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1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти заочної форми навчання самостійно опрацьовують 

вищенаведені теми (табл. 1). 
Таблиця 1 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

№ 

Тема 
самостійної 
роботи 

Короткий зміст 
Рекомендо-
вана 

література 

1 2 3 4 

1 

Сутність та 

значення цінних 

паперів 

Загальна характеристика цінних 

паперів. Цінні папери та їх функції. 
Класифікація цінних паперів. Вартість 

і цінові фактори цінни х паперів. 

1;2;8;21;22;

23;29;38 

2 

Види акцій та 

механізм їх 

функціонування 

Види акцій та їх призначення. 

Обов’язки і права емітента та 

акціонера. Методи формування пакетів 

акцій, та оцінка акцій. Методика 

розрахунку курсу акцій. Дивідендна 

політика акціонерного товариства. 

2;8;14;19; 

21;33;38 

3 

Облігації, види 

та механізм 

їхнього 

функціонування  

Визначення поняття облігації та її 
реквізити. Види облігацій. Права та 

обов’язки емітента і власника облігацій. 

Портфель облігацій. Доходи від обігу 

облігацій. 

1;8;21;22;23; 

29;36;38 

4 

Векселі, їх види 

та механізм 

функціонування  

Вексель та історія його розвитку. Види 

векселів.  Суб’єкти вексельних 

відносин, їхні права та обов’язки. 

Оплата і протест векселів. Формування 

вексельного обігу в Україні. 

1;2;8;21;22;

23;29;38 

5 

Казначейські 
зобов’язання, 

приватизаційні 
папери та ощадні 
сертифікати 

банків  

Казначейські зобов’язання України. 

Прибутковість казначейських 

зобов’язань. Ощадні сертифікати 

банків. Основні особливості та 

напрями залучення ощадних 

сертифікатів. Приватизаційні папери.  

1;2;4;8;14; 

18;27;32;40 
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1 2 3 4 

6 

Роль цінних 

паперів у 

функціонуванні 
інвестиційного 

механізму  

Інвестиції та цінні папери. Поняття 

інвестиційного капіталу. Інвестиційні 
сертифікати. Об’єкти та суб’єкти 

інвестиційної діяльності. Ризик і 
прибутковість інвестиційного портфеля. 

1;7;12;24; 

26;32;35;38 

7 

Фондовий ринок, 

його зміст та 

призначення   

Фондовий ринок то принципи його 

функціонування. Тенденції розвитку 

фондового ринку в Україні. Фондовий 

ринок – первинний. Вторинний 

фондовий ринок. Фондовий ринок та 

приватизація.  

8;9;15;22;25 

8 

Учасники 

фондового ринку  

Категорії учасників фондового ринку. 

Емітенти. Інвестори. Посередники. 

Інститути-регулятори.  

3;4;6;12;23;2

4; 30;35;38 

9 

Позабіржовий 

фондовий ринок  

Поняття позабіржового ринку. 

Позабіржова фондова торговельна 

система. Правила складання рейтингів. 

Світовий досвід функціонування 

позабіржового ринку. Розвиток 

позабіржових фондових торговельних 

систем в Україні.  

2;9;16;21;26;

30;37;40 

10 

Державне 

регулювання 

фондового ринку 

в Україні  

Принципи державного регулювання 

фондового ринку. Форми та структура 

державного регулювання фондового 

ринку. Розвиток державного регулювання 

фондового ринку. Система державних 

органів на фондовому ринку. Законодавче 

регулювання фондового ринку в Україні.  

5;7;10;11;15;

20;35;36;37; 

38;40 
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

Відповідно до навчального плану студент виконує одну контрольну 

роботу, яка складається з теоретичної та розрахункової частини. 

Висвітлені в теоретичній частині положення показують повноту 

засвоєння студентом-заочником теоретичного матеріалу з дисципліни, 

яка вивчається.  

Контрольна робота виконується студентом за відповідним 

варіантом, який визначається за двома останніми цифрами 

індивідуального плану. Перелік питань теоретичної частини наведено 

нижче, порядок вибору - в таблиці 1. 

При виконанні контрольної роботи обов’язково пишеться зміст, де 

вказуються, зі збереженням нумерації, питання теоретичної та 

практичної частин. 

При підготовці відповідей на питання студент повинен 

використовувати діючу нормативну і законодавчу базу та вра-

ховувати сучасні напрацювання в у фінансовій науці. 
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 24 сторінок 

учнівського зошита. Сторінки слід пронумерувати і залишити поля 

для зауважень. Робота повинна бути написана розбірливо, без 

виправлень і оформлена охайно. В кінці роботи слід навести перелік 

використаної літератури. 

Таблиця 1 

Схема вибору варіанта 

Передостан-

ня цифра 
індивідуаль
ного плану 

Остання цифра індивідуального плану 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 або 5 
1, 23,  

36 

6, 28,  

41 

15, 33,  

50 

17, 24,  

39 

7, 34,  

39 

19, 26,  

49 

11, 33,  

46 

21, 27,  

49 

12, 29,  

38 

2, 31,  

44 

1 або 6 
2, 24,  

37 

7, 29,  

42 

16, 32,  

49 

16, 25,  

38 

6, 35,  

40 

18, 25,  

50 

12, 34,  

47 

22, 26,  

50 

11, 30, 

37 

1, 30, 

 45 

2 або 7 
3, 25,  

38 

8, 30,  

43 

17, 31, 

48 

15, 26, 

37 

5, 34,  

41 

17, 24, 

36 

13, 35, 

48 

20, 25, 

42 

10, 31, 

36 

22, 29, 

46 

3 або 8 
4, 26,  

39 

9, 31,  

44 

18, 30, 

47 

14, 27, 

36 

4, 33, 

42 

16, 23, 

37 

14, 34, 

49 

19, 24, 

41 

9, 32,  

37 

21, 28, 

47 

4 або 9 
5, 27,  

40 

10, 32, 

45 

19, 29, 

46 

13, 28, 

35 

3, 32, 

43 

15, 30, 

38 

20, 28, 

45 

18, 23, 

40 

8, 33,  

38 

20, 27, 

48 
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3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

1. Місце фондового ринку у фінансовій сфері. 
2. Ринок цінних паперів та принципи його функціонування. 

3. Основні етапи розвитку фондового ринку в Україні. 
4. Загальна характеристика цінних паперів. 

5. Цінні папери як реквізит фондового ринку. 

6. Цінні папери та їх функції. 
7. Види акцій та їх призначення. 

8. Методи формування пакетів акцій, оцінка акцій. 

9. Методи оцінки вартості та дохідності акцій. 

10. Дивідендна політика акціонерного товариства. 

11. Визначення і види облігацій. 

12. Облігації підприємств. 

13. Особливості випуску та обігу державних боргових цінних паперів. 

