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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  

Дані методичні вказівки розроблені для студентів денної та 
заочної форми навчання за спеціальністю 8.050104 „Фінанси”. 

Методичні вказівки мають за мету надати допомогу студентам у 

підготовці до практичних занять та складанні підсумкових модулів 

з дисципліни „Ринок фінансових послуг”. 

В даній розробці наводяться основні питання підготовки студентів 

до практичних занять, задачі для вирішення, перелік тем самостійної 
та індивідуальної роботи, питання гарантованого рівня знань, а також 

перелік рекомендованої літератури. 

Згідно навчального плану дисципліни передбачена форма 
підсумкового контролю – іспит. Оцінювання знань здійснюється за 
100-бальною шкалою наступним чином: результати поточного 

контролю оцінюються за шкалою від 0 до 60 балів, підсумковий 

контроль – від 0 до 40 балів. 

 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття  1.  

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці 
Місце фінансового ринку в фінансовій системі. Передумови 

виникнення фінансового ринку. Сутність та зміст  та функції 
фінансового ринку. Характеристика основних інструментів 

фінансового ринку.  

Література [1, 2, 6, 9, 12, 17, 18, 23] 

 

Практичне заняття  2.  

Суб’єкти ринку фінансових послуг 
Суб’єкти ринку фінансових послуг та їх класифікація. Юридичні 

особи усіх форм власності як суб’єкти ринку фінансових послуг. 
Домогосподарство як суб’єкт ринку фінансових послуг. Держава як 

суб’єкт ринку фінансових послуг.  
Література [1, 2, 6, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 23] 

 

Практичне заняття  3.  

Поняття і класифікація фінансового посередництва 
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Фінансові послуги в системі ринкових відносин. Фінансовий 

ринок як сфера надання фінансових послуг. Загальне поняття 

фінансового посередництва. Класифікація фінансових посередників.  

Література [1, 2, 6, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 23] 

 

Практичне заняття  4.  

Інституційна структура ринку фінансових послуг 
Інституції фінансового ринку як суб’єкти фінансового ринку. 

Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг. 
Небанківські кредитні інституції. Контрактні фінансові інституції.  

Література [1, 2, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23] 

 

Практичне заняття  5.  

Сегментарна структура ринку фінансових послуг 
Поняття сегментації фінансового ринку. Грошовий та валютні 

сегменти ринку фінансових послу. Ринок капіталів. Ринок цінних 

паперів. Інші сегменти ринку фінансових послуг.  
Література [1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23] 

 

Практичне заняття  6.  

Фінансові послуги на грошовому ринку 
Структура і суть грошового ринку. Характеристика послуг на 

обліковому ринку та їх особливості. Фінансові послуги на 
міжбанківському ринку.  

Література [1, 2, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 23, 27] 

 

Практичне заняття  7.  

Фінансові послуги на валютному ринку 
Поняття і структура валютного ринку. Валютні операції на ринку 

фінансових послуг. Валютне регулювання та курсова політика 
Центрального банку.  

Література [1, 2, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 23, 27] 

 

Практичне заняття  8.  

Фінансові послуги на ринку позик 

Структура ринку капіталів. Суть та функції кредиту. Банки - 

основні учасники ринку капіталів.  

Література [1, 2, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 23, 27] 
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Практичне заняття  9.  

Фінансові послуги на ринку цінних паперів 

Ринок цінних паперів та принципи його функціонування. 

Первинний ринок цінних паперів. Вторинний ринок цінних паперів. 

Загальна характеристика та класифікація цінних паперів.  

Література [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11,16, 18, 19, 20, 24, 25,26] 

 

Практичне заняття  10.  

Фінансові послуги з перейняття ризику 
Поняття ризику та фінансового ризику. Методи та критерії 

вимірювання міри фінансового ризику. Способи зниження міри 

фінансового ризику. Стратегії керування ризиком. Поняття 

хеджування.  

Література [1, 2, 6, 9, 12, 17, 18, 23] 

 

Практичне заняття  11.  

Інфраструктура ринку фінансових послуг 
Поняття та елементи ринкової інфраструктури. Особливості 

організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. 

Інфраструктура валютного ринку. Інфраструктура страхового ринку. 

Особливості організації інфраструктури ринку нерухомості . Ринок 

дорогоцінних металів і каміння та інших об’єктів реального 

інвестування..  

Література [1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23] 

 

Практичне заняття  12.  

Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових 
послуг 

Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на 
етапі становлення його функціональної системи. Національний банк 

як орган державного регулювання фінансового ринку. Регуляторні 
повноваження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг. Роль саморегулівних організацій на фінансовому ринку.  

Література [1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 27] 
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3. ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

Задача 1. Визначити поточну ринкову вартість акції, купленої 
на 4 роки. Очікувані дивіденди: 3 грн. першого року, 5 грн. другого 

року, 8 грн. на третьому році, 11 грн. четвертого року. Продати 

акцію інвестор планує за 46 грн. Коефіцієнт дисконтування 12%. 

