
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
з дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ» 

(для магістрів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018 



2 
 

 
 

Підготовлено професором кафедри фінансів, банківської і страхової 

справи ННІМЕФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» С. Г. Шкляруком  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської і страхової 

справи ННІМЕФ (протокол № 12 від 26.04.17) 

 

 

Схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту менеджменту, 

банківської справи і фінансів ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

 

Шклярук С. Г. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем» (для 

магістрів). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. – 39 с. 

 
 
 

 
Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, загальні 

рекомендації щодо організації самостійної роботи, тематичний план, зміст 
дисципліни “Управління інвестиційним портфелем” за модулями, контрольні та 
дискусійні питання до семінарських завдань, практичні завдання для 
аудиторної та позаудиторної роботи, завдання для самостійної роботи, тестові 
питання, список літератури. 

 
 
 

 

 

© ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія 

 управління персоналом» (МАУП), 2018. 

© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. 



3 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Важливою складовою навчання є самостійна підготовка студентами 
матеріалів, питань, завдань з кожної теми навчального курсу. Оскільки 
навчальним планом передбачено виділення навчального часу для самостійної 
роботи студентів, частина обов’язкового програмного матеріалу виноситься на 
самостійне вивчення студентів. 

Самостійна робота є обов’язковою при підготовці до практичних занять, 
для складання заліку з навчальної дисципліни, тому вона повинна мати  
систематичний та плановий характер з обов’язковою перевіркою знань 
студентів. 

Мета самостійної роботи – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 
програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості – умінні систематизувати, планувати та контролювати 
власну діяльність. 

Форми самостійної роботи: 
• опрацювання лекційного матеріалу; 
• підготовка до практичних занять; 
• самостійна робота з підручником, науковою та періодичною 

літературою; 
• вивчення та аналіз законодавчих та нормативних документів; 
• пошук і опрацювання матеріалів через мережу Інтернет; 
• узагальнення та аналіз фактичних даних; 
• проведення самостійних наукових досліджень; 
• підготовка аналітичних записок, доповідей, рефератів, презентацій; 
• виконання індивідуальних завдань; 
• написання контрольних робіт; 
• підготовка до заліку. 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи із 
дисципліни «Управління інвестиційним портфелем» розроблені відповідно до 
програми курсу «Управління інвестиційним портфелем» для студентів напряму 
підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування” освітнього ступеня 
«магістр». Методичні рекомендації призначені для підготовки до практичних та 
семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи над дисципліною, 
підготовки до заліку, студентів як стаціонарної, так і заочної форми навчання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ» 
 

№ 
Пор. Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Інвестиції в цінні папери: структура, учасники і інструменти 

1 
Предмет та завдання дисципліни «Управління інвестиційним портфелем». 
Інвестиції як механізм управління компанією: процес прийняття і реалізації 
інвестиційних рішень. Взаємозв’язок реальних і фінансових інвестицій 

2 
Прийняття інвестиційних рішень в умовах визначеності і невизначеності. Ризик і 
дохід як фактори, які впливають на прийняття інвестиційних рішень при 
фінансових інвестиціях 

3 Фондовий ринок як механізм залучення інвестиційних коштів; структура даного 
інвестиційного бізнесу: основні учасники і їх характеристики 

4 Цінні папери як інструмент залучення фінансових інвестицій: види, 
характеристики, застосування, оцінка 

Змістовий модуль ІІ. Формування і управління інвестиційним портфелем 

5 Основні засади формування інвестиційного портфеля: теорія інвестиційного 
портфеля; теорія ринку капіталів і модель визначення цін основних активів 

6 Основні підходи до аналізу об’єктів і інструментів фінансового інвестування для 
формування інвестиційного портфеля 

7 Основні стратегії управління інвестиційним портфелем: активне управління; 
пасивне управління 

8 Ризики інвестиційного портфеля – їх визначення і управління 

9 Специфіка формування і управління інвестиційного портфелю банківськими  
і іншими фінансовими установами 

Разом годин: 120 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
з дисципліни  

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІНИМ ПОРТФЕЛЕМ» 
 

Змістовий модуль І. Інвестиції в цінні папери: структура, учасники 
і інструменти 

 
Тема 1. Предмет та завдання дисципліни «Управління інвестиційним 

портфелем». Інвестиції як механізм управління компанією: процес 
прийняття і реалізації інвестиційних рішень. Взаємозв’язок реальних 

і фінансових інвестицій 
Структура дисципліни і основні напрями вивчення. Взаємозв’язок з 

іншими економічними і фінансовими  дисциплінами. Літературні джерела.  
Інвестиційний процес в організації і необхідність управління ним. Реальні і 

фінансові інвестиції. Відмінності між реальними і фінансовими інвестиціями і 
їх взаємозалежність. 

Інвестиційне планування. Складання капітального бюджету з урахуванням 
чистої поточної приведеної вартості. Інвестиції, які фінансуються за рахунок 
позикового  капіталу. Інвестиції, які фінансуються за рахунок внутрішніх 
джерел. Інвестиційний контроль і контроллінг.  

Моделі прийняття рішень з управління організацією в інвестиційній сфері. 
Основна модель теорії прийняття рішень в інвестиційній сфері. Інші 

моделі прийняття інвестиційних рішень. 
Література [1; 13; 14; 20; 21; 31; 42–47; 51; 56; 57; 60; 61] 

Контрольні питання 
1. Фінансові інвестиції та їх особливі ознаки.  
2. Реальні інвестиції та їх особливі ознаки. 
3. Основні форми фінансового інвестування.  
4. Види та класифікація фінансових інвестицій. 
5. Кількісні критерії прямих інвестицій. 
6. Портфельні інвестиції.  
7. Відмінності між портфельними та прямими інвестиціями. 
8. Види довгострокових фінансових інвестицій: інвестиції в асоційовані, 

дочірні та спільні підприємства.  
9. Визначення доходів від здійснення фінансових інвестицій: відсотки, 

дивіденди, дисконт, роялті. 
10. Визначення основних етапів процесу управління фінансовими 

інвестиціями.  
11. Етапи процесу формування портфеля цінних паперів. 
12. Відмінності інвестиційної політики від інвестиційної стратегії. 
13. Інвестиційні цілі інституційних інвесторів. 
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Практичне завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Підбір статистичних матеріалів, що свідчать про динаміку руху 
іноземних портфельних інвестицій в Україні. На основі зібраних даних зробіть 
висновки про особливості участі України у процесах міжнародної інвестиційної 
діяльності. 

Тема 2. Прийняття інвестиційних рішень в умовах визначеності 
і невизначеності. Ризик і дохід як фактори, які впливають на прийняття 

інвестиційних рішень при фінансових інвестиціях 
Прийняття рішень про вигідність інвестицій в умовах визначеності. 

Статичні моделі. Порівняльний облік витрат. Порівняльний облік прибутку. 
Порівняльний облік рентабельності. Динамічні моделі. Метод визначення 
вартості капіталу. Метод аннуїтетів. Метод визначення внутрішньої процентної 
ставки. Метод визначення кінцевої вартості активів. 

Прийняття рішень про вигідність інвестицій в умовах невизначеності. 
Ризик і дохід та його співвідношення. Вплив інфляції на дохідність інвестицій. 
Оптимізація співвідношення ризику і доходу. Коригування чистої приведеної 
вартості майбутніх доходів. Правила і критерії прийняття рішень. Методи 
обліку і врахування невизначеності. Аналіз ризику. Взаємовідношення між 
ризиком і доходом. 

Література [11; 12; 14; 18; 20; 21; 24; 26; 30; 31; 35; 38; 39;  

42–47; 51; 61] 

Контрольні питання 
1. Критерії класифікації ризиків. Загальна характеристика основих груп 

ризиків. 
2. Які ознаки можуть бути покладені в основу класифікації ризиків в 

економічній системі? 
3. Назвіть головні класи ризиків. 

4. Які основні види інвестиційних ризиків ви знаєте? 
5. Врахування невизначеності й оцінювання ризику. Методи оцінювання 

інвестиційних ризиків. 
6. Методи оцінювання ставки дисконту.  
7. Методи нейтралізації інвестиційних ризиків. 
8. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних 

ризиків. 
9. Назвіть основні етапи ризик-менеджменту, поясніть їх зміст, визначте 

мету. 
10. Накресліть структурну схему ризик-менеджменту. 
11. Визначте функції об’єкта управління в ризик-менеджменті. 
12. Які функції суб’єкта управління в ризик-менеджменті? 
13. Схарактеризуйте провідні методи управління ризиками. 
14. Чому потрібно оцінювати рівень ризику? 
15. Що таке кількісне оцінювання ризику? 
16. Дайте визначення якісного оцінювання ризику. 
17. Які є методи кількісного оцінювання ризику? Чим спричинена наявність 
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множини цих методів? 
18. Яка сфера застосування статистичного методу? 
19. Які показники розраховують у процесі використання статистичного 

методу оцінювання? Визначте його недоліки. 
20. У якій сфері застосовують метод експертних оцінок? 
21. Яким чином можна класифікувати активи підприємства за ступенем 

ризику? 
22. У чому полягає важливість інтегрального оцінювання ризику? 
 

Тема 3. Фондовий ринок як механізм залучення інвестиційних коштів; 
структура даного  інвестиційного бізнесу: основні учасники  

і їх характеристики 
 

Поняття «фондовий ринок». Механізми функціонування фондового 
ринку. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів. Первиний та 
вторинний ринки цінних паперів. Ринок акцій. Ринок облігацій. Ринок похідних 
цінних паперів (деривативів). Ринки ф’ючерсів і опціонів. Джерела 
інвестиційної інформації і стилі інвестування. 