14. Муніципальні цінні папери: переваги та труднощі у розвитку 

місцевих позик. 

15. Способи обчислення вартості та дохідності облігацій. 

16. Порядок формування портфеля облігацій. 

17. Вексель та історія його розвитку. 

18. Види векселів, суб’єкти вексельних відносин. 

19. Інвестиційні сертифікати. 

20. Приватизаційні цінні папери. 

21. Ощадні сертифікати банків. 

22. Економічна сутність похідних цінних паперів (деривативів). 

23. Визначення і суть строкових угод 

24. Ф'ючерсні угоди, їх види та механізм укладення. 

25. Основні принципи ціноутворення у форвардних та ф'ючерсних 

контрактах 

26. Хеджування за допомогою ф'ючерсів. 

27. Визначення і види форвардних угод. 

28. Угоди про форвардні процентні ставки. 

29. Визначення та види опціонів. 

30. Типи та види опціонів: довгий кол, короткий кол, довгий пут, 

короткий пут. 

31. Дохідність опціонів. 

32. Угоди „кеп”, „флор”, „колар” та варанти. 

33. Суть і види свопів. 
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34. Діяльність емітентів на ринку цінних паперів, їх права та 

обов'язки. 

35. Діяльність інвесторів на ринку цінних паперів, їх  права та 

обов'язки. 

36. Діяльність посередників на ринку цінних паперів. 

37. Роль комерційних банків у становленні та функціонуванні 
фондового ринку України. 

38. Національна депозитарна система України: мета, структура, 

функції, шляхи розвитку. 

39. Незалежні реєстратори та їх роль у фондовій діяльності на 

початковому етапі розвитку ринку цінних паперів. 

40. Торговці цінними паперами: статус, функції, перспективи. 

41. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: роль та функції. 
42. Фондова біржа: статус, роль та функції. 
43. Досвід функціонування позабіржового ринку. 

44. Торговельно-інформаційна система (TIC) та Електронна 

торговельно-інформаційна мережа (ЕТІМ). 

45. Регулювання фондового ринку: причини та методологія. 

46. Органи державного регулювання фондового ринку. 

47. Законодавча та нормативно-методична база функціонування 

фондового ринку України. 

48. Саморегулівні організації (СРО) за кордоном і в Україні. 
49. Фундаментальний аналіз фондового ринку: сутність основних 

методів. 

50. Технічний аналіз фондового ринку: сутність основних методів. 

 

4.  РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

Задача 1. Визначити ринкову ціну акцій у 2009 та 2010 роках, якщо 

дивіденди зростають щорічно на  
1
%. У 2008 році дивіденди 

становили 1,  
2
 грн. Очікувана доходність цінного паперу 

залишатиметься на рівні 1 %. 

Задача 2. Визначте ціну муніципальної облігації на ринку 10.04.10 

р, коли з моменту останніх купонних виплат минуло 1   дні, а до 

наступних виплат залишилося 365-1   дні. Номінал облігації 5  0. 

                                      
1
 Остання цифра індивідуального плану. 

2
 Дві останні цифри індивідуального плану. 
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Купонні виплати нараховуються у розмірі 1 % від номіналу. Ставка 

дисконту 2 % 

Задача 3. Розрахуйте сумарний доход та його складові на момент 

продажу облігації та  її доходність (середню річну геометричну 

доходність). Якщо номінальна вартість облігації 3  0 грн., строк 

погашення 1  років, щорічні купонні виплати 5 %. При цьому 

інвестор планує реінвестувати отримані купонні виплати протягом 8 

років до моменту продажу за ставкою   %. Ставка дисконтування 

3 %. 

Задача 4. Визначити облікову ставку, яка компенсуватиме банку 

втрати від інфляції, якщо рівень інфляції за період від дати обліку до 

дати погашення векселя становив  %. Номінал векселя 120  00 грн. 

Ринкова ціна за   місяців до дати погашення 119   0 грн. 

Задача 5.Динаміка цін на акції у торгово-інформаційній системі 
представлена в таблиці. Визначте значення індексу розрахованого на 

базі формул Фішера, якщо значення базового періоду – 1 3, 6. 

Тікер Назва емітента 
Ціна акції Кількість акцій 

13.08.2010 14.08.2010 13.08.2010 14.08.2010 

FKTB Факторіал-Банк 1 ,  16,6 1  0 5  0 

HYPB Іпобанк 2 ,9 24,  8 00 7 00 

IBDS Інвестбудсервіс 3 ,6 3 ,1 1 00 1 00 

INDB Індустріалбанк 2 ,6 1 ,7 3 00 3400 
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5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ 
 

Для розв’язання задач слід використати формули визначення 

дійсної вартості різними видами цінних паперів: 
Показник Формула Примітки 

Дійсна вартість 

акції із постійно 

зростаючим 

розміром 

дивідендів 

gk

D

gk

gD
P

a

t

a

t

a
−

=

−

+
=

+1

0 )1(  

nD  - розмір дивідендних виплат;

N  - номінальна вартість акції; 
i  - ставка дисконтування; 

n  - період обігу акції; 

g  - розмір постійного 

приросту дивідендів; 

k  - очікувана доходність акції 

Розмір дивіденду 

у наступних 

періодах 

1

0 )1(1

+

+=
+

tgDD t  

Дійсна вартість 

облігації, що 

купується у період 

між виплатами 

дивідендів 

tfn

n
n

t
ft

t
o Cf

r

M

r

C
P *)1(

)1()1( 1

1

1

−+

+

+

+

=
+−

−

=

+∑
 

M  - номінал облігації; 

nC  - розмір купонних виплат; 

r  - ставка дисконтування; 

f  - коефіцієнт корегування 

дисконтних періодів; 

n  - період обігу облігації; 

∑Y  - сума  усіх доходів за 

облігацією 
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6. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

1. Визначення та зміст поняття „Цінній папір”. 

2. Властивості цінного паперу як грошового документу. 

3. Критерії визнання цінного паперу грошовим інструментом 

4. Властивості цінного паперу як фінансового інструменту. 

5. Класифікація цінних паперів. 

6. Функції цінних паперів. 

7. Вартісні фактори цінних паперів. 

8. Цінові фактори цінних паперів. 

9. Визначення та реквізити акції. 
10. Суть на особливості обігу простих акцій. 

11. Суть та особливості обігу привілейованих акцій. 

12. Іменні акції: суть та особливості обігу. 

13. Акції на пред’явника: суть та особливості обігу. 

12. Розмежування вітчизняних та іноземних акцій. 

14. Номінальні та без номінальні акції. 
15. Платні та преміальні акції. 
16. Акції вільного та обмеженого обігу. 

17. Права і обов’язки акціонера. 

18. Права і обов’язки емітента. 

19. Значний пакет та контрольний пакети акцій. 

20. Портфель цінних паперів. 

