку на вкладені від купівлі 

на власні засоби та очікувану дохідність з використанням позичкових 

засобів від покупки 500 акцій за ціною 30 дол. за шт. За умови, що жодні 

дивіденди грошима за цей рік не сплачувалися, процентна ставка по 

позичкових коштах — 12 %, а вихідний необхідний рівень маржі — 65 %. 

Задача 21. Визначте дохідність від операції продажу „без покриття 100 акцій за 

ціною 100 дол. за одиницю. Якщо позичку було повернуто, коли акції 

котирувались по 50 дол., відразу ж після виплати дивідендів у розмірі 1 дол. 

Задача 22. Банк встановив наступний курс долара США: 

- покупка (Bid) – 7,94 
- продаж (Offer) – 7,98 

Визначити скільки грн. можна отримати за 250 дол. США та скільки 

доларів США можна купити на 957,6 грн. 
Задача 23. Банк у оголосив наступне котирування валют (Bid-Offer): 
- долар США/грн. 8,01-8,05 
- казахстанських тенге/грн. 0,18-0,28. 
Визначити крос-курс долара США до казахстанських тенге. 

Задача 24 Швейцарський банк дає наступні котирування (Bid-Offer): 
- долар США/рос руб – 32,75-32,95 
- долар США/швейцарський франк – 1,44-1,48. 

Визначити крос-курс російського рубля до швейцарського франка. 
Задача 25. Курс долара   США   /   рос.   рубля   рівний   27,66. 

Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють: 
- за операціями в рублях – 30%; 
- за операціями в доларах США – 15%. 

Визначте теоретичні 90 і 180 денний форвардний курси долара США до рос. 

рубля, форвардну маржу та прибутковість операцій. Тривалість процентного року 

становить за рублями 365 днів, а за доларами США – 360 днів. 

Задача 26. Курс долара США до гривні рівний 8,55 Процентні ставки на 

грошовому ринку дорівнюють: 
- за операціями в гривнях – 20%; 
- за операціями в доларах США – 8%. 

Визначити теоретичні 90 і 180 денний форвардний курси долара США до 

гривні, форвардну маржу та прибутковість операцій. Тривалість 

процентного року становить за гривнями і за доларами США – 360 днів. 

Задача 27. На валютному ринку наступні дані котирування валют для 

форвардних угод: 

Термі

н 

Долар / 
узбецьких 
сум 

Долар/канад
ського 
долара 

Спот 1860 1890 1,7
55 

1,756 

1 
місяць 

90 125 5 3 

2 
місяця 

185 225 17 15 

3 
місяця 

310 340 28 25 

Визначте, як котирується долар США до узбецьких сум і німецької марки та його 

форвардний курс до узбецьких сум і канадського долара для 3-місячних угод 
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Задача 28. Як називається частина прибутку отримана дилером у 

результаті наступних операцій: 10 євро – 15 дол. – 120 грн. – 45 тис. 

білоруських рублів – 11,2 євро. 

Задача 29. Валютний дилер розраховує на підвищення курсу долара США 

до німецької марки в найближчий час і купує 1 млн. доларів проти марки за 

курсом 1,5350, відкриваючи тим самим довгу позицію за доларами США. 

Відкривши спекулятивну позицію, він підпадає під ризик несприятливої 

зміни курсу. Припустимо, що розрахунок був невірний, курс виріс до 1,5410. 

Дилер закриває довгу позицію шляхом продажу 1 млн. доларів. Визначте 

розмір прибутку дилера. 

Задача 30. Курс акцій компанії складає 4000 грн. Гравець, що розраховує 

на пониження курсу акцій, купує опціон на їхній продаж за ціною 3700 грн., 

сплативши при цьому премію 500 грн. за акцію. Визначити результати 

угоди, якщо курс акцій після закінчення терміну опціону становитиме: 3000 

грн.; 3800 грн. ; 3500 грн. 

Задача 31. Курс акцій компанії складає 4000 грн. Інвестор, що розраховує 

на підвищення курсу акцій, купує опціон на покупку акцій за фіксованою 

ціною 4200 грн., сплативши при цьому премію 500 грн. за акцію. Визначити 

результати угоди, якщо курс акцій після закін- чення терміну опціону 

становитиме: 5000 грн.; 4100 грн.; 4400 грн. 