Учасники фондового ринку: фондові біржі, клірингові (розрахункові) 
палати, брокерські компанії, трейдери, інституційні і не інституційні інвестори: 
банки, страхові компанії, інвестиційні компанії (компанії з управління 
активами (КУА)), пайові і корпоративні інвестиційні фонди: взаємні фонди, 
трастові фонди, хедж-фонди; регулятори та ін. 
 Поняття «інститут спільного інвестування». Види інститутів спільного 
інвестування (ІСІ): відкриті і закриті, інтервальні. Активи ІСІ і їх утворення.  
Диверсифіковані і не диверсифіковані ІСІ. Пайові інвестиційні фонди (ПІФ): 
поняття, формування, управління. Визначення доходності і ризикованості ПІФ. 
Корпоративні інвестиційні фонди: поняття, створення, управління. Фонди, які 
інвестують в акції. Фонди, які інвестують в облігації. Фонди грошового ринку. 
Збалансовані фонди. Сім’я фондів.  

Взаємні інвестиційні фонди. Індексні інвестиційні фонди. Нейтральні 
інвестиційні фонди. Інвестиційні трасти. Структура управління і витрати 
фондів.  

Управління інвестиційними компаніями. Інвестиційні і фінансові 
консультанти і менеджери. 

Фондова біржа і її характеристика. Організація біржової торгівлі цінними 
паперами. 

Світовий фондовий ринок: основні учасники, інструменти. Західна 
практика інвестиційного бізнесу. 

Регулювання фондового ринку. 
Література [2–4; 21; 22; 24–27; 34; 36; 40; 53] 

Контрольні питання 

1. Фінансовий ринок як економічна категорія. Сегментування фінансового 
ринку. 

2. Відмінності між ринком цінних паперів і фондовим ринком. 



8 
 

3. Функції первинного та вторинного ринку цінних паперів. 
4. Відмінності функціонування біржового та позабіржового ринків. 
5. Умови допуску цінних паперів до біржового котирування.  
6. Умови прийняття рішення про вилучення цінного папера з офіційного 

котирування на біржі. 
7.  Основні  учасники ринку цінних паперів. 
8.  Види професійної діяльності на ринку цінних паперів. 
9.  Міжнародно-правове регулювання ринків цінних паперів. 
10. Роль держави у процесі регулювання ринку цінних паперів. 
11. Моделі регулювання ринку цінних паперів. 
12. Державні органи регулювання ринку цінних паперів в Україні, їхні 

функції. 
13. Мета створення саморегулівних організацій професійних учасників 

ринку цінних паперів. 
14. Типи та види інститутів спільного інвестування. 

 
Практичне завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Дайте визначення та розкрити зміст понять: ринок цінних 
паперів; фондовий ринок; ринок капіталу; ринок капіталів; ринок грошей; 
грошовий ринок; ринок деривативів; похідний ринок цінних паперів; валютний 
ринок.  

Зобразіть графічно відношення цих понять. З’ясуйте підходи вітчизняних 
та іноземних науковців до тлумачення цих економічних категорій. 

Завдання 2. Визначте, чи є ідентичними поняття фінансовий ринок і ринок 
фінансових послуг? Відповідь обґрунтуйте. 

Завдання 3. Найбільшими інституційними інвесторами, що здійснюють 
виключно портфельне інвестування є інвестиційні фонди. Ознайомтесь з 
нормативно-правовою базою їх функціонування в Україні. Проаналізуйте 
відмінності у структурі портфелів диверсифікованих, не диверсифікованих та 
венчурних фондів. 

Завдання 4. Схарактеризуйте еволюцію розвитку фінансово-правового 
регулювання ринку цінних паперів України. З’ясуйте основні етапи. 

Завдання 5. Проаналізуйте динаміку розвитку саморегулівних організацій 
в Україні. Схарактеризуйте нормативно-правовим умов їх діяльності на ринку 
цінних паперів. 

Завдання 6. Схарактеризуйте організації біржової торгівлі в Україні. 
Завдання 7. Проаналізуйте основні тенденції розвитку ринку цінних паперів 

в Україні. 
 
Тема 4. Цінні папери як інструмент залучення фінансових інвестицій: види, 

характеристики, застосування, оцінка 
 

Кошти приватних інвесторів і підприємств (компаній). Використання 
цінних паперів в цілях інвестування.  
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Основні цінні папери – як об’єкт інвестування: акції, облігації, депозитні 
сертифікати, векселя. Іпотечні цінні папери.  Похідні цінних паперів: ф’ючерси, 
опціони та ін. 

Акції: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 
привабливості. Аналіз емітента. Дивідендна політика компаній. Основні теорії, 
які обґрунтовують прийняття рішень щодо виплати дивідендів. Виплата 
дивідендів акціями. Дроблення та поєднання. 

Облігації: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 
привабливості. Фундаментальна властивість облігації. Аналіз емітента. 

Векселя: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 
привабливості.  

Іпотечні цінні папери: поняття, види, характеристики, визначення 
інвестиційної привабливості. 

Ф`ючерси: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 
привабливості. Застосування. 

Опціони: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної 
привабливості. Застосування. 

Інші об’єкти і інструменти фінансового інвестування. 
Література [2; 21–27; 34; 36; 40; 42–47; 53] 

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність цінного папера залежно від класифікаційної ознаки: 
за формою випуску; за формою існування.  

2. Схарактеризуйте групи цінних паперів, що знаходяться в цивільному 
обігу України. Розкрийте сутність поняття “боргові інструменти” та з’ясуйте 
його базові характеристики. 

3. З якою метою було придумано механізм дострокового погашення 
облігації, у чому його основний зміст? Інтереси кого в цьому випадку є 
захищеними – емітента, інвестора, усіх учасників ринку? 

4. Які боргові фінансові інструменти є найбільш прийнятними в сучасних 
умовах? Відповідь обґрунтуйте. 

5. Які цінні папери варто купувати з метою зниження ризику? 
6. З якою метою емітенти здійснюють дроблення цінних паперів? 
7. У якому вигляді можуть виплачуватися дивіденди акціонерам? Який 

варіант виплати дивідендів найбільшою мірою влаштовує інвестора? 
8. За якими параметрами оцінюють інвестиційні якості акцій? 
9. За якими показниками оцінюють господарську діяльність і фінансовий 

стан емітента? 
10. Що є предметом оцінювання умов емісії акцій? 
11. Як здійснюється емісія акцій приватними та публічними  

акціонерними товариствами? 
12. У чому полягає механізм випуску депозитарних розписок? 
13. З якою метою компанії здійснюють емісію облігацій? 
14. За якими параметрами оцінюють інвестиційні якості облігацій? 
15. Що таке фундаментальна властивість облігації? 
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16. Переваги емісії облігацій порівняно з іншими джерелами 
інвестиційних ресурсів. Які недоліки має емісія облігацій? 

17. Якими характерними особливостями відрізняються єврооблігації? 
18. Яку мету має емітент у разі випуску варанта? 
19. Схарактеризуйте фундаментальний аналіз і визначте його базові 

положення. 
20. З’ясуйте різницю між біржовими індексами та індикаторами. 

Схарактеризуйте найвідоміші у світі індекси та індикатори. Яка методика 
розрахунку українських індексів ринку цінних паперів 

21. Розкрийте економічну сутність показників і правила їх розрахунку: 
- капіталізована вартість акції ( Market Capitalization); 
- внутрішня вартість акції і її використання в інвестиційному аналізі; 
- чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (EPS);  
- коефіцієнт ціна – дохід (P/E);  
- дивідендна віддача акцій (Stock Yield);  
- дивідендна дохідність (YLD);  
- дивідендний вихід (DP);  
- дивідендне покриття (DC);  
- коефіцієнт ринкової оцінки акцій (P/B).  
23. Розкрийте сутність технічного аналізу, з’ясуйте його методи. У 

чому полягає сутність теорій Доу та Еліота? 
24. Дюрація, опуклість, імунізація: поясність необхідність використання 

даного інструментарію при дослідженні дохідності облігацій. 
25. У чому полягає сутність гіпотези «ефективного ринку»? 
26. Назвіть рівні ефективності ринку. 

 

Практичне завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Відомо, що очікуваний дивіденд наступного року складає 
2,5 грн, прогнозовані дивіденди компанії протягом двох років зростатимуть на 
15 %, приріст третього року – 10 %, четвертого – 8 %. Необхідна ставка 
доходу – 10 %. Розрахуйте максимальну поточну вартість даної акції. 

 
Завдання 2. Розрахуйте стандартне середньоквадратичне відхилення і 

коефіцієнт варіації для акції А, про яку відомо, що за останні три звітні періоди 
дивіденди складали, відповідно, 3 грн, 3,20 грн, 3,15 грн. Порівняйте отримані 
значення з акцією Б, коефіцієнт варіації якої дорівнює 0,07, і зробіть висновок 
щодо того, якій з акцій слід віддати перевагу при включенні в портфель 
інвестора несхильного до ризику.  

 
Завдання 3. Акція, яка має ставку дивіденду 30 % була придбана за ціною, 

що дорівнює 1,5 номіналу, забезпечивши при цьому кінцеву дохідність 
інвестору 48 %. 

Визначте курс акції на момент продажу. Інвестор розраховував отримати 
від швидкого перепродажу акції 25 % прибутку (без врахування податків). 
Однак йому довелося придбати акцію на 8 % дорожче порівняно з планованою 
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ціною покупки, а продати на 10 % дешевше від планованої ціни продажу. 
Скільки відсотків прибутку насправді отримав інвестор без урахування і з 
урахуванням податків? 