Задача 2. Інвестор володіє акціями прибутковість яких 15%. На 
ринку з’явилася альтернатива купівлі акцій вартістю 37 грн./шт. 
Дивідендний план компанії включає виплату 4 грн. за акцію 

першого року, 7 грн. – другого та 5 грн. третього. Аналітики 

прогнозують зменшення ціни акції за цей час до 35 грн. 

Обґрунтуйте дії інвестора. 

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

якщо дивіденди зростають щорічно на 5%. У 2007 році дивіденди 

становили 1,75 грн. Очікувана доходність цінного паперу 

залишатиметься на рівні 15%. 

Задача 4. Визначити ринкову ціну акції через рік, її доходність є 
сталою і становить 35%, а розмір дивідендів планується збільшити 

із 3 грн. до 3,75 грн. 

Задача 5. Дивіденди по акціях з постійним коефіцієнтом 

зростання три роки тому становили 4 грн. Останні сплачені 
дивіденди 4 грн. Визначити очікувану дохідність акції, якщо її 
ринкова вартість 24 грн.  

Задача 6. Якою повинна бути ринкова ціна облігації номіналом у 

5000 грн., випущеної на 3 роки? Якщо купонна ставка 12% річних, а 
відсотки нараховуються щоквартально. Ставка банківського 

депозиту 10%. 

Задача 7. Чи доцільно інвестору змінювати фінансовий 

інструмент доходністю 15% на облігацію купонний дохід за якою 

складає 19%? Номінал облігації 10000 грн., а термін обігу становить 

4 роки. На ринку облігація пропонується за 11 500 грн. 

Задача 8. Визначте ціну облігації на ринку 10.04.08 р, коли з 
моменту останніх купонних виплат минуло 122 дні, а до наступних 

виплат залишилося 243 дні. Номінал облігації 1500. Купонні виплати 

нараховуються у розмірі 10% від номіналу. Ставка дисконту 12% 
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Задача 9. На основі даних наведених у таблиці проаналізуйте 

співвідношення ринкової ціни облігації із номіналом в залежності 
від співвідношення купонних виплат Сt та необхідної доходності і. 
Як змінюється ціна облігації в залежності від терміну, що 

залишився до погашення цінного паперу у всіх трьох випадках? 

Роки 
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пога-
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20 623,1 376,9 1000 529,7 258,4 788,1 743,9 553,7 1297,6 

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

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

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

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

0 0 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 

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

до терміну погашення якого залишилось 32 дні, дохід банку склав 

256 грн. Визначити ставку відсотків, використану банком при 

визначенні доходу. 

Задача 11. Вексель на суму 32000 грн. видано на 230 днів з 
нарахуванням за ним відсотків за ставкою 25 % річних при 

розрахунковій кількості днів на рік – 365. Банк облікував вексель за 
54 дні до настання терміну оплати за обліковою ставкою 10 % 

річних при розрахунковій кількості днів на рік – 360. Визначити 

суму, отриману пред’явником векселя, і суму доходу банку. 

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

оплати якого залишилось 80 днів, банк виплатив його пред’явнику 

181 грн. Визначити, яку облікову ставку використовував банк при 

розрахунковій кількості днів на рік – 360. 

Задача 13. Вексель обліковано в банку за обліковою ставкою 

25 % річних за сім місяців до терміну його погашення. Визначити 

значення ефективної річної ставки відсотків. 

Задача 14. Припустимо, інвестор придбав 6-місячні казначейські 
векселі, що мають номінал 10 000 грн., за 9 000 грн., і продав їх 

через 90 днів за 9 100 грн. Який дохід він одержав? 
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Задача 15. Нові казначейські векселі, що мають номінальну 

вартість 10000 грн., продано за 9700 грн. Розрахуйте розмір дисконту. 

Задача 16. Який дохід забезпечить інвестору купівля короткості-
окового казначейського зобов’язання 01.04.2008 за ціною 96,5 грн. з 
подальшим погашенням 01.09.2008 за номінальною вартістю 100 грн.? 

Чи зможе забезпечити інвестору більшу дохідність продаж облігації 
01.07.2008 р. за ціною 98,5 грн.? 

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

вкладено на один рік з виплатою процентів за ним у кінці періоду. 

Початкова процентна ставка — 7 %. Визначити поправку на 
інфляцію та премію за ризик неповернення при очікуваному рівні 
інфляції 6% та ризику неповернення 2 %. 

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

щоб захеджувати 10 млн. дол. вартості портфеля на готівковому 

ринку за допомогою ф’ючерсної угоди на основі індексу Standartd 

Peors’500, значення якого 6.10 поточного року сягнуло 350,75. Бета 
коефіцієнт ринку – 0,8801. 

Задача 19. Інвестор купує через рахунок з використанням маржі 
100 акцій корпорації по 20 дол. за штуку. Визначте, яку суму 

повинен сплатити інвестор брокерській фірмі при вихідному 

необхідному рівні маржі в 60% і який розмір позики, наданої 
інвестору брокерською фірмою. 

