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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Створення сприятливих умов для стабілізації та піднесення економіки 

України, зумовлює насамперед реформування фінансової системи, створення 

механізмів ефективного залучення та використання фінансових ресурсів. Ринок 

цінних паперів як сегмент фінансового ринку за допомогою особливих 

інструментів, виконує функції акумуляції та переміщення капіталу від інвесторів 

до виробництва, забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів. В 

умовах високих ставок на кредитному ринку, ринок цінних паперів є дієвим 

механізмом, що спрямовує інвестиційний капітал у виробничу та соціальну 

сфери. Формування і розвиток ринку цінних паперів - це об’єктивний процес, 

покликаний сприяти розширенню ринкових відносин, зростанню виробництва, 

інтеграції України в систему світових ринків капіталу.  

Обмежений досвід національного ринка цінних паперів вимагає зваженого 

застосування його інструментів, створення повноцінної інфраструктури та 

важелів регулювання, механізмів захисту інвесторів. 

Професійно володіти питаннями діяльності та функціонування фінансового 

ринку, і зокрема, такого його сегменту як ринок цінних паперів мусить нині 

спеціаліст, який має відношення до прийняття економічних рішень у будь – якій 

сфері народного господарства. 

Метою дисципліни є формування у студентів  системи знань, необхідних для 

розуміння: механізмів функціонування ринку цінних паперів як невід’ємної 

складової фінансового ринку; його структури; основних тенденцій та перспектив 

розвитку в умовах глобалізації.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ринок цінних паперів» є:  

– визначення місця ринку цінних паперів у фінансовій системі;  

– визначення сутності та особливостей функціонування ринку цінних паперів;  

– обґрунтування необхідності державного регулювання ринку цінних паперів 

з урахуванням специфіки економічного і соціального розвитку України;  

– розкриття повноваження органів влади, які здійснюють правове 

регулювання ринку цінних паперів;  
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– обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів як 

засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів 

цінних паперів;  

– дослідження суб’єктів ринку цінних паперів;  

– визначення суті інфраструктури ринку цінних паперів та особливостей 

діяльності його учасників;  

– формування уявлення правового забезпечення діяльності фондової біржі та 

правове забезпечення функціонування позабіржового ринку цінних паперів;  

– розкриття особливостей правового регулювання розкриття інформації на 

ринку цінних паперів;  

– обґрунтування необхідності здійснення контролю з боку органів влади за 

емісією та обігом цінних паперів в Україні.  

Після опанування дисципліни студенти повинні  набути знання та уміння: 

 розуміти місце ринку цінних паперів у структурі фінансового ринку, 

особливостей залучення капіталу за допомогою особливого інструменту – цінних 

паперів; 

 вміти охарактеризувати тенденції та стан міжнародних ринків цінних 

паперів; 

 розрізняти первинний та вторинний ринки, знати їх структуру та основні 

функції; 

 знати суб’єктів фондового ринку та їх функції; 

 знати види цінних паперів, їх системні ознаки та особливості 

застосування; 

 вміти використовувати методи оцінки надійності та доходності цінних 

паперів, проводити розрахунок їх вартісних та кількісних показників; 

 знати основні види операцій, які проводяться з цінними паперами на 

біржовому та позабіржовому ринках; 

 вміти визначати особливості розвитку ринку цінних паперів України, а 

також аналізувати сучасний його стан і перспективи розвитку; 

 орієнтуватись у національному законодавстві що регламентує 
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функціонування фондового ринку. 