 
Завдання 4. Інвестор придбав, а потім через три місяці продав акції, 

забезпечивши при цьому дохідність у розмірі 12 %. 
Яку дохідність (у річному вимірі) отримав би інвестор, якщо б вартість 

придбання була б на 9 % дорожче, а ціна продажу – на 3 % дешевше? 
 
Завдання 5. Компанія планує таку схему виплати дивідендів; протягом 

трьох років, починаючи з 2016 р., дивіденди виплачуватися не будуть; за 
підсумками 2019 р. планується оголосити дивіденди в розмірі 1,5 дол. на акцію; 
протягом наступних двох років дивіденди будуть збільшуватися з темпом 5 % 
на рік і надалі (тобто, починаючи з 2012 р.) темп приросту буде збігатися з 
середньогалузевим, який дорівнюватиме 7 % на рік. Необхідна прибутковість 
акцій дорівнює 14 %. 

А. Побудуйте потік планованих дивідендів. 
Б. Визначте вартість акції на початок кожного року на період з 

2010 до 2017 р. 
В. Розрахуйте дивідендну, капіталізовану і загальну прибутковість за 

кожен рік розглянутого періоду. 
 

Завдання 6. Є така інформація про акції компаній: 

Акції 
компанії 

Ціна 
акцій, дол. 

Дивіденд, 
дол. 

Дивідендне 
покриття (DC) 

Дивідендна 
дохідність 

(YLD) 

Коефіцієнт 
котирування 

акції (P/E) 

C1 15 0,8 4 ? ? 
C2 42 1 5 ? 8,4 
C3 34 ? 3 ? 10 

Вважаючи, що податок корпорації на дивіденди становить 25 %, 
розрахуйте дивіденд брутто для С1, а також показники, зазначені в таблиці 
знаком питання. 

 
Завдання 7. Останній виплачений дивіденд за акцією дорівнює 1 дол. 

Очікується, що він буде зростати протягом наступних трьох років з темпом 
14 %; потім темп приросту стабілізується в розмірі 5 %. 

Яка внутрішня вартість акції, якщо ринкова норма прибутку –15 %? 
 
Завдання 8. Чотири роки тому компанія А платила дивіденд у розмірі 0,80 

дол. на акцію. Останній виплачений дивіденд становив 1,66 дол. Очікується, що 
такий же середньорічний темп приросту дивідендів збережеться і в наступні 
п’ять років, після чого темп приросту стабілізується на рівні 8 %. Поточна 
ринкова ціна акції – 30 дол. 

Чи слід купувати цю акцію, якщо необхідна норма прибутку становить 
18 %? 
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Завдання 9. Компанія А не сплачувала дивіденди у звітному році, але 
наступного року планує виплатити дивіденд у розмірі 5 дол. У наступні роки 
очікується постійне зростання дивідендів з темпом 6 %. 

Яка поточна ціна акцій компанії, якщо коефіцієнт дисконтування дорівнює 
13 %? 

 
Завдання 10. Ринкова ціна акції за рік знизилася з 25 до 20 дол. Розрахуйте 

показники загальної, капіталізованої та дивідендної прибутковості, якщо 
виплачений дивіденд становив: а) 3 дол.; б) 5 дол.; в) 8 дол. 

 
Завдання 11. Розрахуйте поточну вартість привілейованої акції номіналом 

100 тис. грн . і у розмірі дивіденду 9 % річних, якщо ринкова норма прибутку – 
12 %. 

 
Завдання 12. Оцініть поточну вартість облігації номіналом 1 000 дол., 

купонною ставкою 9 % річних і терміном погашення через три роки, якщо 
ринкова норма прибутку дорівнює 7 %. 

 
Завдання 13. До погашення облігації номіналом 1 000 грн, купонною 

ставкою 8 % і щорічною виплатою відсотків залишилося три роки. У найближчі 
роки очікується щорічне зростання процентних ставок на ринку позикових 
коштів у середньому на 2 процентних пункти. 
У минулому році процентна ставка на подібні фінансові інструменти становила 
10 %. 

За якою ціною повинна продаватися облігація в цей час?  
 
Завдання 14. Облігація номіналом 500 дол. з піврічним нарахуванням 

відсотків і купонною ставкою 10 % річних буде погашена через шість років. 
Яка її поточна ціна, якщо ринкова норма прибутку: а) 8 %; б) 10 %; в) 12 %? 

 
Завдання 15. До погашення облігації номіналом 5 000 грн., купонною 

ставкою 7 % і щорічною виплатою відсотків залишилося два роки. Значення 
коефіцієнта дисконтування на ці роки відповідно дорівнюють 10 і 13 %. 

За якою ціною повинна продаватися облігація в цей час? Чому дорівнює 
прибутковість до погашення цієї облігації? 

 
Завдання 16. Компанія планує емітувати два типи облігацій номіналом 

1000 грн. і піврічним нарахуванням відсотків за ставкою 12 % річних з 
терміном погашення 10 років і 2 роки відповідно. Прогнозована прибутковість 
за аналогічними фінансовими інструментами може становити: а) 8 % , б) 10 %; 
в) 12 %. 

Не роблячи розрахунків, спробуйте відповісти на такі питання:  
А. Для яких облігацій – довгострокових або короткострокових – ціна 

реалізації буде більше варіювати залежно від прогнозованої зміни ринкової 
прибутковості? 

Б. Як будуть продаватися облігації – вище або нижче номіналу?  
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В. Як змінюватиметься ціна зі зміною ринкової прибутковості в бік 
збільшення?  

Зробіть необхідні розрахунки на підтвердження ваших відповідей. 
Які чинники впливають на ціну облігації? 
 
Завдання 17. Облігація номіналом у 1 000 гр. од. і ставкою купона 7 %, яка 

виплачується раз на рік, має строк обігу 3 роки. 
Визначте дюрацію цього зобов’язання. Необхідні розрахунки дюрації 

наведені нижче: 
Період CF (1+YTM) PV PV1/PV t (PV1/PV) 

1 70 1,070 65,42   
2 70 1,145 61,14   
3 1070 1.225 873,44   

Разом – – 1 000,00   

 
Завдання 18. Облігація номіналом у 1 000 гр. од. і ставкою купона 8 %, яка 

виплачується один раз на рік, має строк погашення 5 років. 
Визначте дюрацію цього зобов’язання, якщо потрібні норми дохідності 

(YTM) облігації дорівнюють: а) 10 %; б) 8%; в) 12 %. 
Побудуйте графік залежності від ставки k і дохідності (YTM), а також при 

k = 0. Обчисліть граничну величину дюрації. Про що вона говорить? 
 
Завдання 19. Дайте визначення та розкрийте зміст понять: акції прості; 

акції привілейовані; облігації підприємств; державні облігації України; 
облігації місцевих позик; казначейські зобов’язання України; іпотечні облігації; 
облігації міжнародних фінансових організацій; облігації Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб.  

 
Завдання 20. Розкрийте сутність понять “деривативи”, “похідні цінні 

папери”, “похідні фінансові інструменти”, “ строкові контракти” та з’ясуйте їх 
базові характеристики. Відобразіть графічно співвідношення цих понять. 

 
Теми рефератів 

1. Поняття інструменту власності та його складові. Сутність і кла-
сифікація акції як інструменту власності. 

2. Напрями оцінки інвестиційних якостей акції. 
3. Моделі оцінювання вартості акцій протягом невизначеного терміну і 

протягом встановленого терміну. 
4. Модель Гордона як модель оцінки вартості акцій на основі показника 

темпу приросту дивіденду. 
5. Сутність фундаментального аналізу, основні його переваги для 

інвестора. 
6. Сутність технічного аналізу та методи його застосування. 
7. Порівняльна характеристика технічного та фундаментального аналізу. 
8. Методи технічного аналізу. Основні види графіків технічного аналізу: 
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гістограма, лінійний графік ціни закриття, точкова діаграма, «японські свічи». 
 

 
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ І 

 
У питаннях 1-5 встановіть відповідність видів та форм інвестицій  до 

визначення. Наприклад: якщо поняття 1 передбачає зміст, що 
розкривається у визначенні В, відповідь записується: 1-В. 
№ Термін  Визначення 

1.  Фінансові інвестиції 
(П(С)БО-12) А 

здійснення капітальних або фінансових інвестицій за 
рахунок доходу (прибутку), отриманого від 
інвестиційної операції 

2.  Реінвестиція Б 

внесення коштів або майна до статутного фонду 
юридичної особи в обмін на корпоративні права, що 
гарантуються цінним папером, емітованим такою 
особою 

3.  (П(С)БО-12) В вкладання капіталу у засоби виробництва та ті, що 
спрямовані на приріст матеріально-технічних запасів 

4.  Пряма інвестиція Г придбання цінних паперів, деривативів та інших 
фінансових активів на фондовому ринку 

5.  Портфельна інвестиція Д 
придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої 
власності, основних та нематеріальних фондів, які 
підлягають амортизації 

6.  Реальна інвестиція Є 

придбання цінних паперів, деривативів та інших 
фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за 
винятком операцій з купівлі акцій в обсягах, що 
перевищують 50 % загальної суми акцій, емітованих 
іншою юридичною особою, які належать до прямих 
інвестицій) 

7.  Фінансові інвестиції 
(Податковий Кодекс) Ж 

Інвестиції, які не можуть бути кваліфіковані як поточні; 
це фінансові інвестиції на період більше 1 року, а також 
усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в 
будь-який момент 

8.  Портфельна інвестиція З придбання корпоративних прав, цінних паперів, 
деривативів та інших фінансових інструментів 

9.  Довгострокові 
фінансові інвестиції І 

Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, 
які вільно конвертуються в певні суми грошових 
коштів і характеризуються незначним ризиком зміни 
вартості 

10.  Поточні фінансові 
інвестиції К 

Активи, які утримуються підприємством з метою 
збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів 
тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших 
вигод для інвестора 

11.  Еквівалент грошових 
коштів Л 

Інвестиції, що вільно реалізуються та призначаються 
для утримання протягом терміну, що не перевищує 
один рік, крім інвестицій, які є еквівалентами грошових 
коштів 

12. Порівняно до реальних інвестицій, фінансові  визначаються: 
а) високою здатністю генерувати прибуток; 
б) високим ризиком морального за старіння; 
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в) високим ступенем проти інфляційного захисту; 
г) високою ліквідністю. 