21. Кількісні та якісні показники оцінки портфеля цінних паперів. 

22. Види цін на акції. 
23. Методи розрахунку курсу акцій. 

24. Визначення ринкової вартості простих і привілейованих акцій. 

25. Теорії дивідендної політики. 

26. Фактори впливу на дивідендну політику. 

27. Порядок здійснення дивідендних виплат. 

28. Облігація її суть та реквізити. 

29. Класифікація облігацій. 

30. Корпоративні облігації. 
31. Державні облігації. 
32. Муніципальні облігації. 
33. Права та обов’язки власника облігації. 
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34. Права та обов’язки емітента облігацій. 

35. Поняття та принципи формування портфелю облігацій. 

34. Оцінка облігацій. 

35. Доходність облігацій. 

36. Історія розвитку векселя. 

37. Відмінності між Женевським Єдиним вексельним законом (ЄВЗ) і 
англійським Законом про переказні векселі ( ЗПВ ). 

38. Види векселів. 

39. Суб’єкти відносин за простими векселями 

40. Суб’єкти відносин за переказними векселями. 

41. Оплата векселів. 

42. Протест векселів. 

43. Формування вексельного обігу в Україні. 
44. Казначейські зобов’язання та їх види. 

45. Обіг казначейських зобов’язань. 

46. Прибутковість казначейських зобов’язань. 

47. Суть та види ощадних сертифікатів банків. 

48. Реквізити ощадного сертифікату. 

49. Особливості та напрями залучення ощадних сертифікатів. 

50. Суть та види приватизаційних цінних паперів. 

51. Реквізити приватизаційних цінних паперів. 

52. Роль цінних паперів у інвестиційному механізмі. 
53. Визначення інвестицій  

54. Інвестиційний капітал, його види та джерела формування. 

55. Інвестиційний сертифікат, його види та реквізити. 

56. Відкриті та закриті інвестиційні фонди. 

57. Порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів . 

58. Переваги та недоліки спільного інвестування. 

59. Об’єкти інвестиційної діяльності. 
60. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності. 
61. Інституційні учасники інвестиційної діяльності. 
62. Функціональні учасники інвестиційного процесу. 

63. Індивідуальні інвестори. 

64. Інвестиційний портфель, його види та принципи формування. 

65. Диверсифікація як один із способів усунення несистемного ризику. 

66. Методи збалансування інвестиційного портфеля. 

67. Поняття та особливості обігу форвардного контракту. 

68. Поняття та особливості обігу ф’ючерсного контракту. 

69. Поняття та особливості обігу опціону. 
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70. Варант, особливості його випуску. 

71. Ф’ючерсні ринки та їх характерні риси. 

72. Типи торгів фінансовими ф’ючерсами. 

73. Торгівля і спекуляція фінансовими ф’ючерсами. 

74. Етапи укладання ф’ючерсних угод. 

75. Типи наказів та специфіка їх розміщення. 

76. Торговці і хедери на фінансовому ринку 

77. Хеджування контрактами на фінансові ф’ючерси. 

78. Типи хеджів. 

79. Етапи прийняття рішень про хеджування. 

80. Визначення ефективності хеджування. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФОНДОВИЙ РИНОК, ЙОГО ЗМІСТ ТА 

ЗНАЧЕННЯ 

 

1. Фондовий ринок, мета та принципи його функціонування. 

2. Завдання та структура фондового ринку. 

3. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. 
4. Особливості розміщення цінних паперів на первинному ринку. 

5. Обіг цінних паперів та вторинному ринку. 

6. Фондовий ринок та приватизація. 

7. Індивідуальні учасники на фондовому ринку. 

8. Інституційні учасники на фондовому ринку. 

9. Держава на фондовому ринку. 

7. Емітенти на фондовому ринку їх види, та функції. 
8. Інвестори їх види та функції. 
9. Комерційні банки на фондовому ринку. 

10. Страхові компанії на фондовому ринку. 

11. Пенсійні фонди на ринку цінних паперів. 

12. Загальна характеристика посередницької діяльності на фондовому 

ринку. 

13. Інвестиційні фонди, їх види функції. 
14. Діяльність інвестиційних компаній на фондовому ринку. 

15. Діяльність торговців цінними паперами. 

16. Діяльність довірчих товариств фондовому ринку. 

17. Депозитарна діяльність на фондовому ринку. 

18. Державні регулятори на фондовому ринку. 

19. Недержавні регулятори на фондовому ринку. 
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20. Поняття, завдання та функції фондових бірж. 

21. Історія розвитку бірж. 

22. Вимоги та порядок створення фондових бірж. 

23. Правила фондової біржі.  
24. Управління та регулювання діяльності фондових бірж. 

25. Поняття біржової угоди та їх класифікація. 

26. Біржові котирування та біржові списки. 

27. Інформація про діяльність фондових бірж. 

28. Учасники біржових торгів. 

29. Діяльність фондових бірж в Україні. 
30. Суть та функції позабіржового ринку цінних паперів. 

31. Торгово-інформаційні системи в Україні. 
32. Іноземний досвід функціонування ТІС. 

33. Необхідність, мета та завдання державного регулювання 

фондового ринку. 

34. Принципи державного регулювання фондового ринку. 

35. Форми державного регулювання. 

36. Структура державного регулювання. 

37. Розвиток державного регулювання в Україні. 
38. Структура Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

39. Завдання та повноваження Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

40. Законодавче регулювання фондового ринку. 
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7. КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВА ПРОГРАМА 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

1. Виступаючи оптимальним розподільчим механізмом, 

фондовий ринок сприяє: 
а) зниженню витрат, що виникають в процесі руху капіталу; 

б) перерозподілу держаних інвестицій; 

в) емісії корпоративних цінних паперів. 

2 Цінні папери представляють собою: 

а) грошові документи, що засвідчують право на володіння позикою 

або відносини з нею, визначають взаємовідносини між особою, яка їх 

випустила, та їх власником; 

б) паперові документи, що засвідчують право на володіння 

позикою або відносини з нею, визначають взаємовідносини між 

особою, яка їх випустила, та їх власником; 

в) електронні документи, що засвідчують право на володіння 

позикою або відносини з нею, визначають взаємовідносини між 

особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, 

виплату доходу у вигляді дивідендів чи процентів, а також можливість 

передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, 

іншим особам. 

3. Матеріальним носієм цінного паперу може бути: 

а) папір; 

б) електронний носій; 

в) папір та електронний носій. 

4. Відкритий перелік цінних паперів затверджений у 
законодавстві: 

а) України; 

б) США; 

в) Японії. 

5. Перелік документів, що визнаються цінними паперами в 

Україні є: 
а) вичерпним; 

б) відкритим; 

в) залежить від виду цінного паперу. 
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6. До властивостей цінних паперів як фінансових інструментів, 

що опосередковують рух грошових коштів, не відносять: 

а) обіговість; 

б) серійність; 

в) безризиковість. 

