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ВСТУП 
 
 

Фінансовий ринок – це особлива, притаманна тільки ринковій 

економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля- 

продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами 

економіки. Вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» особливо актуальне 

в умовах нинішніх економічних перетворень, коли державі надзвичайно 

потрібні кваліфіковані спеціалісти з надання фінансових послуг, з 

фінансового менеджменту, які повинні вміти оцінювати всі можливі 

варіанти інвестицій, приймати правильні управлінські рішення в умовах 

швидкої зміни кон’юнктури ринку цінних паперів. 

Предметом навчальної дисципліни є фінансовий ринок, як 

економічний простір, де формуються і функціонують відносини купівлі-

продажу фінансових інструментів, що відображені в цінних паперах. 

Мета дисципліни «Фінансовий ринок» – розкриття теоретичних і 

практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як 

підсистеми фінансових відносин. 

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. 
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. 
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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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ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ З  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Фінансовий  РИНОК» 

Самостійна робота студента – це форма організації 

навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються 

студентом під методичним керівництвом викладача, але без його 

безпосередньої участі.Самостійна робота студента є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної 

роботи. 

Метою самостійної роботи студента є засвоєння в повному обсязі 

навчальної програми та послідовне формування самостійності як риси 

характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасної моделі 

фахівця вищої кваліфікації. Самостійна робота з навчальної дисципліни 

"Фінансовий ринок " дозволить забезпечити розширення й поглиблення 

теоретичних і практичних знань студента; набути уміння застосувати 

теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань із фінансово-

економічної та кредитної сфери; шукати сучасні наукові досягнення і 

застосовувати їх на практиці. 

Основними формами самостійної роботи з навчальної дисципліни 

для студентів є: 

 опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу; 

 вивчення окремих тем або питань, що передбачені для 

самостійного опрацювання; 

 виконання домашніх завдань; 

 підготовка до семінарських та практичних занять; 

 підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного 

контролю; 

 систематизація вивченого матеріалу навчальної дисципліни перед написанням модулів та іспитом; 

 підготовка реферату/ презентації. 

Самостійна робота студента повинна привчати його застосовувати 

комп’ютерну техніку для аналізу даних та побудови графіків, таблиць і 

діаграм. Робота над літературними джерелами виробить у студента 

аналітичне мислення, сформує власний погляд щодо теоретичних і 

практичних фінансових та грошових проблем, навчить його робити 

обґрунтовані висновки й пропозиції під час вирішення практичних 

завдань. 
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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. 
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План  заняття: 
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. 

Підготовка доповідей на теми: 

1. Розвиток товарно-грошових відносин та його вплив на 

розвиток фінансового ринку. 

2. Місце фінансового ринку у розвитку світової економіки. 

3. Сучасні моделі фінансового ринку 

4.  Роль міжнародного фінансового ринку на розвиток фінансового 

ринку України. 

 

 
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. 

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. 
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План  заняття: 
 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. 

Підготовка доповідей на теми: 

1. Міжнародні моделі регулювання фінансового ринку. 

2. Сучасні методи регулювання фінансового ринку. 

3. Вплив міжнародних фінансових організацій на розвиток фінансового 

ринку України. 

4.  Нормативно-правова база з питань регулювання фінансового ринку 

України. 

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. 
Кліринг. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк. 
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Інформаційно-аналітичні інститути, їх значення для функціонування 

фінансового ринку. Фондові індекси та рейтинги. 

Саморегулівні організації. Розвиток саморегулівних 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. 

План  заняття: 
 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. 

Підготовка доповідей на теми: 

1. . Професійна діяльність на ринку цінних паперів. 

2. . Технологія торгівлі   цінними   паперами.    

3. . Фінансові інститути як посередники між суб’єктами фінансового ринку 

4. . Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та 

учасники. 

 
Тема 1.4. Процентні ставки та їх структура. 

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

вартості грошей у часі. 

План  заняття: 
Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань               самостійного вивчення: 

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 

    Підготовка доповідей на теми: 

1. .. Поняття та структура відсоткової ставки та її роль у фінансових 

обчисленнях 

2. . Методологія визначення . відсоткової ставки   

3. . Роль відсоткової ставки в ефективності функціонування 

фінансового ринку  

4.Сучасні методи нарахування відсоткової ставки. 
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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. 

План  заняття: 
 Розгорнуте обговорення основних положень теми та

 питань самостійного вивчення: 

1.Ціноутворення на фінансовому ринку. 

2.Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів. 

3.Фінансові ризики. 

Підготовка доповідей на теми: 

1.Розвиток теорій ризику. 

2.Теорія ризику Г. Марковіца (Нобелівська премія з економіки 1990 р.) 

3.Модель оцінки капітальних активів (МОКА) та її фінансове значення 

4.Можливості застосування МОКА в Україні  

5.Теорія ефективності фінансового ринку Є. Фами. 

 
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. 
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. 
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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. 
План  заняття: 

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. 

Підготовка доповідей на теми: 

1. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів . 

  2.Значення технічного аналізу для прийняття рішень з купівлі-продажу   

цінних паперів 

  3.Характеристика світового фондового ринку. 

  4.Особливості розвитку фондового ринку України. 

 

 
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. 
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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. Варанти, права власників. Частки в пулах та взаємних 

фондах. 