Задача 20. Нехай інвестор очікує підвищення курсу ринкових 

акцій на 5 дол., Визначити очікувану дохідність у розрахунку на 

вкладені від купівлі на власні засоби та очікувану дохідність з 
використанням позичкових засобів від покупки 500 акцій за ціною 

30 дол. за шт. За умови, що жодні дивіденди грошима за цей рік не 
сплачувалися, процентна ставка по позичкових коштах — 12 %, а 
вихідний необхідний рівень маржі — 65 %. 

Задача 21. Визначте дохідність від операції продажу „без 
покриття 100 акцій за ціною 100 дол. за одиницю. Якщо позичку 

було повернуто, коли акції котирувались по 50 дол., відразу ж після 

виплати дивідендів у розмірі 1 дол. 

Задача 22. Банк встановив наступний курс долара США:  

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

Визначити скільки грн. можна отримати за 250 дол. США та 
скільки доларів США можна купити на 957,6 грн. 

Задача 23. Банк у оголосив наступне котирування валют (Bid-Offer):  

- долар США/грн. 8,01-8,05  

- казахстанських тенге/грн. 0,18-0,28.  

Визначити крос-курс долара США до казахстанських тенге. 

Задача 24 Швейцарський банк дає наступні котирування (Bid-Offer): 

- долар США/рос руб – 32,75-32,95  

- долар США/швейцарський франк – 1,44-1,48.  

Визначити крос-курс російського рубля до швейцарського 

франка. 

Задача 25. Курс долара США / рос. рубля рівний 27,66. 

Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють: 

- за операціями в рублях – 30%; 

- за операціями в доларах США – 15%. 

Визначте теоретичні  90 і 180 денний форвардний курси долара 
США до рос. рубля, форвардну маржу та прибутковість операцій. 

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

Задача 26. Курс долара США до гривні рівний 8,55 Процентні 
ставки на грошовому ринку дорівнюють: 

- за операціями в гривнях – 20%; 

- за операціями в доларах США – 8%. 

Визначити теоретичні 90 і 180 денний форвардний курси долара 
США до гривні, форвардну маржу та прибутковість операцій. 

Тривалість процентного року становить за гривнями і за доларами 

США – 360 днів. 

Задача 27. На валютному ринку наступні дані котирування 

валют для форвардних угод: 

Термін 
Долар / узбецьких 

сум 

Долар/канадського 

долара 

Спот 1860 1890 1,755 1,756 

1 місяць 90 125 5 3 

2 місяця 185 225 17 15 

3 місяця 310 340 28 25 
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Визначте, як котирується долар США до узбецьких сум і 
німецької марки та його форвардний курс до узбецьких сум і 
канадського долара для 3-місячних угод 

Задача 28. Як називається частина прибутку отримана дилером у 

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

білоруських рублів – 11,2 євро. 

Задача 29. Валютний дилер розраховує на підвищення курсу 

долара США до німецької марки в найближчий час і купує 1 млн. 

доларів проти марки за курсом 1,5350, відкриваючи тим самим 

довгу позицію за доларами США. Відкривши спекулятивну 

позицію, він підпадає під ризик несприятливої зміни курсу. 

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

Дилер закриває довгу позицію шляхом продажу 1 млн. доларів. 

Визначте розмір прибутку дилера. 

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

розраховує на пониження курсу акцій, купує опціон на їхній продаж 

за ціною 3700 грн., сплативши при цьому премію 500 грн. за акцію. 

Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закінчення 

терміну опціону становитиме: 3000 грн.; 3800 грн. ; 3500 грн. 

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

розраховує на підвищення курсу акцій, купує опціон на покупку акцій 

за фіксованою ціною 4200 грн., сплативши при цьому премію 500 грн. 

за акцію. Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закін-

чення терміну опціону становитиме: 5000 грн.; 4100 грн.; 4400 грн. 

Задача 32. Яким буде значення індексу розрахованого на базі 
формул Пааше, якщо значення базового періоду – 132,56? Вихідні 
дані представлені в таблиці. 

Тікер Назва емітента 
Ціна акції, грн. Кількість акцій 

станом 

13.08.2007, шт 13.08.2007 13.08.2007 

FKTB Факторіал-Банк 12,7 16,6 5000 

HYPB Іпобанк 23,9 24,8 7000 

IBDS Інвестбудсервіс 32,6 33,1 1200 

INDB Індустріалбанк 23,6 18,7 3400 
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Задача 33. Розрахуйте індекс Ласпереса для базового значення 

187,34 та наступних даних про зміну цін  

Тікер Назва емітента Ціна акції 
Кількість 

акцій 

10.11.2007 

AZGM Азовзагальмаш 26 1000 

AZST Азовсталь 35+1/4 800 

BPVD Акціонерний банк 

Південний 
28+7/8 1200 

COKUGY Кримська юридична група 

ТОВ 
20+1/2 3200 

11.11.2007 

AZGM Азовзагальмаш 25 1000 

AZST Азовсталь 35+7/8 800 

BPVD Акціонерний банк 

Південний 
29+3/4 1200 

COKUGY Кримська юридична група 

ТОВ 
19+1/8 3200 

Задача 34. Динаміка цін на акції у торгово-інформаційній 

системі представлена в таблиці: 