7. Суть запозичувальної функції цінних паперів полягає у тому 
що: 

а) цінними паперами можливо сплачувати вартість робіт, послуг 

або товарів; 

б) емітент здійснює випуск цінних паперів з метою "запозичення 

грошей" чи "отримання кредиту" у власника цінного паперу; 

в) емітент цінного паперу залучає вільні грошові ресурси, беручи на 

себе зобов’язання, котрі визначаються видом і формою цінного паперу.  

8. Цінні папери поділяються на таки групи: 

а) ліквідні цінні папери та цінові; 
б) пайові, боргові та похідні цінні папери; 

в) контрольні та привілейовані цінні папери. 

9. За порядком розміщення (видачі) цінні папери поділяються на: 
а) емісійні та неемісійні; 
б) документарні та бездокументарні; 
в) пайові та боргові цінні папери. 

10 За формою існування цінні папери поділяються на: 
а) документарні і бездокументарні; 
б) емісійні і неемісійні; 
в) іменні і ордерні. 

11. До емісійних цінних паперів не належать: 

а) облігації місцевих позик; 

б) казначейські зобов'язання України; 

в) чеки. 

12. Мінімальна номінальна вартість акції: 
а) може бути будь-якою; 

б) не може бути меншою за 1 гривню; 

в) не може бути меншою за 1 копійку. 

13. Лістинг – це: 
а) установлена законодавством послідовність дій емітента щодо 

випуску та розміщення емісійних цінних паперів;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

б) механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного 

паперу;  

в) сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру 

організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних 

паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах 

організатора торгівлі. 

14. Саморегулівна організація повинна об'єднувати: 

а) більше 50 відсотків професійних учасників фондового ринку за 

одним з видів професійної діяльності; 
б) більше 20 відсотків професійних учасників фондового ринку за 

одним з видів професійної діяльності; 
в) більше 10 відсотків професійних учасників фондового ринку за 

одним з видів професійної діяльності. 

15. Для того, щоб здійснювати брокерську діяльність та 
діяльність з управління цінними паперами торговцю необхідно 
сплатити статутний капітал у розмірі не менше: 

а) 100 тис. грн.; 

б) 300 тис. грн.; 

в) 600 тис. грн. 

16. Який мінімальний розмір статутного капіталу повинно бути 

сплачено торговцем для здійснення андерайтингу: 
а) 100 тис. грн.; 

б) 300 тис. грн.; 

в) 600 тис. грн. 

17. До боргових цінних паперів належать: 

а) акції та інвестиційні сертифікати; 

б) облігації та депозитні сертифікати; 

в) іпотечні сертифікати. 

18. Якщо права, посвідчені цінним папером, належать особі, 
зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або 
призначити своїм розпорядженням іншу уповноважену особу, то 
даний цінний папір визначається як: 

а) цінний папір на пред’явника; 

б) іменний цінний папір; 

в) ордерний цінний папір. 
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19. Сертифікати ФОН належать до: 
а) іпотечних цінних паперів;  

б) приватизаційних цінних паперів; 

в) товаророзпорядчих цінних паперів. 

20. До вартісних факторів не належать: 

а) ліквідність, надійність, співвідношення попиту і пропозиції; 
б) ризиковість, визначеність; 

в) тривалість життя. 

22. Купівля акції здійснюється з метою: 

а) отримання прибутку на вкладені кошти; 

б) участі в управлінні підприємством; 

в) обидві відповіді правильні. 

23. Перелік прав акціонерів за привілейованими акціями 

встановлюється: 

а) установчим договором; 

б) статутом; 

в) обидві відповіді правильні. 

24. Акції, які випущені і знаходяться в обігу на території 
держави, де здійснена державна реєстрація емітента – це: 

а) вітчизняні акції; 
б) іноземні акції; 
в) акції обмеженого обігу. 

25. Право розпоряджатися долею випущених, але не сплачених 
у встановлені строки акцій та право на визначення напрямків 

господарської діяльності – відносяться до прав: 

а) емітента; 

б) акціонера; 

в) інвестора. 

26. До прав акціонера не відносять: 

а) право на о тримання частки майна емітента, грошових коштів, 

цінних паперів, майнових прав, які залишаються у нього після 

розрахунків з бюджетом та кредиторами; 

б) право повідомляти акціонерів про матеріально значиму інформацію; 

в) право на висунення кандидатур у виборні керівні органи 

товариства. 
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27. До обов’язків акціонерів не належать: 

а) обов'язок своєчасно сплатити вартість акцій, що продаються за 

підпискою; 

б) обов’язок надавати емітенту інформацію, що заноситься до 

книги реєстрації іменних цінних паперів; 

в) обв’язок оприлюднювати щорічні звіти про результати 

господарської діяльності та фінансове становище. 

28. Ціна, яка вказується на бланку акції, вартість однієї частки, 

на яку розподілений увесь статутний фонд акціонерного 
товариства – це: 

а) номінальна ціна акції; 
б) емісійна ціна акції; 
в) ліквідаційна ціна акції. 

29. Емісійна ціна: 
а) вища за номінальну; 

б) менша за номінальну; 

в) не залежить від номінальної. 

30. Згідно чинного законодавства значним вважається пакет, 
котрий складається із: 

а) 10% акцій одного акціонерного товариства; 

а) 15% акцій одного акціонерного товариства; 

а) 20% акцій одного акціонерного товариства. 

31. Портфель на 20% сформований із акцій різних акціонерних 
товариств називають: 

а) значним; 

б) інвестиційним; 

в) контрольним. 

32. Відношення розміру дивідендів до дисконтної ставки 

дозволяє розрахувати: 

а) дійсну вартість привілейованих акцій, що купуються на 

невизначений термін; 

б) дійсну вартість простих акцій, що купуються на невизначений 

термін; 

в) дійсну вартість акцій із постійним приростом дивідендів, що 

купуються на невизначений термін. 
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33. Вартість акцій із постійним приростом дивідендів 

розраховується за формулою: 

а) 
gk
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=
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в) 
a
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D
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34. Рівняння  Гордона використовується для розрахунку ціни: 

а) акції із постійним розміром дивідендів; 

б) акції із постійно зростаючим розміром дивідендів; 

в) акції із дивідендами розмір яких постійно змінюється.  

35. 
n
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i
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r
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)1()1(1 +

+

+

=∑
=

 - за такою формулою розраховується 

ціна акції: 
а) із постійним розміром дивідендів; 

б) із постійно зростаючим розміром дивідендів; 

в) із дивідендами розмір, яких постійно змінюється.  

36. Облігація – це: 
а) цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових 

коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну 

вартість цього цінного паперу в передбачений строк з виплатою 

процента; 

б) цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання 

сплатити після настання строку певну суму грошей власнику; 

в) цінний папір, що засвідчує пайову участь у статутному фонді 
акціонерного товариства. 