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. 

План заняття 

1. Поняття похідного цінного паперу.  
2. Функції похідних  цінних  паперів.  
3. Критерії  віднесення фінансового інструменту до похідних.  
4. Особливості  опціонних  операцій.  

Підготовка доповідей на теми: 

1. Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості. . 

 

2. Створення ринку «синтетичних» цінних паперів. 

3. Створення нових фінансових інструментів 

4.. Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні розписки 

5. 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. 
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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. 

План  заняття: 
 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. 

Підготовка доповідей на теми: 

1.Грошовий ринок і ринок банківських позичок як складові фінансового ринку. 

2.Особливість ринку банківських позичок як ринку короткострокових і 

середньострокових позичок для фінансування оборотного (працюючого) капіталу. 

3.Операції центральних банків на відкритому ринку. 

4.Взаємодія і взаємозв’язок кредитно-грошової та фінансової політики, 

значення її для грошового 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. 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. 
План  заняття: 
 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. 
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Підготовка доповідей на теми: 

1.Класифікації валютних ринків за різноманітними чинниками. 

2.Взаємовідносини між учасниками валютного сегменту фінансового ринку 

3.Конверсійні операції на валютному ринку. 

4.Стан та перспективи розвитку валютного ринку в Україні. 
 
 
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. 

План  заняття: 
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. 

Підготовка доповідей на теми: 

1.Основи організації та роботи біржі. 

2.Фінансові посередники на фондовій біржі,їх функції та значення. 

3.Біржові індекси, їх значення. Індекси зарубіжних фондових ринків. 

4. Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. 
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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. 

План  заняття: 
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  
Підготовка доповідей на теми: 

1.Фінансова оцінка цінних паперів. 

2.Зміст технічного інвестиційного аналізу на фондовому ринку. 

3. Фондові індекси в системі аналізу та оцінки ринку цінних паперів. 

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ / ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 
Кожен студент самостійно обирає тему для підготовки реферату 

або презентації, які погоджуються з викладачем. Форму представлення 

самостійної роботи (реферат чи презентація) студент обирає самостійно. 

У ході виконання самостійної роботи студент повинен проявити 

глибоке засвоєння теоретичних основ і проблемних аспектів курсу, 

повністю розкрити питання, пов’язані з темою. Для студентів, у яких 

виникають труднощі при складанні змісту роботи або підборі додаткової 

літератури, викладач проводить індивідуальні консультації. 

Якщо студентом не виконані зазначені нижче вимоги до 

відповідних видів робіт або не була розкрита суть теми, то робота не 

зараховується і повертається на доопрацювання. 

Вимоги до оформлення реферату 

Обсяг роботи – 15-20 сторінок формату А4. Робота повинна бути 

надрукована на одній стороні білого паперу формату А4 через 1,5 

міжрядкові інтервали, шрифт – Times New Roman 14. 

Текст роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких 

розмірів полів: зверху, знизу, зліва – 20 мм, справа – 15 мм. 

Мова контрольної роботи – українська, стиль – науковий, чіткий, 

послідовність – логічна. 
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Вимоги до оформлення презентації 

Презентація повинна бути виконана у редакторі 

MicrosoftPowerPoint. Презентація повинна бути представлена 

викладачу для перевірки мінімум за три дні до її представлення на 

практичному занятті. Якщо у ході перевірки у викладача є зауваження 

до роботи, то вона повертається на доопрацювання. 

Текст презентації повинен бути оформлений шрифтом Times 

New Roman або іншим шрифтом, який чітко читається (на вибір 

студента); розмір і міжрядкові інтервали залежать від наповненості 

слайду текстом чи графічним матеріалом (на вибір студента). 

 

Структура реферату/ презентації містить такі 

елементи: 

- титульний аркуш (для презентації – титульний слайд, де 

вказується найменування ВНЗ, факультету, кафедри, до якої 

прикріплена дисципліна, назва теми презентації, ПІБ та група студента, 

ПІБ та посада викладача, котрий веде дисципліну); 

- зміст; 

- вступ; 

- основна частина; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (для презентації – немає). 

Зміст розташовують з нової сторінки/ слайду. До змісту 

включають: вступ, послідовно перелічені питання дослідження, 

висновки, додатки (за наявності), список використаної літератури. 

Вступ  (обсяг 1-2  друкованих  аркуші

 слайди) повинен містити обґрунтування практичної і 

теоретичної актуальності проблеми, обраної для дослідження.

  

У вступі вказують на актуальність теми, 

 оцінюють стан дослідження наукової проблеми, формулюють 

мету і визначають завдання реферату/ презентації, дають 

короткий огляд літератури і використаних джерел.  

Основна частина (не менше 10 друкованих аркушів/ слайдів) 

може складатися з декількох параграфів, розділів, пунктів/ 

слайдів, кожен з яких повинен мати окрему назву, логічне 

завершення і починатися з нової сторінки слайду. 
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Розділи реферату/ презентації повинні бути об’єднані загальною 

метою, органічно пов’язані між собою. Основна вимога до тексту – 

структурованість, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу, 

ясність і чіткість мови. 

Висновки (1-2 друковані аркуші/ слайди) – це самостійна 

частина реферату/ презентації, в якій слід підвести підсумки проведеної 

роботи, оцінити ступінь досягнення поставленої мети, узагальнити 

одержані дані та результати дослідження. 