13. Аналіз фондових цінностей, що передбачає вивчення фінансово-
господарського стану емітента, прогнозування його майбутнього в 
контексті стану та ймовірних змін зовнішнього середовища 
господарювання, - це: 

а) технічний аналіз; 
б) фундаментальний аналіз. 
14. Якщо значення коефіцієнта, що відображає співвідношення 

балансової і ринкової вартості (P/B) менше одиниці, це свідчить про те, 
що: 

а) цінний папір недооцінений; 
б) цінний папір переоцінений; 
в) не дає можливості визначити правильність оцінки цінного паперу. 
15. Фондовий індекс, що віддзеркалює вартість акцій усіх корпорацій, 

що котируються на Нью-Йоркській, Американській фондових біржах і у 
позабіржовому обігу, – це: 

а) Dow Jones Index;   б) Value Line Composite Index; 
в) NYSE Composite Index;  г) Wilshire-5000; 
д) Standart’s & Poor’s Index. 
16. Аналіз тенденцій розвитку ринкового курсу акцій окремого 

емітента, що проводиться за допомогою графіків, конфігурації яких 
відображають ринкову поведінку активів, є елементом: 

а) технічного аналізу ;  б)фундаментального аналізу. 
17.  Кон’юнктура фондового ринку характеризується динамікою 

спеціальних індексів, що будуються як усереднений розмір котирувань  
цінних паперів обраного кола компаній. При побудові індексів стану 
фондового ринку використовуються наступні методи розрахунку: 

а) темпи зміни середньоарифметичної величини цін певного набору акцій; 
б) темпи зміни середньозваженої величини ціни акцій; 
в)  середньоарифметичний темп зміни ціна акцій; 
г)  середньо геометричний темп зміни цін акцій; 
д) зазначені в пунктах А і Б; 
е)  зазначені в пунктах А, Б і Г; 
ж) зазначені в пунктах А, Б, В і Г. 
18.  Капіталізована вартість акцій – це показник: 
а) що, показує темпи зростання вкладеного капіталу і є різницею між 

сумою чистого прибутку та відсотків за користування позичковим капіталом, 
що поділена на балансову вартість акціонерного капіталу; 

б) що визначає ринкову вартість акцій і є добутком загальної кількості 
акцій даного емітента на середньозважену ціну попиту учасників ринку; 

в) що характеризує можливість продажу акцій конкретного емітента і є 
співвідношенням загального обсягу пропозиції акцій до реального обсягу їх 
продажу. 

19.  Індекс, що найширше відображає узагальнену оцінку даних 
українського фондового ринку, – це: 
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а)  індекс КАС-20(s) простий;  г)індекс КАС-20(w) взважений; 
б)  інтегральний індекс;   д) ПФТС- індекс; 
в)  індекс ProU-50. 
20.  Чи може акціонерне товариство випускати облігації підприємства 

для покриття збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю: 
а) так; 
б) ні; 
в) може, якщо отримало дозвіл НКЦПФР; 
г) може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного фонду.  

21.  Інститут спільного інвестування, що існує у вигляді відкритого 
акціонерного товариства (залучає капітал через випуск власних акцій – 
простих іменних, що розміщуються шляхом відкритої підписки) і здійснює 
діяльність виключно в галузі спільного інвестування, є: 

а) пайовим інвестиційним фондом; 
б) корпоративним інвестиційним фондом. 
22.  Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, можуть 

випускатися в таких формах:  
а) тільки в документарній формі;  
б) тільки в бездокументарній формі;  
в) у документарній і бездокументарній формах;  
г) цінних паперів немає в обігу.  
23.  Цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує пайову 

участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує 
членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, 
дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді 
дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного 
товариства, має назву: 

а) облігація;          б)сертифікат;          в) акція;                г) вексель. 

24.  Процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, 
якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим 
припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію 
цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової 
біржі – це ...  

а) викуп цінних паперів;  б) котирування;  в) делістинг;  г) лістинг.  

25. Відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних 
паперів спосіб – це ...  

а) делістинг;                     б) розміщення цінних паперів; 
 в) лістинг;                        г) викуп цінних паперів.  
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У питаннях 26-30 встановіть відповідність терміна та визначення 
№ Термін  Визначення 

26 Пайові цінні папери А 

цінні папери, що посвідчують відносини позики і 
передбачають зобов’язання емітента або особи, яка 
видала неемісійний цінний папір, сплатити у 
визначений строк кошти, передати товари або надати 
послуги відповідно до зобов’язання 

27 Боргові цінні папери Б 

цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним 
покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право 
власників на отримання від емітента належних їм 
коштів 

28 Приватизаційні 
цінні папери В цінні папери, які надають їхньому держателю право 

розпоряджатися майном, вказаним у цих документах 

29 Похідні цінні папери Г 

цінні папери, які посвідчують право власника на 
безоплатне одержання в процесі приватизації частки 
майна державних підприємств, державного 
житлового фонду, земельного фонду 

30 Товаророзпорядчі 
цінні папери Д 

цінні папери, механізм випуску та обігу яких 
пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом 
строку встановленого договором, цінних паперів, 
інших фінансових та/або товарних ресурсів 

31.  Якщо не менш 80 % відсотків загальної вартості активів ІСІ 
становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та 
облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що 
допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній 
системі, то інвестиційний фонд класифікується як: 

а) диверсифікований;  
б) недиверсифікований; 
в) венчурний. 
32.  Виключно юридичні особи можуть бути учасниками: 
а) пайового інвестиційного фонду; 
б) корпоративного інвестиційного фонду; 
в) венчурного фонду; 
г) зазначених у пунктах А, Б і В; 
д) зазначених у пунктах А і Б. 
33.  Якщо інвестиційний фонд закритого типу здійснює виключно 

приватне розміщення цінних паперів власного випуску, та активи якого 
більш ніж на 50 % складаються з корпоративних прав та цінних паперів, 
що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-
інформаційній системі, то він класифікується як: 

а) диверсифікований; б) недиверсифікований; в) венчурний. 
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У питаннях 34-41 встановіть відповідність ознаки та її змісту 

 Назва класифікаційної 
ознаки  Зміст 

34 За формою відносин А 
− ті, що опосередковують відносини 

співвласності; 
−  ті, що опосередковують кредитні відносини 

35 За емітентом Б −  емісійні; 
−  неемісійні 

36 За типом прав, що 
реалізуються В −  документарні; 

−  бездокументарні 

37 За способом 
виплати доходу Г 

−  іменні; 
−  на пред’явника; 
−  ордерні 

38 За формою випуску Д 
−  пайові; 
−  боргові; 
−  похідні 

39 За економічною 
природою Е 

−  з фіксованою ставкою доходу; 
−  зі змінною ставкою доходу; 
−  з доходом, який залежить від розміру прибутку 

40 За формою 
існування Є −  ті, що засвідчують майнові права; 

−  ті, що надають право на участь в управлінні 

41 За порядком 
розміщення Ж 

−  державні; 
−  муніципальні; 
−  корпоративні 

42. З’ясуйте, в якому порядку визначається дохід від фінансових 
інвестицій, якщо він може бути достовірно оцінений: 

1) роялті – дисконт – дивіденд – відсотки;  
2) дивіденд – дисконт – роялті – відсотки;  
3) дисконт – роялті – відсотки – дивіденд;  
4) відсотки – дивіденд – дисконт – роялті. З’ясуйте 
зміст цих категорій. 

 
Знайдіть відповідне визначення кожному з наведених термінів. 

№ Термін  Зміст 

43 Боргові цінні 
папери А облігації, за якими передбачається виплата відсоткових 

доходів 

44 Відсоткові 
облігації Б 

цінні папери, що посвідчують відносини позики і 
передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала 
неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк 
кошти, передати товари або надати послуги відповідно до 
зобов’язання 

45 Цільові облігації В 

облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх 
номінальна вартість; різниця між ціною придбання та 
номінальною вартістю облігації, яка виплачується 
власнику облігації під час її погашення, становить дохід 
(дисконт) за облігацією 
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46 Дисконтні 
облігації Г 

цінні папери, що розміщуються лише на внутрішньому 
фондовому ринку і підтверджують зобов’язання Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування 
пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з 
виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій 

47 

Облігації 
внутрішніх 
державних позик 
України 

Д 

облігації, виконання зобов’язань за якими здійснюється 
шляхом передання товарів та/або надання послуг 
відповідно до вимог, встановлених проспектом емісії, а 
також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у 
випадках і порядку, передбачених проспектом емісії 
облігацій (для державних облігацій України – умовами їх 
розміщення) 

48 

Облігації фонду 
гарантування 
вкладів фізичних 
осіб 

Е 

державні цінні папери, що розміщуються лише на 
внутрішньому фондовому ринку і підтверджують 
зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам 
цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу 
відповідно до умов розміщення облігацій; номінальна 
вартість облігацій внутрішніх державних позик України 
може бути визначена в іноземній валюті 