37. Власник облігації має право: 
а) має право на частку майна підприємства; 

б) має право на участь в управлінні; 
в) не має права на участь в управлінні. 

38. Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму 
не більше: 

а) 15% від розміру статутного фонду; 
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б) 25% від розміру статутного фонду; 

в) 50% від розміру статутного фонду. 

39. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного 
капіталу акціонерного товариства не може перевищувати? 

а) 20 відсотків; 

б) 25 відсотків; 

в) 10 відсотків. 

40. Афілійовані особи – це: 
а) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над 

іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; 

б) члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки 

(усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні 
чоловіки (дружини), які спільно провадять господарську діяльність;  

в) усі відповіді правильні. 

41. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що: 
а)  контролює та регулює діяльність виконавчого органу; 

б) здійснює управління поточною діяльністю товариства; 

в) здійснює захист прав акціонерного товариства. 

42. Регулярна інформація акціонерних товариств складається із:  
а) основних відомостей про емітента, річної фінансової звітності, 

аудиторського висновку; 

б) рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 

25 відсотків статутного капіталу, прийняття рішення про викуп 

власних акцій;  

в) повідомлення про факти лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі. 

43 Залежно від способу виплати винагороди облігації 
поділяються на 

а) процентні, дисконтні, конвертовані, безпроцентні; 
б) середньострокові, короткострокові, довгострокові, дострокові; 
в) державні, місцеві, інституційні. 

44 До рекламної інформації на ринку цінних паперів не 
відноситься: 

а) інформація про договори щодо цінних паперів; 

б) інформація про професійного учасника фондового ринку та його 

діяльність; 
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в) інформація про емітента або цінні папери, що підлягає 

обов'язковому оприлюдненню. 

45 Неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери 

або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно 
вплинути на вартість цінних паперів належить до: 

а) рекламної інформації; 
б) особливої інформації; 
в) інсайдерської інформації. 

46. Емісія державних облігацій здійснюється: 

а) підприємствами; 

б) центральним банком; 

в) рахунковою палатою. 

47. Державні облігації є: 
а) найбільш дохідні серед боргових цінних паперів; 

б) найменш дохідні серед боргових цінних паперів; 

в) бездохідні. 

48. Грошові кошти, які надходять від випуску місцевих 
облігацій зараховуються: 

а) до Державного бюджету; 

б) до пенсійного фонду; 

в) до позабюджетних фондів. 

49. Під конвертованими облігаціями розуміють: 

а) облігації, які мають вільний продаж на фондовому ринку; 

б) облігації, за якими грошовий дохід не виплачується, а замість 

нього безкоштовно видаються нові цінні папери; 

в) облігації, які забезпечують стабільний дохід. 

50. Під дисконтними облігаціями розуміють: 

а) облігації за якими дохід від власника створюється внаслідок 

різниці між ціною за якою погашається емітентом і ціною за якою 

продається; 

б) облігації за якими грошовий дохід не виплачується, а замість 

нього безкоштовно даються нові цінні папери; 

в) облігації, які забезпечують купонний дохід. 

51. При випуску облігацій на строк до одного року розмір 

процента вказується: 

а) в річних; 
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б) в місячних; 

в) в квартальних. 

52. Основним правом власника облігації є: 
а) право на повернення певної суми коштів; 

б) право на обіцяної емітентом винагороди; 

в) обидві відповіді правильні. 

53. Доходність від облігації можна розрахувати за формулою: 
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використовується для розрахунку: 
а) ціни купонної облігації; 
б) ціни дисконтної облігації; 
в) ціни облігації купленої на першому році. 

55. У світовій практиці для визначення ціни облігації, що 
відповідає дійсній вартості використовують таку формулу: 
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56. Портфель облігацій формується: 

а) враховуючи ступінчату структуру строків; 

б) із врахуванням принципів доходності, надійності та ліквідності; 
в) обидві відповіді правильні. 
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57. Вексель – це: 
а) цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових 

коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну 

вартість цього цінного паперу в передбачений строк з виплатою 

процента; 

б) цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання 

сплатити після настання строку певну суму грошей власнику; 

в) цінний папір, що засвідчує пайову участь у статутному фонді 
акціонерного товариства. 

58. Поява векселя була викликана: 
а) міжнародним поділом праці; 
б) розвитком платіжних відносин; 

в) торгівлею. 

59. Єдиний закон про простий та переказний вексель був 

прийнятий на: 
а) Женевській конференції; 
б) Паризькій конференції; 
в) Страсбурзькій конференції. 

60. Простий вексель – це: 
а) вексель, що містить просте і нічим не обумовлене зобов’язання 

векселедавця сплатити певну суму векселедержателю; 

б) вексель, що має простий нічим не обумовлений наказ 

векселедавця третій особі сплатити певну суму отримувачу або за 

його наказом; 

в) вексель без наміру прийняти на себе грошове зобов’язання. 

61. Переказний вексель – це: 
а) вексель, що містить просте і нічим не обумовлене зобов’язання 

векселедавця сплатити певну суму векселедержателю; 

б) вексель, що має простий нічим не обумовлений наказ 

векселедавця третій особі сплатити певну суму отримувачу або за 

його наказом; 

в) вексель без наміру прийняти на себе грошове зобов’язання; 

62. Довгостоковий вексель – це вексель: 

а) більше 3 місяців; 

б) більше 6 місяців; 

в) більше 1 року. 
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63. Короткостроковий вексель – це вексель: 

а) до 1 місяця; 

б) до 2 місяців; 

в) до 3 місяців. 

64. Акцептант – це: 
а) особа, яка взяла на себе зобов’язання здійснити оплату за 

встановленим на неї переказним векселем; 

б) особа, яка передає права по векселю за допомогою 

передавального напису; 

в) перший одержувач, на користь якого виставляється вексель. 

65. Акцепт – це: 
а) письмова згода платника на оплату векселя; 

б) особа, що виписує вексель; 

в) вид векселя, який заснований на реальних угодах. 

66. Прима – це: 
а) зворотня сторона векселя; 

б) перший екземпляр векселя; 

в) вексель з оплатою на прикінці місяця. 

67. Індосамент може здійснюватись: 

а) усній формі; 
б) письмовій формі; 
в) як в усній, так і в письмовій формі. 

68. Під вексельним протестом розуміють: 

а) офіційно засвідчену вимогу платежу та його неодержання; 

б) створення умов для дострокового задоволення вимог кредитора; 

в) обидві відповіді правильні. 

69. Видавати векселі  на території України можуть: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) як фізичні, так і юридичні особи. 

70. Вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються 

винятково на добровільних засадах серед населення, підприємств 

та організацій і інших учасників ринку цінних паперів та 
засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету 
і дають право на отримання фінансового доходу: 

а) ощадні сертифікати; 
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б) казначейські зобов’язання; 

в) векселі. 

71. Письмове свідоцтво банку про депонування грошових 
коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання депозиту та 
відсотків на нього, це: 

а) казначейське зобов’язання; 

б) конвертована облігація; 

в) ощадний сертифікат. 

72. Вид державних ЦП, що засвідчують право власника на 
безоплатне одержання в процесі приватизації частки майна держав-

них підприємств державного житлового та земельного фондів: 

а) казначейське зобов’язання; 

б) приватизаційний папір; 

в) гарантійний вексель. 

73. Рішення, про випуск яких казначейських зобов’язань 

приймає Кабінет міністрів України? 

а) довгострокових і середньострокових; 

б) короткострокових і середньострокових; 

в) правильної відповіді немає. 

74. Незалежно від виду валюти, якою здійснено оплату, 
вартість ощадних сертифікатів завжди виражається : 

а) в гривнях; 

б) в доларах США; 

в) у валюті обраній власником сертифікату. 

75. Емітентом приватизаційних паперів є: 
а) комерційні банки; 

б) установи Ощадбанку; 

в) Національний банк України. 

76. Рішення про випуск приватизаційних паперів приймає: 
а) Кабінет міністрів України; 

б) Державне казначейство України; 

в) Верховна Рада України. 

77. Кошти, отримані від реалізації казначейських зобов’язань 

держави спрямовуються на: 
а) Покриття зовнішнього боргу країни; 
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б) Покриття поточних видатків державного бюджету; 

в) Правильної відповіді немає. 

78. Порядок визначення продажної вартості казначейських 
зобов’язань встановлюється: 

а) Державним казначейством України; 

б) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

в) Міністерством фінансів України. 

79. Видача приватизаційних паперів здійснюється : 
а) Установами Ощадбанку; 

б) Комерційними банками; 

в) Державним казначейством України. 

80. За видом приватизаційні папери поділяються на: 
а) довгострокові та короткострокові; 
б) майнові сертифікати, житлові чеки та земельні бони; 

в) земельні бони та житлові чеки. 

81. Найбільш поширеним видом приватизаційних паперів на 
сьогодні є: 

а) житлові чеки; 

б) майнові сертифікати; 

в) земельні бони. 

82. Якщо власник ощадного сертифікату вимагає повернення 

депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше 
обумовленого строку, то: 

а) йому виплачуються кошти, в повному обсязі із процентами; 

б) йому виплачуються кошти в повному обсязі без процентів; 

в) йому виплачується знижений процент. 

83. Проценти на ощадні (депозитні) сертифікати виплачуються при: 

а) першій вимозі власника; 

б) погашенні депозитного сертифікату; 

в) використанні сертифікату як засобу платежу. 

84. До факторів, які впливають на прибутковість 

казначейських зобов’язань, відносять: 

а) номінальна вартість даного ЦП, строк, що залишився до його 

погашення, зміни ринкової кон’юнктури та ін. 
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б) нестійке політичне та економічне становище, різка зміна 

котирувань ЦП та ін. 

в) дохідність ЦП, процентів на нього, скрутне фінансове становище 

власника ЦП та ін. 

85. Формування портфелю казначейських зобов’язань 

відбувається на основі принципів: 

а) надійності, ліквідності, контрольованості, ефективності; 
б) ліквідності, безпечності, дохідності; 
в) ефективності, регульованості, конкурентності. 

86. Дохід (проценти) на ощадні сертифікати виплачується при 

їх пред’явленні в: 

а) регіональне відділення Державного казначейства України; 

б) будь який банк; 

в) банк, що їх випустив. 

87. Застосування інструментів ринку цінних паперів шляхом 

емісії цінних паперів з відповідними властивостями належить до: 
а) портфельних інвестицій; 

б) реальних інвестицій; 

в) прямих інвестицій. 

88. Залучені джерела не можуть складатися з: 
а) кредитів комерційних банків, страхових компаній та інших 

фінансово-кредитних установ; 

б) нагромадження коштів підприємств у вигляді амортизаційних 

відрахувань; 

в) заощаджень населення. 

89. Конкуренція емітованих цінних паперів на ринку по 
доходності і надійності призводить: 

а) до переливання капіталу в більш прибуткові сфери діяльності та 

галузі господарства; 

б) до переливання капіталу в менш прибуткові сфери діяльності та 

галузі господарства; 

в) до переливання капіталу в соціально-економічні проекти. 

90. До власних джерел формування інвестиційного капіталу не 
відносять: 

а) нагромадження коштів підприємств у вигляді амортизаційних 

відрахувань; 
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б) нагромадження коштів підприємств у вигляді чистого прибутку; 

в) нагромадження коштів підприємств у вигляді цінних паперів, 

випущених для учасників ринку капіталів. 

91. Інвестиції визначаються, як: 

а) усі види майнових цінностей, які вкладаються в об'єкти 

підприємницької, господарської та інших видів діяльності, в 

результаті чого досягається соціальний ефект; 

б) усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які 
вкладаються в об'єкти підприємницької, господарської та інших видів 

діяльності, в результаті чого створюється прибуток досягається 

соціальний ефект; 

в) усі види майнових цінностей, які вкладаються в об'єкти 

підприємницької, господарської та інших видів діяльності, в 

результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний 

ефект. 

92. Інвестиційні сертифікати випускаються з метою мобілізації 
грошових коштів, котрі в подальшому будуть вкладатися в: 

а) реальний інвестиційний проект; 

б) різноманітні цінні папери; 

в) чітко визначений цінний папір.  

93. Дохід від вкладів, за вирахуванням витрат на 
адміністративне управління діяльністю інвестиційного фонду чи 

компанії: 
а) підлягає виплаті власникам інвестиційних сертифікатів; 

б) підлягає інвестування у реальний інвестиційний проект; 

в) підлягає інвестуванню у чітко визначений цінний папір. 

94. Інвестиційні сертифікати відкритих фондів можуть бути 

придбані: 
а) за кошти учасників та приватизаційні папери. 

б) за кошти учасників,  

в) та приватизаційні папери. 

95. До об'єктів інвестиційної діяльності в Україні відносяться: 

а) нематеріальні активи у вигляді прав, які витікають із авторських 

прав, досвіду та інших інтелектуальних цінностей;  

б) держава як учасник інвестиційної діяльності; 
в) інституційні учасники інвестиційної діяльності. 
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96. До суб'єктів інвестиційної діяльності в Україні відносяться: 

а) нематеріальні активи у вигляді прав, які витікають із авторських 

прав, досвіду та інших інтелектуальних цінностей;  

б) право користування землею, водою, ресурсами; 

в) інституційні учасники інвестиційної діяльності. 