Список використаної літератури повинен містити достатню 

кількість опрацьованих джерел (не менше 5 праць). Список 

складають за 

алфавітом і пронумеровують. 

Додатки (не обов’язково) містять матеріал, який є необхідним 

для розкриття теми реферату, але не може бути розміщений в основній 

частині через великий обсяг (додаткові ілюстрації або таблиці). 

Орієнтовна тематика рефератів 

1.          Склад і структура фінансового ринку в Україні. 
2.          Сутність та функції фінансового ринку. 
3.           Фінансовий ринок як складова фінансової системи України. 
4.          Структура фінансового ринку та його суб’єкти. 
5.         Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа. 
6.           Структура зарубіжних фінансових ринків. 
7.          Особливості розвитку фінансового ринку в Україні у 1996—2006 рр. 
8.           Основні напрями розвитку фінансового ринку України. 
9.          Заощадження та інвестиції: особливості їх формування в Україні. 
10.         Правова природа цінних паперів. 
11.         Економічна природа цінних паперів. 
12.         Розвиток фондових ринків країн Східної Європи. 
13.         Розвиток фондових ринків у країнах Латинської Аме рики. 

14. Значення Законів 1933 та 1934 років для розвитку 
фінансового ринку в США. 

15. Державне регулювання фінансового ринку, його значення. 
16. Державне регулювання фінансового ринку в Україні. 
17. Саморегулюючі організації, їх функції та роль на фінансовому 

ринку. Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку України. 
18. Розвиток регулювання відносин на фінансовому ринку у 

країнах з розвинутою ринковою економікою (за вибором студента). 
19. Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. 
20. Розвиток законодавства у сфері функціонування фондового 

ринку в Україні. 
21. Захист прав інвесторів в Україні. 
22. Правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні. 
23.         Держава на фінансовому ринку. 
24.         Особливості регулювання фінансового ринку в США. 

25.         Особливості регулювання фінансового ринку в євро пейських країнах 
(за вибором студента). 

26.          Цілі, стратегії розвитку фінансового ринку України. 
27.         Основні напрями розвитку законодавчої бази фінан сового ринку України. 
28.         Правові засади обігу векселів в Україні. Правовий за хист майнових прав 

інвестора на грошовому ринку. 
29.         Особливості регулювання ринку банківських позик та    грошового ринку. 

30. Правові основи розвитку інфраструктури фінансового   ринку в Україні. 
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31. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. 
32. Фінансові інститути як посередники на фінансовому рин ку України. 
33. Реєстратори на ринку цінних паперів України. 
34. Інститути інфраструктури та їх значення для функціо нування 

ринку цінних паперів. 
35. Особливості функціонування інститутів спільного інвес тування в Україні. 
36. Розвиток Національної депозитарної системи України. 
37. Зберігачі як учасники Національної депозитарної си стеми України. 
38. Страхові компанії на фінансовому ринку США. 
39.         Пенсійні фонди на фінансовому ринку США. 
40.         Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку України. 
41. Теорії ризику, причини їх появи та розвитку. 
42. Сучасна теорія портфеля на фінансовому ринку України. 
43. Сучасна теорія ефективного фінансового ринку. 
44. Модель оцінювання капітальних активів та її значення. 
45. Теорія ефективного фінансового ринку та її економічне  значення. 
46. Модель арбітражного ціноутворення. 
47. Сучасні теорії ринку капіталів. 
48. Внесок Нобелівських лауреатів у розвиток теорій ризику та доходу. 
49. Основні етапи розвитку сучасних теорій ринку капіталів. 
50.         Розвиток теорії хаосу і невизначеності на ринку капіталу. 
51. Фондовий ринок як ринок довготермінових цінних паперів. 
52. Сутність та функції ринку капіталів. 
53. Ринок облігацій, його призначення та структура. 
54. Особливості формування ринку капіталів в Україні. 
55. Розвиток ринку державних цінних паперів в Україні, його особливості. 
56. Розвиток світових ринків облігацій (на прикладі США,       

Німеччини або будь-якої іншої країни). 
57. Сучасний стан ринку корпоративних облігацій в Україні. 
58. Облігації внутрішньої державної позики на фондовому ринку   України. 
59. Облігації зовнішньої державної позики. 
60.         Муніципальні облігації на фондовому ринку України. 
61. Фондовий ринок як ринок пайових цінних паперів. 
62. Сутність та функції ринку акцій. 
63. Ринок акцій, його призначення та структура. 
64. Особливості акцій в Україні. 
65. Розвиток світових ринків акцій (на прикладі США, Німеч чини 

або будь-якої іншої країни). 
66. Сучасний стан ринку акцій в Україні. 
67. Методи оцінювання акцій. 
68. Технічний аналіз на ринку акцій. 
69. Фундаментальний підхід до оцінювання акцій. 
70.         Порядок випуску та обігу акцій в Україні. 
71. Грошовий ринок як складова фінансового ринку. 
72. Сутність та функції грошового ринку. 
73. Грошовий ринок як ринок короткотермінових цінних паперів. 
74. Ринок банківських позик, його зв’язок з грошовим ринком. 
75. Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позик. 
76. Банки як суб’єкти грошового ринку. 
77. Казначейський вексель як інструмент грошового ринку. 
78. Вексель, учасники вексельного обігу, види та характи ристика векселів. 
79. Фінансові інструменти грошового ринку в Україні. 
80.         Особливості використання векселів в Україні. 
81.         Операції центральних банків на відкритому ринку, їх значення для 