У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності:  

– здатність використовувати понятійно-категоріальний апарат з ринку цінних 

паперів;  

– демонструвати вміння використовувати професійно-профільовані знання та 

навички при здійснені операцій з цінними паперами на українському фондовому 

ринку, при оцінюванні акцій українських підприємств;  

– знання механізму функціонування ринку цінних паперів;  

– демонструвати володіння методами спостереження, ідентифікації, 

класифікації та аналізу ринку цінних паперів;  

– готовність вивчати та здатність аналізувати нормативну та законодавчу 

базу, що регулює питання ринку цінних паперів;  

– вміння надавати послуги з укладання угод з цінними паперами на 

біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;  

– демонструвати знання правових основ і законодавства України в сфері 

випуску та обігу цінних паперів;  

– вміння здійснювати інвестиційні операції в цінні папери;  

– демонструвати здатність оцінювати та аналізувати ринок цінних паперів;  

– здатність ефективно та самостійно діяти у нестандартних ситуаціях, 

використовуючи набуті фахові знання у сфері ринку цінних паперів;  

– переймання передового досвіду фахівців-фінансистів у сфері ринку цінних 

паперів.  

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Ринок цінних паперів» пов’язана з 

такими навчальними дисциплінами, як «Гроші та кредит», «Фінанси», та передує 

вивченню дисциплін «Фінансовий ринок», «Інвестування», «Міжнародна 

інвестиційна діяльність», «Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансових послуг». 

Навчальна програма дисципліни «Ринок цінних паперів» розроблена 

відповідно до програми курсу «Ринок цінних паперів» для студентів галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» рівня вищої освіти „бакалавр”.  



 

 6 

Тематичний план дисципліни „Ринок цінних паперів” 
№ 

п/п 
Назва змістовного модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Місце ринку цінних паперів в системі фінансового ринку: 
його структура та характеристика фінансових інструментів 

1. Ринок цінних паперів як механізм залучення фінансових активів. 

2. Інструменти ринку цінних паперів. 

3. Механізми випуску та обігу цінних паперів. 

Змістовий модуль 2. Аналіз та оцінка вартості інструментів  ринку цінних 
паперів 

4. Методики оцінки та аналізу інструментів ринку цінних паперів.  

5. Формування портфелю цінних паперів та управління ним. 

Змістовий модуль 3. Інститути ринку цінних паперів 

6. Фондова біржа. Організація біржової діяльності. 

7. Організація професійної діяльності з торгівлі цінними паперами. 

8. Регулювання ринку цінних паперів. 

 Всього годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ „РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ” ПО МОДУЛЯХ 
 

Змістовий модуль 1. Місце ринку цінних паперів в системі фінансового 

ринку: його структура та характеристика фінансових інструментів 
 

Тема 1. Ринок цінних паперів як механізм залучення фінансових активів.  

Місце ринку цінних паперів в системі фінансового ринку. Еволюція ринку 

цінних паперів. Функції та завдання ринку цінних паперів. Принципи 

функціонування РЦП.  

Структура ринку цінних паперів: за економічною функцією та стадією обігу 

(первинний, вторинний), за рівнем організації (організований, біржовий, 

неорганізований), за територіальною ознакою (світовий, регіональний, 

національний), за типом інструментів (інструменти позики, інструменти 

власності, похідні), за видами операцій з цінними паперами (касовий і 

форвардний), за терміном обігу цінних паперів (грошовий та ринок капіталів). 

Суб’єкти фондового ринку: емітенти (акціонерні компанії, корпорації, 

урядові установи, муніципальні органи), інвестори (індивідуальні особи, 

інституційні інвестори - холдинги, фінансові групи та компанії, інвестиційні 

компанії, страхові та пенсійні фонди тощо), фінансові посередники (брокери, 

дилери; банківські установи).  

Види професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі 

цінними паперами; діяльність з управління активами інституційних інвесторів; 

депозитарна діяльність; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку). 

Критерії допуску фінансових посередників до: діяльності по управлінню цінними 

паперами; андерайтингу, брокерської та дилерської діяльності. Види банківських 

послуг на ринку цінних паперів. 