97. Велике об'єднання підприємств, банків, торгових домів, які 
організаційно та юридично є самостійними називається: 

а) фінансово-промисловою групою; 

б) холдінговою компанією; 

в) корпорацією. 

98. З метою залучення особистих заощаджень громадян для 

взаємного кредитування створюються: 

а) лізингові компанії; 
б) факторингові компанії; 
в) кредитні спілки. 

99. Розподіл цінних паперів портфеля таким чином, щоб досягнути 

максимального доходу при мінімальному ризику передбачає: 
а) використання ступінчатої структури строків погашення і виплат 

за цінними паперами; 

б) класифікацію портфельних ризиків цінних паперів; 

в) диверсифікацію цінних паперів. 

99. Несистемний ризик може бути викликаний: 

а) законодавчим регулюванням цін на продукцію; 

б) невдалими маркетинговими програмами; 

в) зменшенням обсягів продажу на продукцію. 

100. За допомогою диверсифікації можна знизити: 

а) системний ризик; 

б) несистемний ризик; 

в) як системний, так і несистемний ризик. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФОНДОВИЙ РИНОК, ЙОГО ЗМІСТ ТА 

ЗНАЧЕННЯ 

101. Головним товаром на фондовому ринку є: 
а) деривативи; 

б) цінні папери; 

в) валюта. 

102. Конкретна ефективність фондового ринку і цінних паперів 

залежить від забезпечення досягнення таких цілей і розв’язання 

таких завдань: 

а) концентрація коштів, створення умов для формування великого 

капіталу, здатного вирішувати складні економічні завдання; 

б) збільшення суспільних витрат обігу, застій системи 

взаєморозрахунків підприємств, зниження їх заборгованості, 
зниження товарообороту; 

в) розвиток монополізації, зникнення приватизації. 

103. Контрольні та регулятивні функції стосовно професійних 
учасників фондового ринку щодо їх діяльності з 
приватизаційними паперами здійснює: 

а) Фонд державного майна України, Національний банк України; 

б) Президент України; 

в) Верховна Рада України. 

104. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
відповідно до покладених на неї завдань: 

а)  встановлює вимоги до випуску (емісії) й обігу паперів та їх 

похідних, інформації про випуск цінних паперів, у тому числі - 

іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на 

території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та 

інформації про випуск цінних паперів; 

б) організовує обіг державних цінних паперів за межами території 
України; 

в) здійснює емісію муніципальних цінних паперів. 

105. Організаційно-оформлені сукупності індивідів, які діють 

на принципах самоуправління і на основі своїх засновницьких 
документів та інших норм права, визначених державою – це: 

а) індивідуальні інвестори; 

б) інституційні інвестори; 

в) органи державного регулювання. 
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106. Індивідуальні учасники найчастіше виступають як  

а) посередники; 

б) інвестори; 

в) емітенти. 

107. В залежності від функцій, які виконуються в процесі 
взаємодії на ринку цінних паперів, учасники ринку можуть бути 

розподілені таким чином: 

а) інвестори, емітенти, посередники, регулятори; 

б) пенсійні фонди, компанії з управляння активами кредитні 
спілки; 

в) депозитарії, торговці цінними паперами, зберігачі, реєстратори. 

108. Емітентами в Україні можуть виступати: 

а) юридичні та фізичні особи, держава; 

б) юридичні особи, держава; 

в) юридичні та фізичні особи. 

109. До функцій, які виконує емітент акцій на ринку цінних 
паперів належать: 

а) інформування про умови випуску цих цінних паперів та 

виконання зобов'язань, зазначених в умовах випуску; 

б) випуск звітів про результати господарської діяльності та 

фінансове становище, проведення Загальних зборів; 

в) обидва варіанти правильні. 

110. Регулярна інформація складається із:  
а) основних відомостей про емітента, річної фінансової звітності, 

аудиторського висновку; 

б) рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 

25 відсотків статутного капіталу, прийняття рішення про викуп 

власних акцій;  

в) повідомлення про факти лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі. 

111. До особливої інформації включаються: 

а) звіт про стан об'єкта нерухомості; 
б) інформація про стан корпоративного управління; 

в) рішення вищого органу емітента про зменшення статутного 

капіталу. 
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112. До цілей, які переслідують інвестори на ринку цінних 
паперів можна віднести: 

а) зберегти свої грошові кошти від знецінення; 

б) встановити контроль над емітентом; 

в) обидві відповіді правильні. 

113. Спеціалізовані фінансові заклади, основною функцією 

яких є акумулювання грошових ресурсів і здійснення виплат з цих 
ресурсів пенсій особам, які мають право на їх отримання – це: 

а) комерційні банки; 

б) пенсійні фонди; 

в) страхові компанії. 

114.  Кредитно-фінансові заклади, головною метою яких є 
залучення грошових та інших коштів для зберігання і використання 

цих коштів для видачі короткотермінових кредитів – це: 
а) комерційні банки; 

б) пенсійні фонди; 

в) інвестиційні банки. 

115. Організації, які поєднують функції фінансового 
посередника на ринку цінних паперів та інституційного інвестора, 
тобто інвестора, для якого інвестування в цінні папери є основним 

джерелом доходів та невід'ємною частиною діяльності – це: 
а) комерційні банки; 

б) пенсійні фонди; 

в) інвестиційні компанії. 

116. Крім ПФТС індекс акцій в Україні розраховує: 
а) Українська біржа; 

б) Українська фондова біржа; 

в) Українська міжнародна фондова Біржа. 

117. Біржовий індекс, що використовується стратегічними 

інвесторами та характеризує умовну вартість індексного 
портфеля, що складається з корпоративних облігацій з терміном 

до погашення (найближчої оферти) до одного року, при цьому 
отримані процентні платежі одразу ж реінвестуються в той самий 

індексний портфель – це: 
а) ПФТС-Cbonds/TR; 

б) ПФТС-Cbonds;  

в) IFX-Cbonds. 
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118. Торгівці цінними паперами мають право здійснювати такі 
види діяльності:  

а) комісійну діяльність з цінними паперами;  

б) відповідальне зберігання цінних паперів; 

в) кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. 

119. Номінальним утримувачем цінних паперів є: 
а) депозитарій; 

б) недержавний пенсійний фонд; 

в) компанія з управління активами. 

120. Регулярно здійснювана підприємницька діяльність, 

головним змістом якої є купівля-продаж цінних паперів за 
власний рахунок – це: 

а) брокерська діяльність; 

б) дилерська діяльність; 

в) депозитарна діяльність. 

121. Під позабіржовим ринком розуміють ринкові відносини: 

а) ринкові відносини , що складаються на первинному ринку; 

б) ринкові відносини, що складаються на вторинному ринку цінних 

паперів “ поза” або “ поряд” з торгівлею на фондових бірж, іншими 

словами, ту частину вторинного ринку, яка не охоплюється поняттям 

“біржовий ринок”; 

в) ринкові відносини, що складаються на регіональному ринку 

цінних паперів. 