реалізації грошово-кредитної політики. 
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Критерії оцінювання реферату/ презентації 
 
 

Кількість 

балів 

Опис виконаних вимог 

 

 

 

10 балів 

Виконані усі вимоги до написання й захисту реферату/ 

підготовки і представлення презентації: чітко визначена 

проблема й обгрунтована її актуальність, проведений аналіз 

використаної літератури щодо проблематики дослідження, 

логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема 

розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги щодо 

зовнішнього оформлення, вільне володіння матеріалом, дані 

правильні відповіді на додаткові запитання 

 

 

 

8-9 балів 

Виконані усі формальні вимоги до написання й захисту 

реферату/ підготовки і представлення презентації: витриманий 

обсяг, дотримані вимоги щодо зовнішнього оформлення. 

Проблема визначена, але недостатньо обґрунтована її 

актуальність, неповністю обґрунтована власна позиція щодо 

проблематики дослідження, сформульовані висновки, дані 

правильні відповіді на усі додаткові запитання, окрім одного- 

двох 

 

 
6-7 балів 

Виконані основні вимоги до написання й захисту реферату/ 

підготовки і представлення презентації, але при цьому допущені 

деякі недоліки: необгрунтована актуальність теми роботи, наявні 

певні неточності у викладі матеріалу, нечітко сформульовані 

висновки, деякі неточності у відповідях на додаткові запитання 

 

 

4-5 балів 

Виконані основні вимоги до написання й захисту реферату/ 

підготовки і представлення презентації, але при цьому допущені 

деякі недоліки: необгрунтована актуальність теми роботи, наявні 

певні неточності у викладі матеріалу, відсутня логічна 

посілодвність у судженнях, невитриманий обсяг, неповні 

відповіді на деякі додаткові запитання 

 

 
2-3 бали 

Є істотні відступи від вимог до реферування: тема розкрита 

частково, допущено фактичні помилки у представленому 

матеріалі, нечіткі або відсутні висновки, невільне володіння 

матеріалом, неповні відповіді на додаткові запитання. Частково 

виконано вимоги щодо зовнішнього оформлення 
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Задачі для самостійного розв’язання 

1.Інвестор придбав дві акції до портфеля у співвідношенні 45 % та 55 %. Акції 
мають стандартне відхилення доходів 0,3 та 0,2 відповідно. Яким буде 
максимальне та мінімальне значення стандартного відхилення портфеля 
інвестора? 

2.Інвестор мав портфель, що складався з ризикових цінних паперів, стандартне 
відхилення якого дорівнювало 0,25 за очікуваного доходу 0,3. Безризикова 
ставка становить 12 %. Інвестор прийняв рішення змінити структуру 
портфеля, який на 50 % буде сформовано з ризикових інвестицій та на 50 % — 
з безризикових. Визначте стандартне відхилення та очікуваний дохід нового 
портфеля. 
3.Інвестор має портфель, що складається з двох цінних па- перів, які взяті у 
таких частках і мають таку очікувану дохідність та ризик: 

 

Цінний 

папір 

Очікув
ана 

дохідніс
ть (%) 

Станда
ртне 

відхилен
ня (%) 

Час

тка 

А 11 2

0 

0,45 

В 16 2

4 

0,55 

Визначте максимальне і мінімальне значення стандартного відхилення 
доходів портфеля та його очікувану дохідність. 

4.Інвестор має портфель, що складається з цінних паперів А. Стандартне 
відхилення портфеля дорівнює 0,2 за очікуваного доходу 18 %. Інвестор 
прийняв рішення змінити структуру портфеля, який на 35 % буде сформовано з 
цінних паперів А та на 65 % — з цінних паперів В, що мають очікувану 
дохідність 10 % та стандартне відхилення доходів 0,1. Коефіцієнт кореляції 
між доходами цінних паперів А та В дорівнює 0,5. Визначте стандартне 
відхилення та очікуваний дохід нового портфеля. 
5.Інвестор придбав дві акції А та В до портфеля у співвідношенні 25 % та 75 
%. Дохідність акції А — 14 %, акції В — 16 %. Акції мають стандартне 
відхилення доходів 0,24 та 0,3 відповідно. Визначте максимальне і мінімальне 
значення стандартного відхилення портфеля та його дохідність. 
6.Інвестор придбав дві акції до портфеля у співвідношенні 60 % та 40 %. Акції 
мають однакове стандартне відхилення доходів — 0,33. Якщо коефіцієнт 
кореляції становитиме +1,0, то яким буде стандартне відхилення портфеля 
інвестора? 
7.Використовуючи дані, наведені у таблиці, визначте дохідність портфеля та 
ризик, якщо портфель складається з двох активів, частка яких у портфелі: 

1) 100 % та 0 %; 2) 60 % та 40 %; 3) 50 % та 50 %; 4) 35 % та 
65 %; 5) 0 % та 100 %. 