Література основна  [4, 10, 23-25, 34, 37-40, 43-45, 49, 56, 57, 62-70, 73] 
додаткова [ 74, 84, 87, 95, 97, 98, 104, 105] 

 

Тема 2. Інструменти ринку цінних паперів 

 Цінні папери - грошові документи. Фундаментальні властивості цінних 

паперів (стандартність, спекулятивність, ліквідність, ризикованість, доходність, 
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ринковість). Критерії класифікації цінних паперів. Характеристика пайових, 

боргових, іпотечних, комерційних, приватизаційних, похідних цінних паперів. 

Ринок акцій. Характеристика звичайних та привілейованих акцій. Види 

привілейованих акцій (кумулятивні, некумулятивні, конвертовані, відкличні, акції 

зі ставкою дивіденду, що корегується, акції з часткою участі тощо). Майнові та 

немайнові права акціонера. Пакет акцій (значний та контрольний). 

Ринок облігацій. Класифікація облігацій (за методом забезпечення, за строком 

та способом погашення, за методом виплати доходу, за цільовим призначенням). 

Іпотечні облігації (звичайні та структуровані). Умови розміщення та випуску: 

державних облігацій та казначейських зобов’язань; муніципальних облігацій; 

облігацій підприємств. 

Ринок векселів. Особливості векселя як боргового цінного паперу. Функції 

векселя (короткострокового кредиту; платежу; контролю; скорочення грошової та 

кредитної маси в обігу). Види векселя (простий, переказний). Обов’язкові 

реквізити векселя. Суб’єкти операцій з векселями (емітент, трасант, трасат, 

ремітент, акцептант). Форми векселя (комерційний, фінансовий, казначейський). 

Дисконтний ринок. Операції банків з векселями. 

Похідні цінні папери. Суть та основні види похідних цінних паперів 

(деривативів). Функції страхування та отримання спекулятивного прибутку. 

Базові активи похідного цінного. 

Строкові контракти. Форвард. Ф’ючерс. Види ф’ючерсів: відсоткові, валютні, 

на фондові індекси. Коротка та довга позиція. Порядок укладання ф’ючерсної 

угоди. Початкова та варіаційна маржа. Оцінка результату ф»ючерсного 

контракту. Опціонний контракт. Опціони: пут і колл; американські та 

європейські. Довга та коротка позиції по опціону. Види опціонних операцій. 

Стратегії опціонного ринку (стредл, стренгл, стреп, стріп тощо). Відмінності між 

опціонами та ф’ючерсами.  

Похідні папери: опціонний сертифікат, варант. Вартість варанту. Мотиви 

випуску варантів емітентом та його перевага для утримувача. 

Міжнародні цінні папери – європапери (єврооблігації, євро ноти, євро акції). 
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Література основна  [5, 6, 8, 10, 30, 36, 38, 40, 42-45, 49, 53-55, 60-63, 65-73] 
додаткова [ 77, 84-89, 96-98, 100-106, 109-111] 

 
Тема 3. Механізми випуску та обігу цінних паперів.  

Види операцій з цінними паперами: емісійні, інвестиційні, клієнтські. 

Конструювання цінних паперів. Проспект емісії. Порядок реєстрації випуску 

цінного паперу. Емісійні витрати. Способи первинного розміщення цінних 

паперів (андерайтинг, розміщення шляхом відкритої чи закритої підписки; 

прямий продаж). Функції андерайтера. Види андерайтингу (на базі твердих 

зобов’язань, стенд-бай андерайтинг, з авансуванням емітента, договірний, 

конкурентний тощо). Емісійний синдикат. Оцінка якості цінних паперів з 

фіксованою доходністю. Рейтинги облігацій (Standart and Poor’s, Moody’s тощо). 

Види операцій, залежно від ринкової стратегії інвестора: хеджування, 

спекуляція, арбітраж. Етапи та параметри угод з цінними паперами. 

Операції банків з цінними паперами: активні, пасивні, позабалансові. 

Депозитарна діяльність. Функції депозитарних установ. Структура 

національної депозитарної системи України. Діяльності реєстраторів іменних 

цінних паперів. Взаємодія депозитарію зі зберігачами і торгівцями цінними 

паперами. Порядок розміщення бездокументарного випуску цінних паперів. 