Задача 32. Яким буде значення індексу розрахованого на базі формул 

Пааше, якщо значення базового періоду – 132,56? Вихідні дані представлені 

в таблиці. 

 

Тіке

р 

 

Назва 

емітента 

Ціна акції, 

грн. 

Кількість 

акцій 

станом 

13.08.200

7, шт 

13.08.2

007 

13.08.2

007 

FKT
B 

Факторіал-
Банк 12,7 16,6 5000 

HYP
B 

Іпобанк 23,9 24,8 7000 
IBD
S 

Інвестбудсе
рвіс 32,6 33,1 1200 

IND
B 

Індустріалб
анк 23,6 18,7 3400 

 

Задача 33. Розрахуйте індекс Ласпереса для базового значення 
187,34 та наступних даних про зміну цін 

Тікер Назва 

емітента 

Ціна 

акції 

Кільк
ість 
акці
й 

10.11.2
007 

AZGM Азовзагальмаш 26 10
00 

AZST Азовсталь 35+1/4 80
0 
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BPVD Акціонерни
й банк 
Південний 

28+7/8 12

00 
COKU
GY 

Кримська 
юридична група 
ТОВ 

20+1/2 32

00 

11.11.2

007 
AZGM Азовзагальмаш 25 10

00 
AZST Азовсталь 35+7/8 80

0 
BPVD Акціонерний 

банк 
Південний 

29+3/4 12

00 
COKU
GY 

Кримська 
юридична група 
ТОВ 

19+1/8 32

00 

Задача 34. Динаміка цін на акції у торгово-інформаційній системі 

представлена в таблиці: 

Тіке

р 

Назва 

емітента 

Ціна акції Кількість 

акцій 

13.08.2

007 

14.08.2

007 

13.08.2

007 

14.08.2

007 
FK
TB 

Факторіал-
Банк 12,7 16,6 1000 5000 

HY
PB 

Іпобанк 23,9 24,8 800 7000 
IBD
S 

Інвестбудсе
рвіс 32,6 33,1 1200 1200 

IND
B 

Індустріалб
анк 23,6 18,7 3200 3400 

Визначте значення індексу розрахованого на базі формул Фішера, якщо 

значення базового періоду – 132,56? 

Задача 35. Проаналізуйте зміну доходності акції Укртелекому (UTEL) у 
порівнянні із доходністю ринку ПФТС. Для аналізу скористайтеся методом 

 -коефіцієнтів. Вихідні дані представлені в таблиці: 

Пері

од 

Доходність 

індексу 

ПФТС,% 

Доходність 

UTEL,% 

1 5,7

5 

6,65 

2 4,4

4 

6,21 

3 4,8

9 

6,43 

4 2,1

2 

4,56 
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Пері

од 

Доходність 

індексу 

ПФТС,% 

Доходність 

UTEL,% 

5 3,1

5 

3,68 

6 6,9

0 

6,98 

7 2,7

5 

1,43 

8 7,2

5 

6,43 

9 8,4

3 

11,11 

10 3,1

8 

4,75 

Задача 36. Розрахуйте α - та β - коефіцієнти для облігацій Укрсоцбанку 

(USCB) скориставшись даними таблиці. Зробіть висновки щодо доцільності 

інвестування у даний вид боргових цінних паперів. 

Дні 
Доходність 
індексу 

ПФТС-
Cbonds/TR, % 

Доходність 

USCB, % 

1 2

2 

24 

2 1

8 

20 

3 2

3 

27 

4 2

5 

29 

5 2

5 

28 

6 1

5 

25 

7 1

7 

23 

8 1

8 

24 

9 2

3 

25 

10 2

5 

27 
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Задача 37. На основі дисперсійного аналізу визначте який цінний папір є 

більш ризиковим. Вихідні дані наведені в таблиці 

 

Пері

оди 

Ціна акцій 
Алчевського 
металургійного 
комбінату 
(ALMK), грн. 

Ціна акцій 
Азовсталь 
(AZST), грн. 