Тікер Назва емітента 
Ціна акції Кількість акцій 

13.08.2007 14.08.2007 13.08.2007 14.08.2007 

FKTB Факторіал-Банк 12,7 16,6 1000 5000 

HYPB Іпобанк 23,9 24,8 800 7000 

IBDS Інвестбудсервіс 32,6 33,1 1200 1200 

INDB Індустріалбанк 23,6 18,7 3200 3400 

Визначте значення індексу розрахованого на базі формул 

Фішера, якщо значення базового періоду – 132,56?  

Задача 35. Проаналізуйте зміну доходності акції Укртелекому 

(UTEL) у порівнянні із доходністю ринку ПФТС. Для аналізу 

скористайтеся методом β -коефіцієнтів. Вихідні дані представлені в 

таблиці: 

Період 
Доходність індексу 

ПФТС,% 
Доходність UTEL,% 

1 5,75 6,65 

2 4,44 6,21 

3 4,89 6,43 

4 2,12 4,56 
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Період 
Доходність індексу 

ПФТС,% 
Доходність UTEL,% 

5 3,15 3,68 

6 6,90 6,98 

7 2,75 1,43 

8 7,25 6,43 

9 8,43 11,11 

10 3,18 4,75 

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

Укрсоцбанку (USCB) скориставшись даними таблиці. Зробіть 

висновки щодо доцільності інвестування у даний вид боргових 

цінних паперів. 

Дні 
Доходність індексу 

ПФТС-Cbonds/TR, % 
Доходність USCB, % 

1 22 24 

2 18 20 

3 23 27 

4 25 29 

5 25 28 

6 15 25 

7 17 23 

8 18 24 

9 23 25 

10 25 27 

Задача 37. На основі дисперсійного аналізу визначте який 

цінний папір є більш ризиковим. Вихідні дані наведені в таблиці 

Періоди 

Ціна акцій Алчевського 

металургійного комбінату 

(ALMK), грн. 

Ціна акцій Азовсталь 

(AZST), грн. 

1 33 25 

2 35 23 

3 31 28 

4 29 29 

5 30 27 

6 33 26 

7 32 28 

8 29 27 
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Задача 38. Спираючись на дані наведені в таблиці, визначте який 

із цінних паперів є найменш ризиковий, а який найбільш ризиковий. 

Періоди 

Акції Сумського 

машинобудівного 

НВО ім. Фрунзе 

(SMASH), грн. 

Акції 
Стахановського 

вагонобудівного 

заводу (SVGZ), 

грн. 

Акції 
Ужгородського 

Турбогазу 

(UZHT), грн. 

1 32 23 28 

2 23 24 27 

3 34 25 26 

4 48 24 29 

5 54 23 28 

6 68 25 27 

7 54 26 28 

8 35 23 29 

Задача 39. Інвестор володіє акціями Райффайзен Банку 

Аваль (BAVL). На ринку є дві альтернативи: 

Періоди 

Акції Райффайзен 

Банк Аваль (BAVL), 

грн. 

Альтернативи: 

Акції АКБ 

„Форум” (FORM), 

грн. 

Акції Родовід Банк 

(RODB), грн. 

1 15 23 30 

2 17 24 29 

3 23 25 33 

4 24 22 34 

5 16 24 32 

6 17 26 31 

У акції яких компаній доцільно інвестувати кошти, щоб 

отримати найбільш диверсифікований портфель.  

Задача 40. Чи доцільно формувати портфель із наступних цінних 

паперів інститутів спільного інвестування: 

Місяці 
НЗВПІФ «СТРАТЕГІЯ 

ІНВЕСТ», грн. 

ЗНКІФ «Преміум-

фонд», грн. 

1 33 25 

2 35 23 

3 31 28 

4 29 29 

5 30 27 
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4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ 

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

визначення дійсної вартості та оцінки ефективності операцій із 
цінними паперами: 

Показник Формула Примітки 

Дохідність 

операцій з 
фінансовими 

активами на 

вторинному ринку 

t

T

P

BPP
k ⋅

+−
=

1

10  

0P  - ціна продажу чи 

погашення фінансового активу;  

1P  - ціна купівлі фінансового 

активу на ринку;  

B  - процентні чи дивідендні 
виплати за період t;  

t  - період володіння 

фінансовим активом; 

T  - часова база. 