Депозитарні активи. Способи зберігання цінних паперів (відокремлений; 

колективний). Види депозитарних операцій. Переміщення цінних паперів у 

системі депозитарного обліку (активні та пасивні рахунки). Обслуговування 

операцій емітента. Документи на підставі яких здійснюються розрахунки за 

договорами щодо цінних паперів. 

Торгово-інформаційні системи на позабіржовому ринку (НАСД, ПФТС). 

Діяльність клірінгово-розрахункових установ. 

Література основна  [2, 10, 11, 17, 34, 35, 37-40, 42-45, 47-50,  52-57, 64-71] 
додаткова [ 79, 87-90, 97, 98, 104-107, 113] 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Аналіз та оцінка вартості інструментів  ринку цінних паперів 
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Тема 4. Методики оцінки та аналізу інструментів ринку цінних паперів.  

Вартість капіталу як міра прибутковості. Майбутня та теперішня вартість. 

Ставка дисконту (необхідна ставка доходу). Процентні фактори ануїтету. 

Вартість капіталу: від облігацій; від привілейованої та звичайної акцій. 

Обрахунок середньозваженої вартості капіталу, фактори що впливають на її 

зміну. 

Оцінка основних інвестиційних якостей цінних паперів – надійності, 

дохідності, ліквідності. Рейтингування. Національна рейтингова шкала. Поточна 

дохідність цінного паперу, дохідність облігацій на строк погашення, коефіцієнт 

«ціна/доход», коефіцієнт ліквідності. 

Вартісні характеристики цінних паперів – номінальна вартість, ринкова 

ціна, внутрішня теоретична вартість цінного паперу. Розрахунок балансової 

(«бухгалтерської») вартості акцій – власний капітал на акцію. 

Фундаментальний та технічний аналіз фондових інструментів. Фінансові 

коефіцієнти оцінки акцій (співвідношення ціни та доходу на акцію, ціни та 

обсягів продажу на акцію, ціни та балансової вартості активів). Фондові та 

біржові індекси. Сутність та порядок обчислення індексів зміни курсу акцій. 

Характеристика іноземних (Dow Jones Index, Actuaries Share, NIKKEY тощо) та 

українських фондових індексів (КАС, ПФТС, WOOD тощо). 

Ціна акції (номінальна, емісійна, балансова, ринкова, ліквідаційна). Фактори, 

що впливають на ціну акції. Розрахунок курсової вартості привілейованої акції, 

акцій з постійним та непостійним темпом приросту дивідендів. Розрахунок темпів 

приросту дивідендів. Моделі оцінки акцій в залежності від дивідендної політики 

емітента. 

Фактори, що впливають на ціну облігації. Види цін облігації (емісійна, 

викупна, ринкова, номінальна). Оцінка вартості облігації. Оцінка облігації з 

постійним доходом; конвертованої; дисконтної; відкличної облігації. Розрахунок 

дисконту та облік векселів. Оцінка сподіваної віддачі акцій та облігацій з боку 

інвестора. 

Дюрація (середньозважений строк погашення) цінного паперу. Вплив 
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відсоткових ставок на зміну ціни цінних паперів. Метод передбачення цінових 

змін. 

Оцінка вартості похідних інструментів. Фактори, що визначають вартість 

ф’ючерса, опціону, варанту. Ціна ф’ючерсного контракту: базис та масштаб руху 

ціни контракту (тік). Стани ф’ючерсної ціни (контанко, беквордейшн).Теоретична 

вартість опціону. Розрахунок дисконту та премії за своповим контрактом. 

Основні підходи до оцінки згідно стандартів оціночної діяльності: дохідний, 

витратний, порівняльний. Документи, якими оформлюється результат оцінки, 

виконаної суб’єктом оціночної діяльності. 