122. На вторинному позабіржовому ринку здійснюється 

торгівля цінними паперами : 

а) які не перебувають в обігу на фондових біржах; 

б) які не перебувають в обігу на фондових біржах, однак в окремих 

випадках на ньому можуть укладатися угоди купівлі продажу цінних 

паперів, які котируються на біржах; 

в) які перебувають в обігу на фондових біржах. 

123. Складання рейтингів цінних паперів здійснюється на основі: 
а) обсягів угод, укладених щодо даного цінного паперу; 

б) кількості угод, здійснених торговцем цінними паперами у системі; 
в) кількості виставлених торговцем котирувань у системі. 

124. Представник Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку має доступ в режимі реального часу до 
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інформації, яка повинна включати: 

а) інформацію про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 % статутного капіталу; 

б) інформації про осіб, що володіють 10 % та більше акцій емітента; 

в) ціни останньої купівлі та продажу (ціни закриття).  

125. Акцепт власної заявки відповідає: 
а) відкриттю довгої позиції на продаж; 

б) зняттю заявки з торгів; 

в) відкриттю короткої позиції на продаж. 

126. Для продажу цінних паперів учасник ТІС повинен 

депонувати їх уповноваженому: 
а) депозитарію; 

б) брокеру; 

в) дилеру. 

127. Комерційні банки як учасники позабіржової міждилерської 
торгівлі цінними паперами можуть виступати у ролі: 

а) дилера; 

б) брокера; 

в) як дилера так і брокера. 

128. Створення ліквідності та ринку своїм цінним паперам 

засобом постійного їх викупу в інвесторів та наступним 

перепродажем характерне для системи: 

а) „дилер – інвестор – дилер”; 

б) „емітент – інвестор – емітент”; 

в) „VIA VENDORS”. 

129. Яка із зазначених систем не здійснює клірингово–
розрахункових операцій? 

а) „дилер – інвестор – дилер”; 

б) „емітент – інвестор – емітент”; 

в) „VIA VENDORS”. 

130. Яка із зазначених систем характеризується тим, що угоди 

купівлі-продажу цінних паперів у ній здійснюються між дилерами 

та інвесторами? 

а) „дилер – інвестор – дилер”; 

б) „емітент – інвестор – емітент”; 

в) „VIA VENDORS”. 
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131. Забезпечення єдиної державної політики на ринку цінних 
паперів здійснює: 

а) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

б) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг; 

в) Національний банк України 

132. Виваженість державної політики на ринку цінних паперів з 
врахуванням тенденцій, які складаються, дотримання обраної 
моделі розвитку ринку, що досліджується, несуперечність та 
досконалість законодавчо-нормативної бази з цих питань 

розкривають принцип: 

а) послідовності державного регулювання; 

б) першочергової реалізації загальнонаціональних інтересів; 

в) оптимальності державного регулювання. 

133. Принцип, згідно з яким держава здійснює регулювання 

діяльності учасників ринку цінних паперів лише в тих випадках, 
коли це абсолютно необхідно, в інших випадках вона делегує 
частину своїх повноважень професійним учасникам ринку цінних 
паперів, які об'єднані в саморегулюючих організаціях – це принцип: 

а) послідовності державного регулювання; 

б) першочергової реалізації загальнонаціональних інтересів; 

в) оптимальності державного регулювання. 

134. До державних органів, що здійснюють регулювання 

фондового ринку в межах своїх повноважень не належать: 

а) Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку; 

б) Національний депозитарій, саморегулівні організації; 
в) Фонд державного майна, Антимонопольний комітет.  

135. Елемент структури державного регулювання, що утворює 
необхідний нормативно-правовий базис, в межах якого учасники 

ринкових взаємовідносин, в тому числі держава та її 
уповноважені органи, реалізують свої права, обов'язки, 

повноваження та інтереси передбачає: 
а) законодавче регулювання; 

б) нагляд; 

в) правозастосування. 

136. Елемент структури державного регулювання, котрий 

передбачає моніторинг діяльності учасників ринку з метою 
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виявлення порушень законодавства про цінні папери – це: 
а) ліцензування професійної діяльності; 
б) контроль; 

в) правозастосування. 

137. Елемент структури державного регулювання, котрий 

передбачає здійснення державою відповідних заходів щодо 
запобігання і припинення порушень законодавства на ринку 
цінних паперів шляхом застосування санкцій – це: 

а) законодавче регулювання; 

б) контроль; 

в) правозастосування. 

138. Порядок створення, та діяльності акціонерних товариств 

(АТ), порядок випуску акцій емітентом, визначає особливості 
діяльності приватних (закритих) та публічних (відкритих) АТ, 

порядок скликання загальних зборів акціонерів регулюється 

Законом України: 

а) „Про державне регулювання ринку цінних паперів України”; 

б) „Про акціонерні товариства”; 

в) „Про цінні папери та фондову біржу”. 

139. Види цінних паперів, порядок випуску, та обігу їх на 
ринку, вимоги щодо реєстрації емітентами випуску різних видів 

цінних паперів та інформації про їх випуск у відповідному 
державному органі, порядок видачі дозволу на посередницьку 
діяльність з цінними паперами встановлює Закон України: 

а) „Про державне регулювання ринку цінних паперів України”; 

б) „Про акціонерні товариства”; 

в) „Про цінні папери та фондову біржу”. 

140. Мета та форми державного регулювання ринку цінних 
паперів, органи, що здійснюють державне регулювання, зокрема, 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її 
завдання, функції, повноваження, права, відповідальність і 
відносини з іншими державними органами з питань регулювання 

та контролю регулюються Законом України: 

а) „Про державне регулювання ринку цінних паперів України”; 

б) „Про акціонерні товариства”; 

в) „Про цінні папери та фондову біржу”. 
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8. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Основними завданнями контролю знань студентів з дисципліни 

“Цінні папери та фондовий ринок” є оцінювання засвоєння ними 

теоретичних знань і практичних навичок, набутих під час навчання.  

Згідно з навчальним планом з дисципліни передбачена форма 

підсумкового контролю – залік. Оцінювання знань здійснюється за 

100-бальною шкалою.  

 
 

Розподіл балів, що отримуються студентами 

Модуль 1: Поточне тестування і  СРС 

Індивіду
альна 
робота 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 100 
  

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

4 8 8 6 6 4 8 6 8 8 8 6 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання 

90-100 балів – „зараховано”; 

82-89 балів – „зараховано”; 

74-81 балів – „зараховано”; 

64-73 балів – „зараховано”; 

60-63 балів – „зараховано”; 

35-59 балів – „не зараховано” з можливістю повторного складання; 

1-34 балів – „не зараховано” з обов’язковим повторним курсом. 
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