Визначте дохідність і ризик портфеля, що включає такі активи: 

а) 1 та 3; б) 1 та 4; в) 2 та 3; г) 2 та 4. 
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m 

i 

 Дохідніс

ть, % 

Ризи

к, % 

Акт

ив 

Кореляційна 

матриця 

1 25 7  1 2 3 4 

2 15 5 1 — 0,60 0,8

0 

0,3

0 

   2  — 0,2

0 

0,7

0 

3 25 7 3   — — 

4 15 6 4    — 

 
8.Безризикова ставка на ринку — 0,07; очікуваний дохід ринкового портфеля 
— А дорівнює 1,2. Визначте очікувану дохідність 
акції. Побудуйте графік, дайте пояснення. 
9.Очікується, що дохідність від інвестування коштів у акції Х може бути на 
рівні 18 %, ринкова премія становить 6 %, очікувана дохідність ринкового 
портфеля — 15 %. Визначте коефіцієнт  акції Х, побудуйте графік, дайте 
пояснення. 
10.Акція приносить дохід у 16 %, але в майбутньому можливе зростання на 2 
%. Очікуваний дохід ринкового портфеля — 14 %, коефіцієнт  акції 
дорівнює 1,2. Визначте ставку доходу за безризиковим цінним папером. 
Побудуйте графік, дайте пояснення. 
11.Коефіцієнт  по цінному паперу А дорівнює 1,2; стандарт- 

не відхилення його доходів — 0,22; безризикова ставка на ринку — 11 %. За 
ринковим портфелем очікується отримати дохід 0,14 за стандартного 
відхилення 0,15. Визначте очікуваний дохід за цін- ним папером А. 

12.Кореляція доходів акції з ринковим доходом становить 0,8; стандартне 
відхилення доходів акції дорівнює 0,15; відхилення ринкового доходу — 0,20. 

 цінного папера. 
13.Безризикова ставка на ринку — 12 %; очікуваний дохід ринкового 
портфеля — 20 %. Кореляція доходів цінного папера з ринковим доходом — 
0,6; стандартне відхилення доходів по цінному паперу — 0,30; стандартне 
відхилення доходів ринкового портфеля — 0,1. Визначте очікувану дохідність 
цінного папера. Побудуйте графік, дайте пояснення. 

14.Безризикова ставка на ринку — 10 %; очікуваний дохід ринкового 
портфеля — 17 %. Кореляція доходу по акції А з рин- ковим доходом 
становить 0,8; стандартне відхилення доходів ак- ції А — 0,28; стандартне 
відхилення доходів ринкового портфеля — 0,2. Визначте очікуваний дохід за 
акцією А. Побудуйтейте графік, дайте пояснення. 
15.Керівник аналітичного відділу отримав таку інформацію: 

1. Дисперсія 2): 
— доходів ринкового портфеля 2  0,000594 ; 

— доходів акції 2  0,000274 . 
2. Середньоочікувана дохідність: 
— ринкового портфеля Rm = 0,02185; 
— акції Ri = 0,02811. 
3. Коваріація між доходами ринкового портфеля та акції 

(сovim) дорівнює 0,000596. 
Визначити: 
1) m та i; 
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2)  та  по цінному паперу; 
3) розв’язати рівняння регресії; 
4) скласти графік лінії характеристики; 
5) визначити R2; 
6) частки систематичного й несистематичного ризиків у загальному 

ризику. 

16.Аналітику відділу ризиків цінних паперів видано завдання: 
1) визначити коефіцієнт детермінації R2 на підставі таких показників: 
— Rp портфеля = 0,002731; 
— Ri акції компанії N = 0,05237; 
— (сovim) = 0,00118; 
2) частки систематичного і несистематичного ризиків у загаль-ному 

ризику, p= 0,000769; i =0,00482. 

17.Безризикова ставка на ринку — 7 %; дохідність акції А очікується на рівні 
12 %; акції В — 15 %; стандартне відхилення доходів по А дорівнює 0,2, по В 
— А — 0,9, по В — 1,2. Яка акція є більш інвестиційно 
привабливою? Зробіть необхідні розрахунки, поясніть. 

18.Безризикова ставка на ринку — 9 %; дохідність акції А — 14 %, акції В 
— 18 %; стандартне відхилення доходів по А дорівнює 0,1, по В — 0,2; 
коефіцієнт  по А — 0,8, по В — 1,4. Яка акція є більш інвестиційно 
привабливою? Зробіть необхідні розра хунки, поясніть. 

19.Облігація номіналом 10 000 гр. од. має купонну ставку 
10 %; термін до погашення — 4 роки. 
Скільки може коштувати облігація, якщо інвестори вимагають 

дохідність у розмірі 14 %? Як зміниться можлива ціна, якщо став- ка 
доходу буде 9 %? Зробіть необхідні розрахунки. 

20.Облігація номіналом 1000 гр. од. має купонну ставку 
13 %; термін погашення — 3 роки. 
1) Якою може бути ціна облігації на ринку, за умови, що інвес тори 

очікують отримати від облігацій такого класу дохідність 11 %? 
2) Якщо очікується дохідність 14 %, то якою буде ціна? 