Література основна  [16, 34-36, 38, 42, 44-46, 48, 49, 54, 57, 60-73] 
додаткова [ 78, 84, 87, 96-100, 103-106,112] 

 

Тема 5. Формування портфелю цінних паперів та управління ним 

Портфель цінних паперів. Принципи формування інвестиційного портфеля. 

Цілі створення портфелю. Види портфелів цінних паперів (індивідуальний і 

портфель підприємства).Типи фондових портфелів (за рівнем ризику, за рівнем 

ліквідності, по спеціалізації основних видів фінансових інструментів тощо). 

Характеристика стабільного, прибуткового та портфелю росту. Розрахунок 

середньозваженої доходності портфеля.  

 Ризики портфелів цінних паперів: пов’язаний з тривалістю періоду обігу 

цінного папера; відсотковий; пов'язаний з рівнем ліквідності цінних паперів; 

діловий; кредитний ризик цінних паперів; ризик дострокового відкликання, 

інфляційний ризик. Співвідношення ризику і доходу. Систематичні та 

несистематичні ризики. Етапи оцінки портфельного ризику. Методи вимірювання 

ризиків портфельних інвестицій (середньоквадратичне стандартне відхилення, 

коефіцієнти коваріаціїї і варіації, бета-коефіцієнт, модель оцінки капітальних 

активів, лінії надійності ринку). Коефіцієнт Трейнора. Коефіцієнт Шарпа. 

Стратегії управління портфелем цінних паперів. Активний стиль управління 

(стратегія „акцій росту”; „недооцінені акції”; стратегій „вибір сектору” тощо). 

Методи пасивного управління портфелем. Диверсифікація. Оцінка ефективності 

управління портфелем цінних паперів. Інвестиційний горизонт портфеля цінних 
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паперів. Стратегії управління інвестиційним горизонтом портфеля(рівномірного 

розподілу, короткострокового акценту, довгострокового акценту, відсоткових 

очікувань, Стратегія «штанги»). Аналіз кривої доходності. Метод управління 

відсотковим ризиком за допомогою дюрації. 

Банківський портфель цінних паперів: класифікація, функції, принципи 

формування. Торговий портфель. Портфель до погашення, Портфель на продаж. 

Нормативи інвестування, що встановлюються НБУ. Зменшення корисності цінних 

паперів. Порядок формуванням резерву на відшкодування можливих збитків від 

операцій з цінними паперами. 

 Інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, 

довірчі товариства). Класифікація ІСІ (типи: відкриті, інтервальні, закриті; види: 

диверсифіковані, недиверсифіковані, венчурні). Компанії по управлінню 

активами. 

Література основна  [4, 15, 34, 38, 40, 42-45, 48-57, 59, 62-73] 
додаткова [ 84-89, 95-107, 110, 116] 

 
 

Змістовий модуль 3. Інститути ринку цінних паперів 

Тема 6. Фондова біржа. Організація біржової діяльності 

Складові інфраструктури РЦП (депозитарні установи, зберігачі та 

реєстратори, фондові біржі, торговельно-інформаційні системи, саморегульовані 

організації, центри сертифікатних аукціонів, аудиторські та консалтингові 

компанії, центри підготовки фахівців фондового ринку). 

Фондова біржа - елемент вторинного ринку цінних паперів. Функції, 

завдання, принципи функціонування фондової біржі. Систематизація фондових 

бірж світу. Ознаки міжнародної фондової біржі. Відмінності біржового та 

позабіржового ринків. Біржовий сегмент на українському ринку. 

Вимоги до реєстрації фондової біржі. Вимоги до статуту (змін до статуту) 

фондової біржі та порядок його (їх) погодження НКЦАФР. 

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, 

переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. Ліцензійні умови 
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провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 

організації торгівлі на фондовому ринку. 

Підстави та порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на 

фондовому ринку. Державний контроль та за дотриманням фондовими біржами 

ліцензійних умов. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо 

цінних паперів.  