 

Знайдіть відповідне визначення кожному з наведених термінів 
№ Термін  Зміст 

49 Ринок 
деривативів А 

угода між двома сторонами про майбутню поставку предмета 
контракту за наперед обумовленою ціною; укладається поза біржею й 
обов’язкова до виконання для обох сторін угоди; укладається на 
купівлю або продаж визначеної кількості певного фінансового чи 
матеріального активу; один із учасників угоди зобов’язується 
здійснити поставку, а інший – прийняти 

50 Строкові 
угоди Б сукупність економічних відносин із приводу розподілу ризиків, що 

виникають у процесі торгівлі фінансовими інструментами 

51 Форвардна 
угода В 

специфічні інструменти фінансового ринку, що використовуються 
для управління ціновими ризиками на основі майбутньої вартості 
базового активу 

52 Ф’ючерсний 
контракт Г 

цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на 
придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором 
цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів 

53 
Похідний 
фінансовий 
інструмент 

Д 

стандартний документ, що засвідчує зобов’язання придбати (продати) 
цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених 
умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на момент виконання 
зобов’язань сторонами контракту 

54 Похідні 
цінні папери Е 

фінансовий інструмент, розрахунки за яким провадитимуться в 
майбутньому, вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової 
ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, 
кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними, та 
який не потребує початкових інвестицій 
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55 Фінансові 
інструменти Є 

цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові 
контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в 
майбутньому) залежно від ціни відсоткової ставки, валютного курсу 
або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), 
опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із 
зазначених фінансових інструментів, зокрема тих, що передбачають 
грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони) 

 
Знайдіть відповідне визначення кожному з наведених термінів 

№ Термін  Зміст 

56 Інвестиційний портфель А активи, дохідність яких у майбутньому є 
невизначеною 

57 Ризикові активи Б 
сукупність цінних паперів, що належать фізичній або 
юридичній особі та постають як цілісний об’єкт 
управління 

58 Безризикові активи В 
ризик зменшення або втрати очікуваних доходів, 
викликаний невиконанням позичальниками 
зобов’язань за кредитом 

59 Кредитний ризик Г активи, дохідність яких у майбутньому є визначеною 
60 Ринковий ризик Д допустиме зменшення виплат доходу з активу 

61 Ризик доходу Е зменшення або втрата очікуваних реальних доходів, 
викликаних змінами в очікуваній інфляції 

62 Інфляційний ризик Є зменшення або втрата доходів внаслідок зміни 
майбутньої ринкової ціни активу 

63. Інститут спільного інвестування, що залучає грошові кошти 
шляхом емісії  інвестиційних сертифікатів, є: 

а) пайовим інвестиційним фондом;  
б) корпоративним інвестиційним фондом. 

 

Змістовий модуль ІІ. Формування і управління  

інвестиційним портфелем 

 

Тема 5. Основні засади формування інвестиційного портфеля: теорія 
інвестиційного портфеля; теорія ринку капіталів і модель визначення цін 

основних активів 
Поняття «інвестиційний портфель»: портфельні цілі; типи інвестиційних 

портфелей. Ефективний і оптимальний інвестиційні портфелі. Функції 
корисності і криві байдужості. Ризиковані і безризиковані активи. 

Портфельна теорія Гаррі Марковіца. Формування інвестиційного 
портфеля інвестора. Аналіз ринку. Аналіз цінних паперів. Аналіз емітентів. 
Диверсифікація. Визначення очікуваних доходів портфеля при непевних 
умовах. Дохідність портфеля за один період. Ефективна множина. Вибір 
оптимального інвестиційного портфеля. Розрахунок очікуваних дохідностей і 
стандартних відхилень портфелів цінних паперів і їх портфеля. Портфельний 
аналіз. Оптимізація портфеля «ризикованих цінних паперів». 
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Загальні поняття інвестиційних ризиків. Оцінка інвестиційних ризиків 
портфеля. Фактори, визначаючи рівень ризику інвестування в цінні папери. 
Методи оцінки інвестиційних ризиків в цінні папери. Використання варіації для 
вимірювання ризику. Вимірювання ризику портфеля із двох активів. 
Вимірювання ризику портфеля, який складається з більше ніж двох активів. 

Використання статистичних даних для оцінки характеристик активів.  
Визначення припустимого рівня інвестиційного ризику. Принцип переваги. 
Вплив інфляції на дохідність цінних паперів. Диверсифікація портфеля. 
Створення ефективного портфеля Марковіца. 

Модель Шарпа. Виведення рівняння ефективної лінії ринку. Інтерпретація 
рівняння ефективної лінії капіталу. Графічне виведення рівняння ефективної 
лінії ринку.  

Систематичний і несистематичні ризики. Модель ринку. Коефіцієнт «бета» 
як вимірник ризику акцій. Оцінка «бети». Емпірична перевірка САРМ. Критика 
тестів САРМ. 

Інші моделі. Сучасні погляди на портфельну теорію. Модель Блека з 
нульовою «бетою». Багатофакторна САРМ Мертона. Модель теорії 
арбітражного ціноутворення.  

Література [2; 14; 18; 24; 26–28; 31; 33; 35; 38; 39; 51; 54; 56; 61] 

Контрольні питання 
1. Принципи формування інвестиційного портфеля: портфельна теорія 

Марковіца. 
2. Критика портфельної теорії Марковіца. 
3. Ефективний і оптимальний інвестиційний портфель. 
4. Формування і вибір оптимального інвестиційного портфеля. 
5. Види портфелів цінних паперів та їх характеристика. 
6.  Типи портфелів цінних паперів та їх характеристика. 
7. Особливості розрахунку прибутковості портфеля.  
8. Сутність та основні завдання портфельного інвестування. Аналіз 

основних завдань портфельного інвестування.  
9. Класифікація інвестиційних портфелів за типами.  
10. Зв’язок між типами інвесторів і типами портфелів. 
11. Перелічіть найбільш відомі критерії формування портфеля та 

управління портфелем цінних паперів. 
12. Методи пасивного управління портфелем. 
13. Методи активного управління портфелем. 
14. Формування і управління спекулятивним портфелем. 
15. Для розв’язання яких проблем та в яких сферах економіки можна 

застосовувати теорію портфеля? 
16. Структура портфелів інститутів спільного інвестування 

(диверсифікованих, недиверсифікованих, венчурних). 
17. На основі яких припущень базується моделі Марковіца та Шарпа, яка 

принципова різниця між ними? Назвіть причину виникнення цих теорій? Що є 
ефективною множиною Марковіца? 
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18. Чому передбачається, що типовий інвестор надає перевагу портфеля, 
розташованого на кривій байдужості вище та лівіше? Обґрунтуйте свою 
відповідь. 

19. Поясніть, чому криві байдужості інвестора, який уникає ризику більше, 
мають більш крутий нахил, ніж криві байдужості інвестора, який уникає ризику 
менше? 

20. Чи згодні ви з твердженням, що очікувана дохідність портфеля і 
варіація дохідності – це середньозважені очікувані дохідності та варіації 
дохідності окремих активів. 

 
Практичне завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Розкрийте сутність поняття “портфель фінансових інвестицій” 
та з’ясуйте його базові характеристики. 

 
Завдання 2. Дайте визначення та розкрийте зміст понять: 
• портфель зростання;  
• портфель агресивного зростання;  
• портфель консервативного зростання;  
• портфель середнього зростання;  
• портфель доходу;  
• портфель регулярного доходу; 
• портфель прибуткових паперів; 
• портфель зростання і доходу; 
• портфель подвійного призначення; 
• збалансований портфель. 
 
Завдання 3. Портфель складається з трьох акцій. Питома вага першої 

акції – 25 %, другої – 35 %, третьої – 40 %. Їх очікувані дохідності дорівнюють 
20, 30, 35 % відповідно. 

Визначте очікувану дохідність портфеля. 
 
Завдання 4. Заповніть таблицю, визначивши тип інвестора: 
Тип 

інвестора 
Мета 

інвестування 
Ступінь 
ризику Тип цінного папера Тип портфеля 

1 Захист від 
інфляції Низька 

Державні цінні папери, акції 
й облігації крупних 
стабільних емітентів 

Високонадійний,але 
низько- 

прибутковий 

2 

Тривале 
вкладення 

капіталу і його 
зростання 

Середня 

Мала частка державних 
цінних паперів, велика частка 
цінних паперів крупних і 
середніх, але надійних 
емітентів  

Диверсифі- 
кований 

3 

Спекулятивна 
гра, 

можливість 
швидкого 

Висока 

Висока частка 
високодохідних цінних 
паперів невеликих емітентів, 
венчурних компаній тощо 

Ризикований, 
але високо- 

прибутковий 
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зростання 
вкладених 

засобів 

 
Завдання 5. Очікувана дохідність портфеля дорівнює 30 %, стандартне 

відхилення – 10 %. Яку дохідність і з якою ймовірністю може одержати 
інвестор через рік? 

 
Завдання 6. Дохідність активу в кожному році за п’ятирічний період 

становила: 1-й рік – 20 %, 2-й рік – 25 %, 3-й рік – 18 %, 4-й рік – 21 %, 5-й рік – 
19 %. Визначте дисперсію і стандартне відхилення активу. 

 
Завдання 7. У таблиці наведено дані про дохідність паперів А і В за чотири 

роки. Визначте коваріацію дохідності цих паперів. 
Рік Дохідність А Дохідність В 
1 0,1 0,12 
2 0,16 0,18 
3 0,14 0,14 
4 0,17 0,15 

 
Завдання 8. Портфель, що складається з трьох активів, має такі 

характеристики: 
Актив Очікувана дохідність Стандартне відхилення Ваговий коефіцієнт 

А 15 22 0,50 
В 10 8 0,40 
С 6 3 0,10 

Якою є очікувана дохідність цього портфеля? 
 