Дійсна вартість 

акції з різними за 

розміром 

дивідендами  

n

t

n
na

i

N

i

D
P

)1()1(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 

Дійсна вартість 

акції із постійно 

зростаючим 

розміром 

дивідендів 

gk

D

gk

gD
P

a

t

a

t

a
−

=
−

+
=

+1

0 )1(  

Дійсна вартість 

облігації, що 

продається з 
дисконтом 

to
i

M
P

)1( +
=

 

M  - номінал облігації; 

nC  - розмір купонних виплат 

Дійсна вартість 

купонної облігації ∑
= +

+
+

=
t

n
tn

n
o

i

M

i

C
P

1 )1()1(

 

Ринкова вартість 

векселя 
)1(

T

t
kNDNP Bâ −=−=  

Bk Банківсько-дисконтна ставка 

доходу; 

N  - номінал векселя; 

D  - дисконт векселя; 

t  - термін погашення векселя; 

T  - часова база 

Дохідність 

операцій з обліку 

векселя 
t

T

P

PN
k k ⋅

−
=  

Залежність між 

банківським-

дисконтним та 

купонно-

еквівалентним 

доходом 
T

t
k

k
k

B

B
k

−

=

1
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4.3 Для розв’язання задач 17-31 слід використати формули: 
Показник Формула Примітки 

Кількість 

ф’ючерсних угод, що 

зводять до мінімуму 

ризик 

RM

f

p

fut
V

V
Q β⋅=  

pV  - розмір 

портфеля, який 

необхідно 

зарезервувати; 

fV  - вартість 

ф’ючерсного 

контракту; 

RMβ  - бета 

коефіцієнт 

ринку 

Сума, яку повинен 

сплатити інвестор 

брокерській фірмі 
kPQK ⋅⋅=  

Q - обсяг 

фінансового 

активу; 

P  - ціна активу; 

k  - необхідний 

рівень 

Очікувана дохідність 

у розрахунку на 

вкладені від купівлі 
на власні засоби  

QP

QPP
I

⋅

⋅−
=

0

01 )(  

Очікувана дохідність 

у розрахунку на 

вкладені власні 
кошти від покупки з 
використанням 

позикових засобів 

kPQ

QPkiQPP
I ïîç

⋅⋅

⋅−⋅−⋅−
=

0

01 ))1(())((  

Очікувана дохідність 

від операції продажу 

фінансових активів 

„без покриття” 
0

10 )((

PQ

QDPP
I

⋅

⋅−−
=  

Форвардний курс у 

випадку, якщо 

тривалість процентного 

року різна  A

B

KD

d
i

KD

d
i

SF
B

A
B

A

+

+

=

1

1  

B
AS  - спот-курс; 

d  - термін 

форвардної 
угоди; 

KD  - тривалість 

процентного 

року 

Форвардна маржа у 

випадку, якщо 

тривалість процентного 

року різна 

B
A

B
A SFFM −=  

Наближений 

форвардний 
'' FMSF

B
A

B
A +=  

Наближена 

форвардна маржа KD

d
iiSFM BAB

A )(' −⋅=  

Доходність 

форвардних операцій d

KD

F

FM
I

B
A

⋅=  
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4.4 Для розв’язання задач 32-34 слід використати формули: 

Показник Формула Примітки 

Індекс Ласпереса 
∑
∑

=
00

01

qp

qp
I p

 

0p ,
1p  - ціна фінансового активу у 

попередньому та звітному періодах 

відповідно; 

0q ,
1q  - обсяг продажу фінансового 

активу у попередньому та звітному 

періодах відповідно; 

Індекс Пааше 
∑
∑

=
10

11

qp

qp
I p

 

Індекс Фішера 
∑
∑

∑
∑

⋅=
10

11

00

01

qp

qp

qp

qp
I p

 

 

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

регресійний аналіз: 
Показник Формула Примітки 

Дисперсія прибутку 

ринкового портфеля 

та фінансового 

активу 
n

xx∑ −
=

2

2
)(

σ  

де n — кількість 

періодів; 

∑ − 2)( xx  — 

квадратичне 

відхилення доходу; 

)()(( mi xxxx −⋅−∑
 відхилення доходів 

від середнього 
22 )( iR σ⋅  - 

систематичний 

ризик;  
22 )1( iR σ⋅+  - 

несистематичний 

ризик 

Стандартне 

відхилення 
2

mm σσ =  

Коваріація доходів 
n

xxxx
COV mi

mi

∑ ∑ −⋅−
=

))()((
,

 

Рівняння регресії 

mtiiit RR βα +=  

)( miii RR βα −=  

2

,

m

mi

i

COV

σ
β =  

Коефіцієнт кореляції 
im

im

im

COV

σ⋅σ
=ρ

,

,
 

Коефіцієнт 

детермінації 
22 )(ρ=R  

Загальний ризик  
22222 )1()( iii RR σσσ ⋅++⋅=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

5. СИТУАТИВНІ ВПРАВИ 

5.1. Ситуативна вправа „Інвестиції у солодкі замки” 

Завдання 1. Виділіть особливості реалізації реальних проектів у 

кондитерській галузі. Виділіть основні завдання та методи оцінки 

його ефективності. 