Вимоги до кандидатури керівника фондової біржі та порядок  погодження 

Комісією такої особи.  

Завдання та функції фондової біржі. Правові засади створення, 

функціонування та регулювання діяльності фондової біржі. Статут і правила 

фондової біржі. Органи управління фондової біржі. Спеціалізовані органи біржі.  

Учасники біржової торгівлі (біржовий брокер, трейдер, спеціаліст, брокер – 

комісіонер, член фондової біржі). Члени фондової біржі. Уповноважені 

представники учасників біржових торгів. Вимоги до електронної торговельної 

системи фондової біржі. Форми одержання доступу до біржових торгів. 

Організаційно-управлінська структура фондової біржі. Етапи біржового процесу. 

Форми біржового торгу: за формою проведення (постійний, сесійний, контактний, 

електронний); за формою організації (простий аукціон та подвійний).  

Допуск фінансових інструментів до біржової торгівлі. Біржовий список та 

біржовий реєстр. Лістинг цінних паперів на фондовій біржі. Структура лістингу 

на фондовій біржі. Вимоги для внесення та перебування різних видів цінних 

паперів у відповідних рівнях лістингу. Розкриття інформації емітентами акцій та 

облігацій підприємств, цінні папери яких пройшли лістинг на фондовій біржі. 

Елементи контролю фондовою біржею за відповідністю вимог лістингу. Маркет-

мейкери на біржовому ринку. Делістинг на фондовій біржі.  

Позалістингові цінні папери та інші фінансові інструменти. Особливості 

лістингу цінних паперів іноземних емітентів.       

Припинення торгівлі на фондовій біржі. 
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Види біржових заявок. Біржові контракти. Основні види ринків (режими 

торгів) на фондовій біржі. Порядок здійснення на фондовій біржі операцій РЕПО. 

Розміщення цінних паперів на фондовій біржі. Порядок розрахунку біржею 

поточної ціни цінного папера. 

Форми замовлень клієнтів брокерським конторам (ринкове, лімітоване, стоп-

замовлення; стандартні додаткові умови). Сутність котирування та його види. 

Курс дня (курс рівноваги). Процедура визначення курсу дня. Види біржових угод 

(касові, строкові: тверді, онкольні, угоди з премією, з опціонами). Обов’язкові 

реквізити термінових контрактів. Порядок укладання і виконання біржових угод. 

Література основна  [10, 22, 25, 31, 33, 34, 37, 39-45, 47-50, 52-55, 57, 58, 62-71] 
додаткова [ 74, 75, 83, 89, 95, 104-107] 

 

Тема 7. Організація професійної діяльності з торгівлі цінними паперами 

Правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської 

діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними 

паперами.  

Вимоги до договорів, що укладаються торговцем цінними паперами за 

видами діяльності. Обов’язки торговців цінними паперами при здійсненні 

операцій з цінними паперами. Вимоги до організації торговцем внутрішнього 

обліку. Організація первинного обліку діяльності торговців ЦП. Вимоги НКЦПФР 

щодо порядку складання та надання адміністративних даних щодо діяльності 

торговців цінними паперами.  

Особливості провадження банками професійної діяльності на фондовому 

ринку (діяльності з торгівлі цінними паперами). 

Умови, за яких торговці цінними паперами мають право здійснювати 

операції на фондовій біржі. Членство на фондовій біржі, підстави для отримання 

статусу члена біржі. Права та обов’язки члена фондової біржі. 

Операції, які можуть здійснювати торговці цінними паперами на фондових 

біржах.  
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Провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за 

договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням 

зобов’язань клієнта (здійснення маржинальних операцій на фондових біржах). 

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, переоформлення 

ліцензії. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.  

Підстави та порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 

паперами. Вимоги НКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну 

діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; 

порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у 

сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката. 

Особливості здійснення  торговцями ЦП операцій з пайовими ЦП, 

борговими ЦП, іпотечними ЦП, іншими ЦП. Надання торговцями ЦП 

інформаційно-консультативних послуг  щодо обігу ЦП. 