Завдання 9. Інвестор отримує можливість поповнення свого портфеля ще 

одним активом. Щоб забезпечити собі максимум переваг у результаті 
диверсифікації, йому необхідно сполучати, якщо це можливо, такий актив, що 
характеризується одним із перелічених далі коефіцієнтів кореляції з іншими 
інвестиціями, що входять до складу портфеля: а) –1,0; б) –0,5; в) 0,0; г) + 0,1. 

Актив з яким значенням коефіцієнта кореляції має обрати інвес-тор, 
обґрунтуйте відповідь? 

 
Завдання 10. Визначте ризик портфеля, який складається з паперів А і В, 

якщо питома вага папера А у структурі портфеля становить 0,3, питома вага 
папера В у структурі портфеля становить 0,7, значення коефіцієнта варіації для 
паперів А та В становить 0,0007188 та 0,0004688 відповідно. У свою чергу, 
коваріація між цими двома цінними паперами дорівнює 0,0004562. 

 
Завдання 11. Портфель складається з двох акцій А і В з кореляцією 

дохідності – 1. Стандартне відхилення дохідності акції А дорівнює 20 %, акції 
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В – 15 %. 
Визначте питому вагу кожної акції в портфелі, щоб його ризик дорівнював 

нулю. 
 
Завдання 12. Портфель складається з двох акцій А і В. Питома вага акції А 

дорівнює 30 %, очікувана дохідність – 30 %, стандартне відхилення дохідності 
– 25 %. Питома вага акції В дорівнює 70 %, очікувана дохідність – 20 %, 
стандартне відхилення дохідності – 15 %. Коефіцієнт кореляції дохідності акцій 
дорівнює 40 %. 

Визначте очікувану дохідність і ризик портфеля. 

Завдання 13. Портфель інвестора складається з цінних паперів з такими 
характеристиками: 

Активи Загальна ринкова ціна, дол. Бета 
А 50 000 0,9 
В 10 000 0,9 
С 25 000 1,1 
D 8 000 1,2 
Е 7 000 1,7 

Прибутковість безризикових цінних паперів дорівнює 7 %, прибутковість 
на ринку в середньому – 14 %. 

Розрахуйте: а) бета портфеля; б) прибутковість портфеля. 
 
Завдання 14. Умовний інвестор сформував портфель цінних паперів за 

рахунок придбання наступних: 
1) 5000 одиниць акцій підприємства А за ціною 3 грн з доходністю 14 %; 
2) 6000 одиниць акцій підприємства Б за ціною 5 грн з доходністю 13 %; 
3) 500 облігацій підприємства А за номіналом 1000 грн з доходністю 10 %; 
4) 500 державних облігацій внутрішньої позики з номіналом 1000 грн і 

дохідністю 7%. 
Розрахуйте середню дохідність сформованого портфеля інвестора. 
 
Завдання 15. По трьох видах акцій проведено оцінку спільного вірогідного 

розподілу дохідностей. Обчислити очікувану доходність і стандартне 
відхилення портфеля цінних паперів, якщо умовний інвестор 30% коштів 
спрямує у придбання акцій А, 40 % – у придбання акцій Б і 30% – в акції В. 
Припускається, що дохідність кожного цінного папера некорельована з 
дохідністю інших цінних паперів. 

Варіант Результат Дохідність акцій Вірогідність розподілу 
дохідності акції А Б В 

1 

1 -10 10 0 0,30 
2 0 10 10 0,20 
3 10 5 15 0,30 
4 20 -10 5 0,20 

2 
1 -5 0 5 0,10 
2 10 5 -5 0,40 
3 0 5 5 0,40 
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4 15 10 5 0,10 

3 

1 -5 10 0 0,15 
2 0 5 5 0,35 
3 5 15 10 0,35 
4 -10 5 0 0,15 

4 

1 -5 0 5 0,30 
2 -10 5 5 0,20 
3 0 5 5 0,30 
4 15 10 5 0,20 

5 

1 -5 10 0 0,10 
2 0 5 5 0,40 
3 5 15 10 0,40 
4 -10 5 0 0,10 

 
Теми рефератів 

1. Модель оптимального портфеля інвестицій Марковиця. 
2. Оцінка ефективності інвестиційного портфеля (моделі Шарпа, Тейлора, 

Дженсона). 
3. Агресивна стратегія управління інвестиційним портфелем. 
4. Використання коефіцієнтів коваріації та кореляції для вимірювання 

ступеню взаємозв’язку дохідностей двох цінних паперів. 
8. Етапи формування стратегії на фондовому ринку. 
9. Джерела інформаційного забезпечення портфельного інвестора. 
10. Економічна сутність постулатів, на яких побудована класична 

портфельна теорія. 
11. Використання математичної статистики в порфельному аналізі. 
12. Зв’язок між коваріацією (covar) і варіацією (var). 
13. Основні показники, які використовуються при розрахунку моделі 

Марковіца: математичне очікування, середньоквадратичне відхилення, 
коваріація (covar); варіація (var); стандартне відхилення (sd). 

14. Характеристика методу критичних ліній Марковіца як інструменту 
вибору ефективного портфеля. 

15. Сутність індексної моделі Шарпа.  
16. Місце бета-фактора в сучасні теорії портфеля.  
17. Порівняльна характеристика “бета” та “альфа” показника.  
18. Оцінка коефіцієнта детермінації як інструменту визначення ступеня 

узгодженості руху ринку і цінних паперів.  
19. Дослідження передумов та економічної сутності моделі Квазі – Шарпа. 

 

Тема 6. Основні підходи до аналізу об’єктів і інструментів фінансового 
інвестування для формування інвестиційного портфеля 

 
Аналіз стану світової економіки і світових фондових ринків. 
Аналіз економічного і фінансового стану країни. 
Аналіз фінансових ринків. 
Аналіз фондового ринку: фундаментальний і технічний аналіз. 
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Аналіз інвестора і емітента. 
Література [2; 14; 18; 24; 26–28; 31; 33; 35; 38; 39; 51; 54; 56; 61] 

 
Контрольні питання 

1. Розкрийте економічну сутність САРМ моделі. На яких основних 
припущеннях вона базується? З’ясуйте сутність поняття “портфель фінансових 
інвестицій” та його базові характеристики. 

2.  Прокоментуйте твердження “оскільки САРМ модель спирається на 
існування безризикових активів, вона не може бути адекватною”. 

3.  Поясніть, які основні принципи лежать в основі АРТ моделі, які 
переваги вона має перед САРМ моделлю? З’ясуйте, які практичні складності 
існують при її використанні. 

4. З’ясуйте різницю між ринковою лінією (CML) і ринковою лінією 
цінного папера (SML). 

5. SML описує ринкове відношення ризику та очікуваної дохідності. На 
ваш погляд, чи є привабливим цінний папір, який знаходиться в точці, що 
лежить вище SML? Чому? 

6. Поясність умови використання критеріїв Трейнора, Шарпа, Фама та 
Дженсена. Що об’єднує ці критерії, а що їх відрізняє. 

 
Практичнее завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. На основі наведених даних дайте відповідь на питання: 
Актив Бета 

А 0,95 
В 1,40 
С 1,00 
D 0,60 

А. Як можна інтерпретувати приведене значення “бети”? 
Б. Чи правильно вважати, що очікувана дохідність акцій D менша за 

дохідність акцій А? 
В. Враховуючи, що “бета” акцій С дорівнює 1, інвестор може 

“змоделювати” ринковий портфель, створивши свій портфель тільки з акцій 
цієї компанії”. Чи згодні ви з цим твердженням? 

Г. Припустимо, що вам випадково потрапила інформація про ці компанії 
десятирічної давнини. Чи будуть значення коефіцієнтів “бета” акцій цих 
компаній того часу такими ж, як наведені вище? 

 
Завдання 2. Припустимо, що очікувана ринкова дохідність дорівнює 15; 

безризикова ставка становить 7 %. 
Якщо “бета” акції дорівнює 1,3, то яка її очікувана дохідність відповідно 

до САРМ? 
 
Завдання  3. Ринкова вартість акції – 40 гр. од. її очікувана дохідність – 

13 %. Безризикова ставка – 7 %, а премія за ризик – 8 %. 
Яким буде ринкова вартість цієї акції, якщо її коефіцієнт “бета” подвоїться 
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(а всі інші змінні не зміняться)? Очікується, що дивіденди також залишаться 
незмінними. 

 
Завдання 4. Дохідність державних боргових зобов’язань становить 

близько 5 %. Припустимо, що очікувана дохідність для портфеля з “бета”, яка 
дорівнює 1,0 становить 12 %. Згідно з САРМ з’ясуйте: 

А. Яка очікувана дохідність ринкового портфеля? 
Б. Якою була очікувана дохідність акцій з нульовою “бетою”?  
В. Припустимо, ви маєте намір купити акції за ціною 40 грн за одну акцію. 
Очікується, що в наступному році за цими акціями будуть виплачуватись 
дивіденди з розрахунку 3 грн на акцію і тоді їх можна буде продати за 
ціною 41 грн за одну акцію. Ризик цих акцій оцінюється на рівні “бета”, 
яка дорівнює –0,5. Що ви можете сказати про ціну цих акцій: вона 
занижена або завищена? 
 