Завдання 2. Зберіть та систематизуєте інформацію про об'єкт інве-
стування корпорації „Рошен” - обладнання фірми Polin. 

Завдання 3. Виділіть основні етапи процесу оцінки інвестицій-

ного проекту корпорації „Рошен”. Розкрийте дії керівництва на 
кожному з етапів.  

Завдання 4. Проведіть аналіз доцільності та ефективності 
реалізації проекту концерном „Рошен”. Обґрунтуйте вибір джерел 

фінансування проекту. 

Завдання 5. Проведіть порівняльний аналіз альтернативних 

вкладень корпорації „Рошен”. 

Завдання 6. Проаналізуйте, які фінансові послуги є необхідними 

для реалізації інвестиційного проекту. 

 

5.2. Ситуативна вправа „Акціонер-банк: прозорі правила гри” 

Завдання 1. На основі кейсу, проаналізуйте особливості 
функціонування ринку фінансових послуг в Україні. 

Завдання 2. Виділіть особливості надання фінансових послуг 
комерційними банками у порівнянні з іншими інституціями. 

Завдання 3. Зберіть та систематизуєте інформацію про діяльність 

банку на ринку позик, валютному та фондовому ринках. 

Завдання 4. Проведіть порівняльний аналіз діяльності банку у 

різних сегментах ринку фінансових послуг. 

Завдання 5. Охарактеризуйте законодавчо-нормативну базу та 

діяльність регуляторних інституцій ринку фінансових послуг. 

Завдання 6. Виділіть основні переваги та недоліки 

саморегулювання на ринку фінансових послуг. 
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6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Студенти самостійно опрацьовують питання вищенаведених тем, 

використовуючи рекомендовану літературу (табл. 1).  

Таблиця 1 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

№ 
Тема самостійної 

роботи 
Короткий зміст 

Рекомендо-
вана 

література 

1 2 3 4 

1 

Ринок фінансових 

послуг та його 

роль в економіці 

Місце фінансового ринку в 

фінансовій системі. Підходи до 

класифікація фінансових ринків. 

1, 2, 6, 9, 12, 

17, 18, 23 

2 
Суб’єкти ринку 

фінансових послуг   

Нормативно-правова база діяльності 
учасників фінансового ринку. 

Підходи до функціонального поділу 

учасників фінансового ринку.  

1, 2, 6, 9, 12, 

17, 18, 21, 22, 

23 

3 

Поняття і 
класифікація 

фінансового 

посередництва 

Нормативно-правова база надання 

фінансових послуг. Підходи до 

визначення фінансових послуг та 

фінансового посередництва. 

Класифікація фінансових 

посередників 

1, 2, 6, 9, 12, 

17, 18, 21, 22, 

23 

4 

Інституційна 

структура ринку 

фінансових послуг  

Генезис розвитку інституційної 
структури фінансового ринку. 

Світовий досвід банківської 
діяльності у сфері надання 

фінансових послуг. Світовий досвід 

небанківських кредитних  інституцій. 

1, 2, 6, 9, 10, 

12, 17, 18, 21, 

22, 23 

5 

Сегментарна 

структура ринку 

фінансових послуг 

Методологічні підходи до 

вирішення проблеми структуризації 
фінансового ринку. 

Світовий досвід структуризації 
фінансового ринку (за основною 

групою фінансових активів) 

1, 2, 3, 6, 9, 

10, 12, 15, 17, 

18, 21, 22, 23 

6 

Фінансові послуги 

на грошовому 

ринку 

Нормативно-правова база 

функціонування депозитного ринку 

Світовий досвід надання послуг для 

здійснення грошових платежів та 

розрахунків. Порівняльна 

характеристика операцій з 
інструментами грошового ринку 

1, 2, 6, 7, 9, 

12, 17, 18, 

23, 27 
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1 2 3 4 

7 

Фінансові послуги 

на валютному 

ринку 

Порівняльна характеристика 

конверсійних операції на 

валютному ринку. Світовий досвід 

операцій на форвардному ринку. 

Генезис міжнародних розрахунків. 

Характеристика валютних 

клірингових розрахунків. 

1, 2, 6, 7, 9, 

12, 17, 18, 

23, 27 

8 
Фінансові послуги 

на ринку позик  

Порівняльна характеристика послуг 
комерційних банків. Світовий 

досвід фінансових послуг на ринку 

позичкового капіталу. Інші послуги 

комерційних банків на фінансовому 

ринку. 

1, 2, 6, 7, 9, 

12, 17, 18, 

23, 27 

9 

Фінансові послуги 

на ринку цінних 

паперів 

Порівняльна характеристика 

фінансових послуг на ринку акцій 

та  облігацій. Світовий досвід 

фінансових операцій з іншими 

видами цінних паперів та 

похідними інструменти ринку 

цінних паперів. Алгоритм 

формування курсової вартості 
цінних паперів та біржові операції.  

1, 2, 3, 4, 5, 

10, 11,16, 18, 

19, 20, 24, 

25,26 

10 

Фінансові послуги 

з перейняття 

ризику 

Підходи до тлумачення понять 

„ризик” та „фінансовий ризик”. 