Особливості допуску на вітчизняний фондовий ринок цінних паперів 

іноземних емітентів та виведення на іноземні ринки українських цінних паперів. 

Нормативне регулювання можливості проведення операцій з цінними паперами 

на іноземних ринках. 

Поняття клірингової діяльності. Поняття: кліринг, неттінг, особа, що 

провадить клірингову діяльність, клірингова установа, центральний контрагент, 

клірингові рахунки, клірингові субрахунки. Вимоги до договорів, що укладаються  

при здійсненні клірингу та проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних 

паперів: договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, 

договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, 

договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу. 

Функції та компетенція осіб, які провадять клірингову діяльність. Вимоги 

до здійснення клірингу. Вимоги до організації створення системи зниження 

ризиків при провадженні клірингової діяльності. Рахунок у цінних паперах 
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клірингової установи та Розрахункового центру. Договір про обслуговування 

клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру. 

Порядок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. 

Клірингова відомість. Порядок обміну документами при проведенні розрахунків. 

Література основна  [9, 10, 15, 20, 24, 27,  28, 32, 34, 37-45, 47-57, 64-72] 
додаткова [ 94, 95-98, 104-107, 114] 

 
Тема 8. Регулювання ринку цінних паперів 

Сутність і причини регулювання РЦП. Завдання і методи регулювання. 

Складові процесу регулювання. Форми регулювання (державно-правова, 

інституційно-правова). Саморегулівні організації (NASD, ПАРТАД, ПФТС тощо). 

Переваги та недоліки їх участі в процесі регулювання. 

Міжнародні організації в системі регулювання РЦП (Міжнародна організація 

комісій по цінним паперам, Міжнародна федерація фондових бірж). 

Правова база становлення та розвитку РЦП в Україні. Система державних 

органів регулювання РЦП України. Функції та завдання  Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку. Стратегічні напрямки розвитку ринку цінних 

паперів України: удосконалення механізмів захисту прав інвесторів, розвиток 

інструментів ринку цінних паперів, зосередження укладання договорів купівлі-

продажу цінних паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі 

цінними паперами, розвиток інвестиційної інфраструктури. 

Література основна  [3, 7, 9, 10 , 28, 37-40, 42-45, 52-55, 58, 65-71] 
 

Питання для самоконтролю 

1. Етапи розвитку ринку цінних паперів. 

2. Функції та завдання РЦП. РЦП як механізм реалізації державної 

політики. 

3. Принципи функціонування ринку цінних паперів. 

4. Структура та інфраструктура ринку цінних паперів. 

5. Відмінності та характерні ознаки первинного та вторинного ринків. 

6. Характеристика організованого та неорганізованого ринків ( біржовий 

та позабіржовий ринки). 
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7. Характеристика суб’єктів ринку цінних паперів. 

8. Характеристика інститутів спільного інвестування - інвестиційних 

пайових та корпоративних фондів. Типи та види ІСІ. 

9. Фундаментальні властивості цінного паперу як особливого фінансового 

інструменту. 

10. Критерії класифікації цінних паперів. 

11.  Ознаки пайових цінних паперів. 

12.  Відмінності простих та привілейованих акцій. 

13.  Порядок реєстрації та випуску акцій. Вимоги до складання проспекту 

емісії. 

14. Характеристика інвестиційних сертифікатів. 

15. Ознаки боргових  цінних паперів. 

16.  Характеристика облігацій підприємств. 

17.  Характеристика векселів. Різновиди векселів, особливості їхньої дії та 

обігу. 

18. Порядок  функціонування  переказних і простих векселів. Механізм 

платежу, погашення і опротестування векселів. 

19.  Функції та види похідних цінних паперів: характеристика ф’ючерсу, 

опціону, варанту. 

20. Стратегії спекуляції на ф'ючерсному ринку.  Ф’ючерси по процентних 

ставках.  Ф’ючерси по фондових індексах.   