Зробіть необхідні розрахунки та дайте пояснення. 
21.Облігація з купонною ставкою 12 % та номінальною вартістю 1000 
гр. од. випущена на 6 років. Визначте ціну облігації за умови, що 
очікувана дохідність інвесторів: 
а) 10 %; 
б)12 %; 
в) 14 %. 
Побудуйте графік, дайте пояснення. 
22.Компанія з управління активами придбала в портфель інвестиційного 
фонду облігації на суму 102 000 гр. од. за номінальної вартості 100 000 
гр. од. До терміну погашення залишається 3 роки. Купонна ставка — 
12 %. Через рік очікується ставка дохідності на ринку в розмірі 10 %. 
Визначте прогнозну ціну облігації через рік. 
23.Банк придбав облігації на загальну суму 12 тис. гр. од. за номінальної 
вартості 10 тис. гр. од. До терміну погашення залишилося 4 роки, 
купонна ставка — 14 %. Припустимо, що через рік дохід, що 
очікується від облігації, буде 12 %. За якою ціною банк зможе продати 
ці облігації через рік? Який дохід отримає банк від облігацій у цьому 
разі?Фінансова установа придбала на 76 тис. гр. од. облігації 
номінальною вартістю 80 тис. гр. од., до терміну погашення — 
5 років, купонна ставка — 12 %. Дохідність, що очікується через 2 роки, 

становитиме 10 %. За якою ціною фінансова установа зможе продати ці 
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облігації через два роки, якщо фактично ставка доходу, що вимагають 
інвестори, буде 14 %. Як відрізнятиметься ціна продажу від прогнозної 
ціни? Що буде з фактичним доходом фінансової установи від операції 
купівлі-продажу облігацій порівняно з прогнозним? 

24.Інвестиційна компанія керує таким портфелем: 

Цінні 

папери 

Номіна
льна 

вартість, 
гр. од. 

Ринкова 
вартіст

ь, гр. 
од. 

Термін 
до пога- 
шення, 
років 

Облігації з 
нульовим 
купоном 

100 000 63 

720 

6 

8 %-ві 
державні облі- 

гації 

600 000 580 

000 

8 

11 %-ві 
облігації кор- 

порацій А 

200 000 190 

000 

10 

Усього 900 000 833 

720 

 

Очікується, що через рік інвестори вимагатимуть дохід у розмірі: 8 % — 
за облігаціями з нульовим купоном, 6 % — за державними облігаціями, 10 
% — за облігаціями корпорацій. Якою може бути ринкова вартість 
облігацій та загалом портфеля через рік? 

25.Інвестиційний фонд має портфель облігацій з такою 
характеристикою: 

 

Обліг

ації 

Номіна
льна 

вартість, 
гр. од. 

Очіку
вана 
став
ка 

доход
у, % 

Термін 
до 

погашен
ня, років 

Корпоративні з 10 %-м 

купоном 

200 000 12 4 

Корпоративні з 12 %-м 

купоном 

100 000 10 3 

Державні з 9 %-м 

купоном 

300 000 9 5 

Усього 600 000   

Якою може бути сьогоднішня ринкова вартість портфеля? 
26.Банк придбав облігації на загальну суму 22 тис. гр. од. за номінальної 
вартості 20 тис. гр. од. До терміну погашення зали- шилося 4 роки, 
купонна ставка — 14 %. Припустимо, що через рік дохід, що очікується 
від облігації, буде 12 %. За якою ціною банк зможе продати ці облігації 
через рік? Який дохід отримає банк від облігацій? Якою буде дохідність 
операції? 
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27.Фінансова установа придбала за 59 тис. гр. од. облігації номінальною 
вартістю 60 тис. гр. од., до терміну погашення 5 років, купонна ставка 12 
%. Дохід, що очікується через 2 роки, за прогнозом становить 15 %. За 
якою ціною фінансова установа зможе продати ці облігації через два 
роки, якщо фактично дохід, що вимагають інвестори, буде 14 %. Як 
відрізнятиметься ціна продажу від прогнозної ціни? Що буде з 
фактичним доходом фінансової установи від операції купівлі-продажу 
облігацій порівняно з прогнозним? 
28.Компанія А має надлишок коштів, які вона може інвестувати на 5 
років. Вона може придбати нові 20-річні державні облігації на 5,8 тис. 
гр. од. за номіналу 6 тис. гр. од. і купонної ставки 11 % річних. 
Планується, що через 5 років очікується дохід 12 %. 
1) Якою буде прогнозна ціна 20-річних облігацій через 5 років? 
2) Який дохід принесене інвестиція за 5 років? 
29.Компанія може придбати або (1) 10-річну облігацію з нульовим 
купоном, яка має загальну номінальну вартість 100 тис. гр. од., ціну 
купівлі — 60 тис. гр. од., або (2) облігацію з таким самим ризиком, яка 
має 6 років до терміну погашення, купонну ставку 10 %, загальну 
номінальну вартість — 40 тис. гр. од., ціну купівлі 60 тис. гр. од. 
Компанія може інвестувати 60 тис. гр. од. на 6 років. Якщо дохід, який 
очікується через 6 років, становитиме 11 %, то яку інвестицію обере 
компанія? 
30.Компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду може 
інвестувати кошти фонду на 5 років. Вона хоче придбати 12-річні 
державні облігації загальною номінальною вартістю 60 000 гр. од., 
купонна ставка — 11 % річних. Ринкова ціна на такі облігації становить 
58 000 гр. од. Аналітики компанії вважають, що через 5 років дохідність на 
облігації такого класу становитиме 12 %. 
а) Якою може бути ціна продажу облігацій через 5 років? б) Якою 
буде дохідність до моменту продажу? 
в) Як зміниться ціна та дохідність від інвестиції, якщо дохідність на 
облігації такого класу через 5 років становитиме 10 %? 
31.Визначте поточну дохідність облігації номіналом 
1000 гр. од., з купонною ставкою 11 % за умови, що поточна ціна 
змінювалась та становила: 
1) на дату Х — 980 гр. од.; 
2) на дату Y — 1000 гр. од.; 
3) на дату Z — 1070 гр. од. 
Складіть графік залежності поточної дохідності від поточної ціни. 
32.Визначте поточну дохідність облігації, номінальна вартість якої 1000 
гр. од., купонна ставка 15 %, за умови, що поточна ринкова ціна цієї 
облігації: 
— 950 гр. од. 
— 1000 гр. од. 
— 1150 гр. од. 
Побудуйте графік, дайте пояснення. 
33.Поточна ринкова ціна облігації становить 102 % від номіналу, 
купонна ставка 8 %, до терміну погашення залишилося 5 років. 
Визначте поточну дохідність та дохідність до дати погашення облігації. 
34.Облігація має ставку щорічних купонних виплат у розмірі 10 %, до 
терміну погашення залишається 8 років. Якою є поточна дохідність та 
дохідність до дати погашення, якщо ринкова ціна становить 98 % від 
номіналу? 