Автоматизація розрахунків міри 

фінансового ризику. Світовий 

досвід зниження міри фінансового 

ризику. 

1, 2, 6, 9, 

12, 17, 18, 

23 

11 

Інфраструктура 

ринку фінансових 

послуг 

Генезис розвитку інфраструктурних 

інституцій фінансового ринку. 

Особливості організації та 
функціонування інфраструктури 

ринку фінансових послуг країн світу. 

1, 2, 3, 6, 9, 

10, 12, 15, 17, 

18, 21, 22, 23 

12 

Державне 

регулювання та 

саморегулювання 

ринку фінансових 

послуг 

Нормативно-правова база 

регулювання фінансового ринку. 

Структура та повноваження 

інституцій регулювання ринку 

фінансових послуг. Світовий досвід 

саморегулювання ринку фінансових 

послуг 

1, 2, 6, 8, 9, 

12, 13, 14, 17, 

18, 23, 24, 27 
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Індивідуальна робота студентами денної форми навчання 

виконується у вигляді науково-дослідних завдань, які враховуються 

при поточному оцінюванні знань. 

ІНДЗ включає план, вступ, основну частину, висновки, список 

літератури та додатки. Завдання оформляється на стандартному 

папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє 
та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Воно може бути рукописним або 

друкованим і виконується українською мовою. 

Захист ІНДЗ відбувається у терміни, спільно обумовлені 
студентом і викладачем. 

 

 

Перелік тем індивідуальних науково-дослідних завдань  

1. Фінансові послуги на валютному ринку України. 

2. Фінансові послуги на міжнародному валютному ринку. 

3. Фінансові послуги на міжбанківському ринку: склад, сучасний 

стан та перспективи розвитку. 

4. Обліковий ринок в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. 

5. Фінансові послуги на ринку капіталів України. 

6. Сучасний стан та особливості надання розрахунково-клірингових 

послуг. 
7. Сучасний стан та особливості надання депозитарних послуг. 
8. Сучасний стан та діяльність зберігачів цінних паперів. 

9. Сучасний стан та особливості надання послуг із торгівлі цінними 

паперами. 

10. Сучасний стан та особливості надання послуг із організації 
торгівлі цінними паперами. 

11. Сучасний стан та особливості надання послуг із андерайтингу. 

12. Діяльність первинних дилерів на ринку фінансових послуг. 
13. Діяльність компаній з управління активами на ринку фінансових 

послуг. 
14. Діяльність кредитних спілок на ринку фінансових послуг. 
15. Діяльність недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових 

послуг. 
16. Діяльність страхових компаній на ринку фінансових послуг. 
17. Діяльність лізингових компаній на ринку фінансових послуг. 
18. Факторингові компанії на ринку фінансових послуг. 
19. Діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг. 
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20. Сучасний стан та особливості надання інформаційних послуг. 
21. Діяльність рейтингових агентств на ринку фінансових послуг.  
22. Роль та особливості діяльності комерційних банків на ринку 

фінансових послуг. 
23. Регуляторна діяльність Національного банку України ринку 

фінансових послуг. 
24. Регуляторна діяльність Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг. 
25. Вітчизняний досвід саморегулювання на ринку фінансових послуг. 
26. Механізм функціонування ринку FOREX. 

27. Світовий досвід регулювання ринку фінансових послуг. 
28. Особливості саморегулювання ринку фінансових послуг країн 

світу. 

29. Міжнародна фінансова корпорація на ринку фінансових послуг. 
30. Діяльність міжнародних організацій на ринку фінансових послуг. 
 

 

7. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

1. Сутність мета та завдання ринку фінансових послуг. 
2. Функції ринку фінансових послуг. 
3. Класифікація ринку фінансових послуг. 
4. Сутність та структура фінансових активів. 

5. Основні характеристики фінансового активу. 

6. Фірми, домогосподарства та держава як учасники ринку 

фінансових послуг. 
7. Поділ учасників ринку фінансових послуг за функціями. 

8. Емітенти та інвестори на ринку фінансових послуг. 
9. Інституційні інвестори на ринку фінансових послуг. 
10. Інфраструктурні інституції ринку фінансових послуг. 
11. Необхідність, мета та завдання державного регулювання ринку 

фінансових послуг. 
12. Інституції держаного регулювання ринку фінансових послуг. 
13. Функції державного регулювання. 

14. Національний банк його структура та функції. 
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15. Регуляторні повноваження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг. 
16. Сутність та фінансового посередництва. 

17. Види фінансових послуг. 
18. Структура фінансової послуги. 

19. Спільні та відмінні риси між фінансовою послугою та 

фінансовою операцією 

20. Джерелами, за рахунок яких надаються фінансові послуги. 

21. Визначення вартості фінансової послуги. 

22. Принципи надання фінансових послуг. 
23. Ринок банківських послуг. 
24. Ринок фінансових послуг кредитних спілок. 