21. Межа вартості опціону.   Взаємозв'язок вартості опціонів "колл" і "пут". 

22. Характеристика видів операцій з цінними паперами: емісійних; 

інвестиційних ;  клієнтських. 

23. Рейтинги цінних паперів з фіксованою доходністю. 

24. Структура національної депозитарної системи, її учасники. 

25. Поняття депозитарного активу. Цінні папери, що підлягають контролю 

депозитарних установ. Способи зберігання цінних паперів в депозитарній 

установі. 
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26. Види депозитарних операцій (адміністративні, облікові, інформаційні). 

Операції емітента, що проводяться депозитарною установою. 

27. Види діяльності розрахунково-клірингових установ. 

28. Характеристика,  переваги  та недоліки  способів розміщення цінних 

паперів:   закрита підписки;  відкрита підписка; андерайтинг.  

29. Принципи розрахунку вартості капіталу: а) від акції; б) від облігації. 

30. Види ціни акції та фактори, що на неї впливають. 

31. Обчислення темпів приросту дивідендів. 

32. Розрахунок дюраціії цінного паперу. 

33. Метод управління відсотковим ризиком за допомогою дюрації. 

34. оцінка співвідношення ризику і доходності цінного паперу. 

Використання коефіцієнтів Трейнора і Шарпа. 

35. Порядок формування резерву для відшкодування можливих збитків від 

операцій банків з цінними паперами. 

36.  Види ціни облігації та фактори, що на неї впливають. 

37.  Принципи обліку векселів. 

38.  Принципи розрахунку капітального та поточного доходу при володінні 

цінним папером. 

39. Фактори, що визначають вартість ф’ючерса, опціону, варанта. 

40. Методи фундаментального аналізу цінних паперів. 

41. Методи технічного аналізу цінних паперів. 

42. Фондові індекси: сутність, способи розрахунку. 

43.  Концепції дивідендної політики. Вплив дивідендної політики компанії 

на оцінку звичайної акції. 

44.  Застосування фінансових коефіцієнтів при аналізі діяльності емітента. 

45. Принципи формування інвестиційного портфелю. 

46. Види портфельних стратегій та фактори, що її обумовлюють. 

47. Види портфелів цінних паперів та їх характеристика. 

48.  Типи портфелів цінних паперів та їх характеристика. 
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49. Банківський портфель цінних паперів: класифікація, функції, принципи 

формування. 

50. Класифікація портфельних ризиків. 

51. Поняття диверсифікація. Диверсифіковані та недиверсифіковані ризики. 

52. Методи оцінки портфельних ризиків. 

53. Модель оцінки капітальних активів. 

54. Структура активів інститутів спільного інвестування 

(диверсифікованих, недиверсифікованих, венчурних). 

55. Функції компаній по управлінню активами. Обмеження їх повноважень. 

56. Функціональна структура фондової біржі. 

57. Біржовий сегмент на Україні. 

58. Учасники біржової торгівлі та їх характеристика. 

59. Поняття лістинг та делістинг.  

60. Форми біржових замовлень. 

61. Види котирувань (фіксингове і мультифіксингове). 

62. Характеристика видів біржових угод. 

63. Порядок здійснення угод купівлі-продажу в операційному залі біржі. 

64. Порядок розрахунку по угодах на фондовій біржі. 

65. Правила створення та особливості функціонування фондових бірж на 

Україні: а) вимоги до створення фондової біржі; б) зміст статуту та правил 

фондової біржі; в) порядок організації торгівлі на фондовій біржі. 

66. Методи та форми регулювання РЦП. 

67. Міжнародні організації, що здійснюють регулювання ринку цінних 

паперів. 

68. Функції та завдання Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку України.  

69. Структура Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

України. Повноваження та засоби впливу НКЦПФР на суб’єктів фондового ринка. 

70. Саморегулівні організації на ринку цінних паперів. 
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