26 

 

35.Номінальна вартість облігації — 10 000 гр. од., купонна ставка — 15 
%. До погашення залишається 5 років. Визначте дохідність облігації до 
терміну погашення, якщо ринкова ціна облігації: 
а) 9000 гр. од.; б) 10 100 гр. од.; 
в) 95 % від номіналу. 
Побудуйте графік залежності дохідності від поточної ціни. 
36.Номінальна вартість облігації 5000 гр. од., купонна ставка 15 %. До 
терміну погашення залишається 10 років. Визначте поточну дохідність 
та дохідність облігацій до терміну погашення, якщо ринкова ціна 
облігації 5100 гр. од. 
37.Визначте поточну дохідність та дохідність купонної облігації до часу 
погашення, якщо вона має 6 років до терміну погашення, її номінал 1000 
гр. од., купонна ставка 12 %, а ринкова ціна становить 92 % номіналу. 
38.Визначте повну реалізовану дохідність облігації, номінальна вартість 
якої 1000 гр. од., строк до погашення 2 роки, купонна ставка 11 %. 
Купонні доходи власник у міру отримання планує реінвестувати за 
ставкою 10 %. Власник придбав облігацію на вторинному ринку за 1020 
гр. од. 
39.Визначте повну реалізовану дохідність облігації номіналом 1000 гр. 
од., термін погашення 4 роки, купонна ставка 12 %. Купонні доходи 
власник у міру отримання реінвестував за ставкою 13 %. Власник 
придбав облігацію на вторинному ринку за 990 гр. од. 
40.Визначте повну реалізовану дохідність облігації номіналом 1000 гр. 
од., термін погашення 8 років, купонна ставка 10 %, купонні доходи 
власник у міру отримання реінвестував за став- кою 12 %. Власник 
придбав облігацію на вторинному ринку за 950 гр. од. 
41.Визначте дюрацію облігації (показник Макоулі). Облігація номіналом 
1000 гр. од., річна купонна ставка 10 %, термін погашення на 6 років. 
Очікувана дохідність до погашення 11 %, ринкова ціна — 960 гр. од. 
42.Облігація номіналом 1000 гр. од. має річну купонну ставку 12%, 
випущена на 4 роки. Очікувана дохідність до погашення 10 %, ринкова 
ціна — 1065 гр. од. Визначте дюрацію облігації (показник Макоулі). 
43.Дохід на акцію А становить 5,2 гр. од., дивіденд, сплачений 
акціонерам, — 2,4 гр. од. Ринкова ціна акції 35 гр. од. Знайти: 
1) дивідендну віддачу; 
2) коефіцієнт сплати дивідендів; 
3) коефіцієнт Р/Е. 
44.Ціна акції Б на біржі становить 1,7 грн. За останній рік дивіденди 
сплачені в розмірі 0,17 гр. од. на акцію. Очікується, що в наступні роки 
чистий прибуток та дивіденди зростатимуть на 5 % щорічно. Яку ставку 
доходу вимагають інвестори від вкладання коштів у акції Б? 
45.Ринкова ціна акції А 53 гр. од. Чистий прибуток на акцію А становить 
5,0 гр. од. Коефіцієнт сплати дивідендів 0,4. Знайти: 
1) дивідендну віддачу (поточна дохідність); 
2) коефіцієнт Р/Е. 
46.Ціна акції А на біржі на дату Х становила 1,5 гр. од. Останній 
сплачений дивіденд був 0,25 гр. од. За останні 5 років чистий прибуток 
та дивіденди мали тенденцію до щорічного ско- рочення на 2 %. 
Визначте можливу поточну дохідність (дивідендну віддачу) акції А 
через 1 рік. 
 