25. Ринок фінансових послуг ломбардів. 

26. Фінансові послуги в системі гарантування вкладів. 

27. Фінансові послуги на валютному ринку. 

28. Ринок фінансових послуг з лізингу. 

29. Фінансові послуги з перейняття ризику страховими компаніями. 

30. Ринок фінансових послуг недержавних пенсійних фондів. 

31. Фінансові послуги у сфері будівництва та операцій з 
нерухомістю. 

32. Фінансові послуги у сфері інноваційної діяльності. 
33. Фінансові послуги міжнародних фінансових організацій та 

установ. 

34. Ринок фінансових послуг професійних учасників фондового 

ринку. 

35. Ринок допоміжних та супутніх послуг у сфері фінансової 
діяльності. 
36. Сутність та роль фінансових посередників в економіці держави 

37. Класифікація фінансових посередників за видами економічної 
діяльності 
38. Класифікація фінансових посередників за юридичним статусом  

39. Класифікація фінансових посередників за територіальною 

ознакою 

40. Класифікація фінансових посередників за організаційною 

формою 

41. Класифікація фінансових посередників за відповідністю 

чинному законодавству 

42. Класифікація фінансових посередників за типом винагороди 
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43. Класифікація фінансових посередників за типом спілкування з 
клієнтами 

44. Методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації 
фінансового ринку 

45. Структуризація та сегментація фінансового ринку 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ 

РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

1. Структура та суть грошового ринку. 

2. Суб’єкти грошового ринку. 

3. Об’єкти грошового ринку. 

4. Попит та пропозиція на грошовому ринку. 

5. Відсоткові ставки на грошовому ринку. 

6. Обліковий ринок та його структура. 

7. Інструменти облікового ринку. 

8. Структура та суть міжбанківського ринку. 

9. Міжбанківські депозити. 

10. Міжбанківські кредити овердрафт. 
11. Міжбанківські кредити овернайт. 
12. Операції РЕПО на міжбанківському ринку. 

13. Ломбардні кредити. 

14. Валюта. Конвертованість валюти. 

15. Валютний курс та його види. 

16. Котирування на валютному ринку. 

17. Валютний ринок та його структура. 

18. Сутність та значення відкритої позиції з  продажу й купівлі валюти 

від власного імені і за власний рахунок. 

19. Поточні валютні операції. 
20. Валютні операції пов’язані з рухом капіталів. 

21. Валютне регулювання на фінансовому ринку.  

22. Повноваження Центрального банку на валютному ринку. 

23. Методи валютного регулювання. 

24. Становлення та розвиток валютного ринку в Україні. 
25. Суть ринку капіталів та його відмінність від грошового ринку. 

26. Учасники ринку капіталу. 

27. Суть кредиту та його роль в економіці. 
28. Роль банків на ринку капіталів. 

29. Активні та пасивні операції комерційних банків. 
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30. Банківський кредит та його особливості.  
31. Джерела та принципи банківського кредиту. 

32. Класифікація банківських кредитів. 

33. Держава на ринку капіталів. 

34. Особливості грошово-кредитного регулювання.  

35. Поняття, завдання фондових бірж. 

36. Члени фондової біржі. 
37. Історія розвитку бірж. 

38. Вимоги та порядок створення фондових бірж. 

39. Правила фондової біржі.  
40. Управління та регулювання діяльності фондових бірж. 

41. Поняття біржової угоди та їх класифікація. 

42. Біржові котирування та біржові списки. 

43. Інформація про діяльність фондових бірж. 

44. Агенти, маклери та спеціалісти на фондовій біржі. 
45. Діяльність брокерів та дилерів на фондових біржах. 

46. Спекулянти на фондових біржах. 

47. Діяльність фондових бірж в Україні. 
48. Поняття та особливості обігу форвардного контракту. 

49. Поняття та особливості обігу ф’ючерсного контракту. 

50. Поняття та особливості обігу опціону. 

51. Варант, особливості його випуску. 

52. Ф’ючерсні ринки та їх характерні риси. 

53. Типи торгів фінансовими ф’ючерсами. 

54. Торгівля і спекуляція фінансовими ф’ючерсами. 

55. Етапи укладання ф’ючерсних угод. 

56. Типи наказів та специфіка їх розміщення. 

57. Використання показник середнього очікуваного значення для 

вимірювання ризику на ринку фінансових послуг. 
58. Дисперсія та середнє квадратичне відхилення, як показники 

вимірювання ризику на ринку фінансових послуг. 
59. Коефіцієнт варіації як відносний показник що слугує для 

вимірювання ризику на ринку фінансових послуг. 
60. Модель оцінки капітальних активів. 

61. Аналіз β - коефіцієнтів. 

62. Торговці і хедери на ринку фінансових послуг. 
63. Хеджування контрактами на фінансові ф’ючерси. 

64. Етапи прийняття рішень про хеджування. 

65. Ефективність хеджування на ринку фінансових послуг. 
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