1 3
3 

25 

2 3
5 

23 

3 3
1 

28 

4 2
9 

29 

5 3
0 

27 

6 3
3 

26 

7 3
2 

28 

8 2
9 

27 

 

Задача 38. Спираючись на дані наведені в таблиці, визначте який із цінних 

паперів є найменш ризиковий, а який найбільш ризиковий. 

 

 

Пері

оди 

Акції 

Сумського 

машинобу

дівного 

НВО ім. 

Фрунзе 

(SMASH), 

грн. 

Акції 

Стахановс

ького 

вагонобуд

івного 

заводу 

(SVGZ), 
гр
н. 

Акції 

Ужгородс

ького 

Турбогаз

у 

(UZHT), 

грн. 

1 3

2 

23 28 

2 2

3 

24 27 

3 3

4 

25 26 

4 4

8 

24 29 

5 5

4 

23 28 

6 6

8 

25 27 

7 5

4 

26 28 

8 3

5 

23 29 
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Задача 39. Інвестор володіє акціями Райффайзен Банку Аваль 

(BAVL). На ринку є дві альтернативи: 

 

Періо

ди 

Акції 

Райффайзен 

Банк Аваль 

(BAVL), грн. 

Альтернативи: 
Акції АКБ 
„Форум” 
(FORM), 
грн. 

Акції 
Родовід 
Банк 
(RODB), 
грн. 

1 1

5 

23 30 

2 1

7 

24 29 

3 2

3 

25 33 

4 2

4 

22 34 

5 1

6 

24 32 

6 1

7 

26 31 

У акції яких компаній доцільно інвестувати кошти, щоб отримати 

найбільш диверсифікований портфель. 

Задача 40. Чи доцільно формувати портфель із наступних цінних паперів 

інститутів спільного інвестування: 

Міся

ці 

НЗВПІФ 
«СТРАТЕГІЯ 
ІНВЕСТ», грн. 

ЗНКІФ 
«Преміум- 
фонд», грн. 

1 33 25 

2 35 23 

3 31 28 

4 29 29 

5 30 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ 

4.1. Для розв’язання задач 1-16 слід використати формули визначення 

дійсної вартості та оцінки ефективності операцій із цінними паперами: 

 
 



56 

 

4.2 Для розв’язання задач 17-31 слід використати формули: 

 
 

 



57 

 

4.3 Для розв’язання задач 32-34 слід використати формули: 

 
 

4.4 Для розв’язання задач 35-40 слід провести кореляційно- регресійний 

аналіз: 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІСПИТУ 

 

Оцінка студенту за іспит виставляється за національною шкалою 

та за шкалою ECTS. 

Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою. 

Загальна оцінка по білету підраховується як сума оцінок, отриманих 

з кожного питання білета та практичної задачі. 

Екзаменаційний білет складається з двох частин: теоретичних 

питань та практичної задачі. 

Теоретична частина оцінюється в 60 балів і включає три 

теоретичних питання (мах 20 балів за кожне питання). 

Практична частина включає задачу, яка охоплює одну з тем 

дисципліни. Правильно виконана задача оцінюється в 40 балів. 

Для оцінювання результатів рішення задачі використовуються 

наступні критерії: 

- оцінка у 36-40 балів виставляється, якщо задача правильно 

розв'язана і записана з повним поясненням та висновками; 

- оцінка у 30-35 балів виставляється, якщо задача правильно 

розв'язана, але записана з частковим поясненням ходу рішення; 

- оцінка у 24-29 балів виставляється за умови 

правильного розв'язання задачі, але без викладення повних 

пояснень; 

- оцінка у 16-23 балів виставляється за умови, якщо 

логіка міркувань вірна, але отримані невірні результати; 

- оцінка 1-15 балів виставляється при вирішенні окремих 

частин задачі або повному її невирішені. 

 

Результати оцінювання знань студентів здійснюється за таблицею  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Оцінк

а 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 

для іспиту 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D  

задовільн

о 
60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 
незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 
зараховано з 

можливістю 
повторного 
складання 

 

1-34 

 

F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 
дисципліни 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

 

5.1 Основна література 

1. Фрост С. М. Настольна книга банківського аналітика: 

Гроші, ризики і професійні прийоми / Фрост Стівен М.: пер. з 

англ.; за наук. ред. М. В. Рудя. — Дніпропетровськ: Баланс Бізнес 

Букс, 2006. — 672 с. 

2. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності. Навчальний 

посібник. К.: Центр учбової  літератури . 2018. -485с. 

3. Копилюк О.І. Аналіз банківської діяльності. Львів. торг.-

екон. ун-т.2016. -415с. 

4. Управління банківськими ризиками: підручник / Л.О. 

Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк та ін. К.: КНЕУ, 2018.- 

535 с. 

5. Хомініч В.П. Управління фінансовими ризиками. Навчальний 

посібник. 2021. -129с. 

6. Щибиволюк З.І. Аналіз банківської діяльності.     

Навчальнийпосібник. К.:Знання. 2017. -309с. 

7. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / Н. В. Трусова, С. 

А. Нестеренко, І. Є. Якушева та ін.  Мелітополь: Видавничий 

будинок ММД, 2021. – 236 с. 

 

5.2 Додаткова література 

1. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / Бланк И. А. – 

М.: Ника-Центр, 2005. – 600 с. 

2. Баумоль Бернар Секрети економічних показників: Приховані 

ключі до майбутніх економічних тенденцій та інвестиційних 

можливостей/ Пер. з анг., За наук. ред. Г.В. Григораш – 

Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 352с. 

3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: 

Прогресс, 1978. – 494 с. 

4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капиталов. - М.: 

Интернет-трейдинг, 2004 – 304 с. 

5. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и 

в индустрии финансовых услуг / Джозеф Синки мл.: пер. с англ. 

— М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 1018 с. 

6. Федоров А.В. Анализ финансовых рынков и торговля 

финансовыми активами. Учебное пособие: Издательство: Форекс 

Клуб Год: 2007 С. 234 

7. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і 

перспективи розвитку : монографія. / І. О. Школьник. – Суми : 

ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ. – 2008. – 348 с. 
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8. Аналіз банківської діяльності: Підручник / [А.М. Герасимович, І.М. 

Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. А.М. Герасимовича. - К.:КНЕУ, 2010. - 599 с. 

9. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : 

Візаві, 2018. – 191 с. 

10. Банківський менеджмент: Підручник / За редакцією О.А 

Кириченка, В.І. Міщенка.- К.:Знання,2015-831 с. (Вища освіта ХХІ 

століття)  

11. Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи 

України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. - № 1. - С. 3- 32.  

12. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як 

основа ефективного функціонування кредитної системи: Монографія. – 

Тернопіль, 2016. – 250 с. 

13. Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник 

/ М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергеєва. – Одеса: 

Видавництво «Атлант», 2014. – 484 с.  

14. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. пос.- К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 486 с.  

15. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності - Навчальний посібник -

К.: Центр учбової літератури -2018 – 485 ст.  

16. Копилюк О. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / 

Копилюк О. І., Музичка О. М. ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. – 

Львів : Видво Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 415с 

17. Колотуха С.,Мельник К. Розвиток інтернет-банкінгу в Україні: 

проблеми, переваги та перспективм розвитку. // Банківська справа,. 

№2,2019.  –С. 77-86. 

18. Колотуха С.,Смолій Л. Ідентифікація факторів впливу на стан 

банківського кредитування сільськогосподарських підприємств.// 

Банківська справа №2(152), 2020.-с.103-114. 

19. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник./за ред. 

І.Г.Сокиринської, Т.О.Журавльової – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - 

192 с.  

20. Чмутова І. М. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / Чмутова 

І. М., Тисячна Ю. С. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 

307 с.  

21. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності - Навчальний 

посібник К.: Знання 2017.- 309с. 15.Банківське законодавство та 

регуляторна діяльність 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36
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Інформаційні ресурси 

 

1. IMF, Financial Soundness Indicators Compilation Guide, 

http://fsi.imf.org/Default.aspx 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України 
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https://www.imf.org/Publications/SPROLLs/Macroprudential- 

Policy?page=3#sort=%40imfdate%20descending 
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