Завдання 5. Виходячи з поточних дивідендних платежів і очікува-ного 

приросту капіталу, очікувана дохідність портфелів А і В має дорівнювати 11 і 
14 % відповідно. Коефіцієнт “бета” для портфеля А дорівнює 0,8, тоді як для 
портфеля В він дорівнює 1,5. Дохідність казначейських векселів сьогодні 
дорівнює 6 %, тоді як очікувана дохідність індексу S&Р дорівнює 12 %. 
Середньоквадратичне відхилення портфеля А дорівнює 10 % щороку, тоді як 
портфеля В – 31 %. Середньоквадратичне відхилення індексу S&Р дорівнює 
20 %. 

А. Якщо на певний час ви володієте ринковим індексним портфелем, чи 
приєднаєте до нього будь-який з наведених портфелів? 

Б. Якщо замість цього ви могли б інвестувати тільки в казначейські векселі 
та в один з цих портфелів, якому б з них ви віддали перевагу? 

 
Завдання 6. Портфель складається з п’яти активів. Питома вага і “ бета” 

першого активу дорівнює відповідно 20 % і 0,5, другого – 20 % і 0,8, третього – 
40 % і 1, четвертого – 10 % і 1,2, п’ятого – 10 % і 1,4. 

Визначте “бету” портфеля. 
 
Завдання 7. Портфель складається з двох акцій – А і В. Питома вага акції А 

у портфелі дорівнює 30 %, “бета” – 0,8, неринковий ризик – 15 %. Питома вага 
акції В дорівнює 70 %, “бета” – 1,3, неринковий ризик – 8 %. Ринковий ризик 
дорівнює 10 %. 

Чому дорівнює весь ризик портфеля, представлений стандартним 
відхиленням? 

 
Завдання 8. Розглянемо три інвестиційні фонди – X, Y i Z, а також 

дохідність ринкового портфеля (наприклад, індекс S&P 500) за останні п’ять 
років. Дані наведені в таблиці: 
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Фонд Щорічна 
дохідність (%) Коефіцієнт “бета” Несистематичний 

ризик 
X 18 1,2 7 
Y 19 1,8 13 
Z 15 0,5 20 

S&P 500 17 1 0 
За умови, що дохідність без ризикового активу становить 10 %, а 

стандартне відхилення S&P 500 було 25 %. Використовуючи критерії Трейнора, 
Шарпа та Дженсена, визначте, який фонд був найбільш ефективним. 
 

Тема 7. Основні стратегії управління інвестиційним портфелем: активне 
управління; пасивне управління 

 
Поняття «управління інвестиційним портфелем». Оптимізація 

інвестиційного портфеля. 
Основні етапи управління інвестиціями в цінні папери: формулювання 

інвестиційних цілей. Цілі учасників інвестиційного бізнесу; формування 
інвестиційної політики; аналіз фондового ринку; вибір портфельної стратегії; 
вибір активів для інвестування; оцінка ефективності інвестицій. 

Стратегії управління інвестиційним портфелем. Активні стратегії 
управління. Пасивні стратегії управління. Активні стилі управління 
інвестиціями в цінні папери. Види активного управління капіталом. 

Менеджери, які зорієнтовані на вартість. Менеджери, які зорієнтовані на 
зростання. Менеджери, які зорієнтовані на групову ротацію. «Техніки». 
«Таймери». «Хеджери». «Спекулянти». 

Фондові індекси і їх застосування в портфельному управлінні. 
Специфіка формування і управління дохідним портфелем і 

консервативним портфелем. Формування і управління спекулятивним 
портфелем. 

Управління інвестиційним портфелями акцій і облігація та специфіка 
управління. 

Література [2; 14; 18; 24; 26–28; 31; 33; 35; 38; 39; 51; 54; 56; 61] 

Контрольні питання 

1. Сутність активної моделі управління портфелем цінних паперів. 
2. Сутність пасивної моделі управління портфелем цінних паперів. 
3. Яку роль відіграє моніторинг за активної і пасивної моделей управління 

портфелем цінних паперів? 
4. Методи активного управління портфелем цінних паперів. 
5. Методи пасивного управління портфелем цінних паперів. 
6. Змішана стратегія управління інвестиційним порфелем. 
7. Диверсифікація портфеля цінних паперів. Види диверсифікації. 
8. Переваги диверсифікації та недоліки надлишкової диверсифікації. 
9. Взаємозвязок диверсифікації зі стратегією хеджування. 
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10. Концентрація портфеля цінних паперів. 
11. За якими критеріями оцінюють ліквідність портфеля цінних паперів? 
12. Для яких умов застосовується модель Баумоля? 
13. Що визначає модель Баумоля? 

 

Тема 8. Ризики інвестиційного портфеля: їх визначення і управління 

Ф’ючерсні контракти і їх використання для хеджування ризиків. Закриття 
позиції. Роль розрахункової палати. Маржа. Ефект «фінансового важеля» 
ф’ючерсів. Роль ф’ючерсних контрактів в управлінні інвестиціями. 

Ф’ючерсні контракти на індекси акцій. Оцінка ф’ючерсних контрактів. 
Використання ф’ючерсів в управлінні інвестиціями. Управління ризиками 

портфеля акцій. Хеджування портфеля. Страхування портфеля. 
Використання опціонів для хеджування ризиків. Ціна опціону. 

Характеристика прибутку і збитків опціонів. 
Опціонні стратегії. Непокриті стратегії. Покриті (хедж-стратегії) стратегії. 

Комбіновані стратегії. Спред-стратегії. 
Моделі оцінки опціонів на цінні папери. 
Цінні папери з фіксованим доходом – облігації. Види облігацій. Оцінка 

облігацій. Міри дохідності облігацій. Мінливість ціни облігації. Чинники які 
впливають на дохідність облігацій.  

Портфелі облігацій і їх управління. 
Література [11; 12; 14; 18; 20; 21; 24; 26; 30; 31; 35; 38; 39; 42–47; 51; 61] 

Контрольні питання 
1. Дайте визначення категорії "інвестиційний ризик". 
2. Класифікація портфельних ризиків. 
3. Методи оцінки портфельних ризиків. 
4. Основи управління інвестиційними ризиками портфеля фінансових 

інструментів. 
5. Ризик портфеля фінансових інструментів: ризик портфеля із двох 

інструментів; портфель із багатьох інструментів.  
6. Оптимізація структури портфеля за критерієм «ризик-дохід». 

Спрощена класична модель формування портфеля. Альтернативні теорії. 
2. Наведіть алгоритм розрахунку ставки дисконту за методом САРМ. 
3. Поясність суть методу побудови ставки дисконту. Як цей метод 

враховує ризики інвестиційного проекту? 
4. Які є методи оцінювання ефективності страхування інвестиційних 

ризиків? 
5. Схарактеризуйте методичні підходи щодо оптимального розв’язання 

проблеми «ризик – дохід» у процесі формування портфеля цінних паперів. 
6. Поясніть суть диверсифікованого й не диверсифікованого ризиків. 
7. У чому полягає сутність моделі САРМ? Визначте основні параметри 

цієї моделі. 
8. Наведіть  інтерпретацію  𝛽𝛽-коефіцієнта  для  акцій  різних  компаній. 
9. Що таке ринкова премія за ризик? 
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10. У чому полягає суть премії за ризик вкладання коштів в акції 
конкретної компанії? 

11. Поясніть поняття коефіцієнта кореляції двох цінних паперів. Як його 
обчислити? 

12. Як  можна  обчислити сподівану  норму прибутку та ризик портфеля 
двох звичайних акцій? Наведіть формули. 

13. Як обчислити систематичний ризик портфеля цінних паперів? Які дані 
для цього потрібні? 

Практичне завдання для самостійної роботи 
Завдання 1. Обчислити ступінь ризику двох акцій А і Б. Для кожної з них 

можлива величина норми прибутку залежить від стану економіки. Експерти 
очікують п’ять можливих станів економіки та оцінюють ймовірності їх 
настання. Вихідні дані наведені в таблиці. 

Очікуваний стан економічного середовища Імовірність Норма прибутку акції, % 
А Б 

Значне піднесення 0,1 20 10 
Незначне піднесення 0,3 10 5 
Стабільність 0,2 2 2 
Незначне погіршення 0,3 -2 1 
Суттєве погіршення 0,1 -10 -5 

Обчислити ступінь ризику кожної акції і визначити найбільшою та 
найменшою мірою ризикові акції. 

Завдання 2. Результати спостережень за нормами прибутку портфелів 
цінних паперів А і В протягом минулих п’яти періодів наведено в таблиці. 

Період 
Нормма прибутку (%) 

RA RB 
1 5 3 
2 3 5 
3 2 6 
4 3 5 
5 7 1 

Інвестор має можливість придбати лише один з цих портфелів. Потрібно 
оцінити міру ризику кожного з портфелів і придбати той, що забезпечує 
меншу величину ризику (для інвестування). 

Завдання 3. Результати спостережень за нормами прибутків портфелів 
цінних паперів А і В подано в таблиці. 

Період 
Норма прибутку, % 

RA RВ 
1 5 3,6 
2 3 6 
3 2 7,2 
4 3 6 
5 7 1,2 
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Інвестор має можливість придбати лише один з цих портфелів цінних 
паперів. Який з портфелів слід придбати інвестору, якщо він є нейтральним до 
ризику? 

 

Завдання 4. Розглянемо дві акції виду А1 та А2. Для кожної з них можлива 
норма прибутку залежить від стану економіки. Експерти вказали на 5 можливих 
станів економіки, а також на ймовірність їх реалізації. Числові дані подано в 
таблиці. 

 

Стан економічного середовища Ймовірність 
Норма прибутку, % 

А1 А2 
Значне піднесення 0,1 20 10 
Незначне піднесення 0,3 10 5 
Стагнація 0,2 2 2 
Незначна рецесія 0,3 – 2 1 
Значна рецесія 0,1 – 10 – 5 

Необхідно обчислити ризик в абсолютному вираженні для кожного з 
ЦП виду А1 та А2 та порівняти їх між собою. 