47.Дохід на акцію А становить 6,4 гр. од., дивіденд, сплачений 
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акціонерам, — 2,8 гр. од. Ринкова ціна акції 70 гр. од. Знайти: 
1) дивідендну віддачу; 
2) коефіцієнт сплати дивідендів; 
3) коефіцієнт Р/E. 
48.Ринкова ціна акції Х становить 12 гр. од. Останній сплачений 
дивіденд — 1,2 гр. од. Коефіцієнт сплати дивідендів — 0,5. Знайти: 
1) поточну дохідність (дивідендну віддачу); 
2) коефіцієнт Р/Е. 
49.Останній сплачений дивіденд за акціями компанії XYZ становить 2,0 
гр. од. в розрахунку на одну акцію. Коефіцієнт сплати дивідендів — 0,4. 
Знайти розмір чистого прибутку на ак- цію та поточну дохідність, якщо 
на біржі ціна акції становить 
24 гр. од. 
50.Останній дивіденд на акцію Х — 2,4 гр. од. Коефіцієнт сплати 
дивідендів — 0,3. Визначити поточну дохідність (дивідендну віддачу) та 
коефіцієнт Р/Е, якщо ринкова ціна акції становить 34 гр. од. 
51.Ринкова ціна акції 60 гр. од. Чистий прибуток на одну акцію 
становить 5 гр. од., коефіцієнт сплати дивідендів 0,4. Знайти: 
1) поточну дохідність (дивідендну віддачу); 
2) коефіцієнт Р/Е. 
52.Ринкова ціна акції Х становить 3,4 гр. од. За останній рік дивіденди 
сплачені в розмірі 0,34 гр. од. Очікується, що в наступні роки прибуток та 
дивіденди зростатимуть на 5 % щорічно. Яку став ку дохідності вимагають 
інвестори від вкладення коштів у акції Х? 
53.Останній сплачений дивіденд на акцію 1,5 гр. од., коефіцієнт сплати 
дивідендів 0,3. Щорічний темп зростання дивідендів становить 3 %. 
Інвестори очікують від акції дохідність у розмірі 12 %. Знайти: 
1) ціну акції; 
2) коефіцієнт Р/Е. 
54.Останній сплачений дивіденд на акцію 2,5 гр. од., коефіцієнт сплати 
дивідендів 0,3. Щорічний темп зростання дивідендів становить 5 %. 
Інвестори очікують від акції дохідність у розмірі 14 %. Знайти: 

1) ціну акції; 
2) коефіцієнт Р/Е. 
55.Коефіцієнт дивідендних виплат корпорації становить 0,4; чистий 
прибуток на одну просту акцію 3 гр. од., дивіденди щоріч но зростають 
на 3 %, відсоткова ставка доходу за акціями даного класу 14 %. 
Визначити ціну акції. 
56.Корпорація виплачує дивіденди в розмірі 30 % від чистого прибутку. 
Щорічний приріст дивідендів становить 5 %. Чистий прибуток на акцію 
1,5 гр. од. Визначити ціну акції за умови, що ринкова ставка доходу по 
даному класу акцій — 12 %. 
57.Останній дивіденд, що був сплачений за акцією, — 3 гр. од. Протягом 
наступних 5 років щорічно дивіденди зростатимуть на 10 %. Через 5 
років планується постійний щорічний темп зрос- тання дивідендів у 
розмірі 5 %. 
Зробіть розрахунки можливої ринкової ціни такої акції за умови, що 
інвестори очікують дохідність у розмірі 10 %. 
58.Останній дивіденд, що був сплачений за акцією, — 2 гр. од., протягом 
наступних 3 років щорічно дивіденди зростатимуть на 8 %, через 4 роки 
планується постійний щорічний темп зростання дивідендів у розмірі 3 %. 
За якою ціною може бути придбана ця акція, якщо акціонери очікують 
отримати від неї дохідність у розмірі 11 %? 
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59.Акціонерне товариство сплатило дивіденди власникам простих акцій 
у розмірі 2,1 гр. од. на акцію. Очікується, що протягом наступних 3 років 
темпи приросту дивідендів становити- муть 10 %, після чого знизяться 
до 5 %. 

1) Якою може бути ринкова ціна акції за умови, що інвестори очікують 
дохідність від такого роду інвестування в розмірі 11 %? 
2) Як може змінитися ціна на ринку, якщо дохідність, яку вимагають 
інвестори від такого класу акцій, буде 12 %? 
60.Ставка доходу, що очікують одержати інвестори від акції, дорівнює 
12 %. Очікується, що протягом наступних 4 років темпи приросту 
дивідендів становитимуть 10 %, після цього темпи зростання дивідендів 
знизяться до 6 %. Останній дивіденд, що був сплачений акціонерам, — 
2,5 гр. од. на акцію. 
1) Якою може бути ціна акції на ринку? 
2) Якою може бути ціна акції, якщо ставка доходу, що очікують 
інвестори від такого класу акцій, буде 9 %? 

61.Ставка доходу, що очікують одержати інвестори від акції, дорівнює 14 
%. Очікується, що протягом наступних 5 років темпи приросту дивідендів 
становитимуть 12 %, після цього темпи зростання дивідендів знизяться до 
4 %. Останній дивіденд, що був сплачений акціонерам, — 2,0 гр. од. на 
акцію. 

1) За якою ціною може бути продана така акція? 
2) Якщо ставка доходу, що очікують одержати інвестори, знизиться до 
10 %, то як може змінитися ціна? 
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