Завдання 5. Оцінити доцільність вкладення коштів в окремі акції, 
використовуючи правило прийняття рішень за САРМ, за наявності таких даних: 

Показник Акції А Акції Б Акції В 
Очікувана рентабельність, % 11 12 14 
𝛽𝛽- коефіцієнт 0,9 1,5 1,3 

Середня дохідність ринкового портфеля інвестицій,  % 10 10 10 
Безризикова процентна ставка на ринку капіталів, % 6 6 6 

 

Завдання 6. Інвестор планує сформувати портфель цінних паперів з двох 
видів акцій: А і Б. Очікувана норма прибутку від акцій виду А – 60 %, ризик 
цих акцій (середньоквадратичне відхилення) – 20 %. Для акцій виду Б 
відповідно очікувана норма прибутку – 40 %, ризик – 15 %. Коефіцієнт кореляції 
для цих акцій 𝑝𝑝𝛼𝛼𝛽𝛽= 0,35. 

А. Визначити очікувану норму прибутку та ризик портфеля цінних паперів, 
якщо акції виду А становлять 20 % вартості цього портфеля. 

Б. Визначити очікувану норму прибутку та ризик портфеля цінних паперів, 
якщо акції виду А становлять 80 % вартості портфеля. 

В. Сформувати портфель цінних паперів, який забезпечить мінімальний 
ризик. 

 
Тема 9. Специфіка формування і управління інвестиційного портфеля 

банківськими та іншими фінансовими установами 
 

Банки і їх інвестиційна діяльність. Види банківських інвестиційних 
портфелів. Задачі, які виконують банківські портфелі цінних паперів. Стратегії 
формування і управління банківського інвестиційного портфеля. Використання 
свопу для підвищення ефективності банківського інвестиційного портфеля. 
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Недержавні пенсійні фонди і їх інвестиційна діяльність. Учасники 
недержавного пенсійного забезпечення. Основні функції інвестиційних 
компаній в участі недержавного пенсійного забезпечення. Стратегії 
формування і управління пенсійними активами. 

Страхові компанії і їх інвестиційна діяльність. Стратегії формування і 
управління активами страхових компаній. 

Література [2; 4; 7; 8; 17; 23; 29; 31–33; 35; 40; 49] 

Контрольні питання 

1. Які моделі вирізняють залежно від розмежування функцій фінансового 
посередництва між фінансово-кредитними установами, у чому полягає їх 
сутність? 

2. Класифікація та основні функції портфелів цінних паперів банку. 
3. Типи портфелів цінних паперів банку (торгового, на продаж, до 

погашення, в асоційовані та дочірні компанії). 
4. Функції, які виконує інвестиційний портфель банку. 
5. Основні операції, які мають право здійснювати банки на ринку цінних 

паперів. 
6. Обмеження в інвестиційній діяльності вітчизняних комерційних банків. 
7. Характеристика стратегії управління інвестиційним горизонтом банку 

(стратегія рівномірного розподілу, короткострокового та довгострокового 
акцепту, стратегія “штанги”, відсоткових очікувань).  

8. Особливості формування й використання загального фонду 
нагромадження страхової компанії на інвестиційному ринку. 

9. Напрями інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів і 
управління пенсійними активами. 

 
Теми рефератів 

1. Особливості обліку операцій банку з цінними паперами. 
2. Характеристика стратегії управління інвестиційним горизонтом.  
3. Особливості формування резерву для покриття збитків за опреаціми з 

цінними паперами. 
4. Функції та роль державних боргових цінних паперів в портфелях банку. 
5. Використання методу дюрації для вибору альтернативних варіантів 

формування активів банку. 
 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ ІІ 
 

1. Портфель, що формується за критерієм максимізації поточного 
доходу чи приросту інвестованого капіталу поза залежністю від ступеня 
інвестиційного ризику, є: 

а) агресивним портфелем; 
б) поміркованим портфелем; 
в) консервативним портфелем. 

2. Чи можна зменшити несистематичний ризик за рахунок 
диверсифікації портфеля: 
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а) так;      б) ні. 
3. Ризик зниження прибутковості, прямих фінансових витрат, що 

виникає в операціях з цінними паперами у зв’язку з невизначеністю їх 
фінансових результатів, можливою неефективністю виробництва, 
маркетинговими помилками чи прорахунками фінансового менеджменту, є: 

а) систематичним ризиком;  б) несистематичним ризиком. 
4. При прийнятті рішення про інвестування за наявності 

альтернативного проекту, для інвестора не схильного до ризику, перевагу 
буде мати той проект, що має: 

а) менше значення коефіцієнта варіації; 
б) більше значення коефіцієнта варіації; 
в) показник коефіцієнта варіації не може бути використаний. 
5. При аналізі фінансових інструментів коефіцієнт β відображає ризик 

за окремим цінним папером як об’єктом фінансового інвестування. Якщо β 
цінного папера більше 1, то ризик інвестування в дані цінні папери: 

а) нижчий за середньоринковий рівень ризику; 
б) на рівні середньоринкового рівня ризику; 
в)вищий за середньоринковий рівень ризику. 
6. Несистематичний ризик пов’язаний з: 
а) проблемами фінансування проекту; 
б) з настанням критичних для проекту подій; 
в) із загальноекономічною ситуацією у країні; 
г) з можливістю погіршення зовнішніх умов реалізації проекту. 
7. При прийнятті рішення про включення цінного папера в портфель, 

за наявності альтернативного цінного папера, за критерієм мінімізації 
ризику, перевагу має той: 

а) коефіцієнт варіації якого менше; 
б) коефіцієнт варіації якого більше; 
в) значення коефіцієнту варіації не враховується. 
8. Аналіз цінних паперів, що ґрунтується на минулій та поточній 

ринковій поведінці фондових цінностей і на підставі її аналізу дає  змогу 
прогнозувати їх динаміку в майбутньому, – це: 

а)  технічний аналіз цінних паперів; 
б)  фундаментальний аналіз цінних паперів. 
9. Сукупний індекс Нью-Йоркської фондової біржі, що відображає 

динаміку курсів акцій усіх корпорацій, зареєстрованих на біржі, - це: 
а) Dow Jones Index; 
б) Value Line Composite Index; 
в) NYSE Composite Index; 
г) Wilshire-5000; 
д) Standart’s & Poor’s Index. 
12. Портфель, що формується за критерієм мінімізації рівня 

інвестиційних ризиків, виключає використання інструментів, рівень ризику 
яких перевищує середньоринковий: 

а) спекулятивним портфелем; 
б) поміркованим портфелем; 
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в) консервативним портфелем. 
13. Чи можна зменшити систематичний ризик за рахунок 

диверсифікації портфеля: 
а) так;       б) ні. 
14. Якщо інститут спільного інвестування не приймає зобов’язання 

щодо викупу емітованих ним цінних паперів  (або компанією з управління 
його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації, то він 
класифікується як: 

а) відкритого типу; 
б) інтервального типу; 
в) закритого типу. 
15. Оцінка фінансових інвестицій за якої їх ринковий курс 

визначається внутрішньою вартістю підприємства та його 
корпоративних прав: 

а) технічний аналіз фондових інструментів; 
б) фундаментальний аналіз фондових інструментів. 
16. Індекс, що може використовуватися для аналізу вартості акцій 

певної галузі на українському ринку, – це: 
а)  індекс ProU-50; 
б)  інтегральний індекс; 
в) ПФТС-індекс; 
г)  індекс КАС. 
17. При порівнянні коефіцієнта ціна-дохід стосовно акцій кількох 

підприємств, більшу інвестиційну привабливість мають акції: 
а) з меншим значенням коефіцієнта; 
б) з більшим значенням коефіцієнта; 
в)  не дає змогу визначити рівень інвестиційної привабливості цінного 
папера. 
18. Коефіцієнт β відображає рівень ризику за окремим цінним папером 

як об’єктом фінансового інвестування. Якщо β<1 , то ризик інвестування у 
даний цінний папір: 

а) нижчий за середньоринковий; 
б) знаходиться на рівні середньоринкового; 
в) вищий за середньоринковий. 
19. Облігація випущена з номіналом 100 грн і річною купонною 

ставкою 12%. За умови, що витрати на випуск складають 5%, а ставка 
податку на прибуток 20%, вартість залучення капіталу від такої облігації 
становитиме: 

а)  9,14 %; 
б) 10,1 %; 
в) 12 %; 
г) 12,63 %; 
д) 15,16 %. 
20. Облігація з номіналом 100 грн і купонною ставкою 13 % випущена 

на 5 років. Поточна ціна цієї облігації, за умови, що ставка дисконту 
складає 10 %, а до погашення залишилось 2 роки, становитиме: 
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а) 93,39 грн; 
б) 94,46 грн; 
в) 105,21 грн; 
г) 111,45 грн; 
д) 114,52 грн. 
21. Середня ринкова дохідність галузі складає 13 %, безпечна ринкова 

ставка – 9%. Необхідна ставка доходу для акції цієї галузі має складати: 
а) 11,76 %; 
б) 14,76 %; 
в) 18,72 %. 
22. Чому дорівнюватиме поточна ціна акції з постійним приростом  

дивідендів, якщо відомо, що останній сплачений дивіденд склав 2,4 грн, 
темпи приросту дивідендів зберігаються на рівні 6 %, а ставка дисконту на 
ринку  складає 9 %: 

а) 16,96 грн; 
б) 28,27 грн; 
в) 84,8 грн. 
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