
Практичне заняття   

(4 години) 

ТЕМА «Особливості функціонування фондового ринку 

 в системі біржової торгівлі 

 

План практичного заняття 1 (2години) : 

 1.Емітенти та інвестори — основні учасники фондових угод.  

2.Депозитарна система України: структура, завдання. 

 3.Органи спільного інвестування: компанії та фонди. 

 4.Фондова біржа: структура, функції.  

5.Позабіржові фондові торговельні системи: перспективи розвитку.  

6.Емісія і розміщення цінних паперів: організація та документи. 

 7.Розрахунково-клірингова діяльність. Механізм взаємних заліків.  

8.Організація поставок та оплати за фондовими угодами. 

Питання для самоконтролю 

 1. Класифікація учасників фондового ринку за різними ознаками.  

2. Емітент: права та обов’язки.  

3. Інвестор: права та обов’язки. 

 4. Посередник: види наданих послуг. 

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

 6. Національна депозитарна система України: мета, структура, функції, шляхи 
розвитку. 

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

8. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: роль та функції. Соціально-

економічне значення спільного інвестування. 



 9. Фондова біржа: статус, роль, функції, проблеми розвитку в умовах 
електронізації фондового ринку.  

10. Аналіз розвитку фондових бірж України.  

11. Депозитарна система в Україні: проблеми становлення і розвитку, шляхи 
подолання труднощів. 

 12. Аукціони на фондовому ринку: основні види та умови їх використання.  

13. Брокерсько-дилерська діяльність: основні форми. 

 14. Процедура випуску та розміщення цінних паперів. Послуги 
андеррайтерів.  

15. Види угод на ринку цінних паперів: класифікація та порівняльний аналіз.  

16. Кліринг та клірингові організації. Методи взаємних заліків. 

 Проблемні запитання 

 1. Аналізуючи функції реєстратора та депозитарію, можна дійти до висновку, 
що головним у їхній діяльності є облік прав власності на цінні папери. Разом 
із тим депозитарії, окрім депозитарних операцій, виконують ряд інших 
функцій, зокрема, складання та ведення реєстрів. Яке місце у сучасній 
інфраструктурі фондового ринку у зв'язку з вищевикладеним займають 
реєстратори? До яких наслідків, на ваш погляд, призведе конкуренція на 
фондовому ринку України між реєстраторами та депозитаріями?  

2. Основна проблема, пов'язана з діяльністю банків на національному 
фондовому ринку, полягає у відокремленні ризиків, притаманних звичайним 
"класичним" банківським операціям (депозитно-кредитним і розрахунково-

касовим), від ризиків, які виникають у зв'язку з професійною діяльністю 
банків на фондовому ринку. З огляду на це розкажіть про можливі шляхи 
розв'язання цієї проблеми в Україні, виходячи з досвіду функціонування 
розвинутих фондових ринків.  

3. В останні роки роль фондової біржі у торгівлі цінними паперами дещо 
зменшується. Назвіть головні чинники зазначеного процесу. До яких наслідків 
призвели такі тенденції у діяльності фондової біржі?  



4. Поясніть, як на фондовій біржі поряд із жорсткими організаційною 
структурою, правилами та нормами поведінки співіснує “демократичне” 
біржове самоуправління. Які чинники забезпечують таке співіснування ?  

5. Незважаючи на жорстку регламентацію біржової діяльності з цінними 
паперами, фондова біржа періодично переслідують біржові кризи та 
потрясіння. Чим пояснюється така нестійкість фондової біржі? Які основні 
ринкові залежності характеризують сучасний біржовий механізм ?  

 6. Посилення конкуренції на ринку позикового капіталу, загострення 
протиріч між фондовою біржею та її конкурентами призвели певною мірою 
до втрати монопольних позицій біржі на ринку фіктивного капіталу. Як це 
відображається на еволюції фондової біржі ? Обґрунтуйте свою точку зору.  

 

 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 (2 години) 

ТЕМА «Особливості функціонування фондового ринку 

 в системі біржової торгівлі 

 

 План практичного заняття:  

1.Система державного регулювання фондового ринку. 

 2.Розвиток системи саморегулювання на фондовому ринку України. 
3.Фундаментальний аналіз фондового ринку. 

 4.Формування портфеля цінних паперів та методи управління ним. 

 Тематика рефератів, питання для самоконтролю  

1. Регулювання фондового ринку: причини та методологія.  

2. Органи державного регулювання фондового ринку. Повноваження та 
функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 3. Делегування функцій регулювання учасникам фондового ринку: 
методичний підхід до відбору функцій, що передаються.  

4. Саморегулювальні організації (СРО) за кордоном і в Україні (аналітичний 
огляд).  



5. Фундаментальний аналіз фондового ринку: сутність основних методів.  

6. Технічний аналіз фондового ринку: сутність основних методів.  

7. Біржові (фондові) індекси цін цінних паперів: методи, порівняльна 
характеристика існуючих індексів. 

8. Портфель цінних паперів: формування складу портфеля та методи 
управління ним.  

Проблемні запитання  

1. Держава на фондовому ринку виконує одночасно декілька функцій: 
великий емітент ЦП, інвестор, регулятор ринку. Які протиріччя виникають при 
реалізації державою цих функцій ? Якими засобами зазначені протиріччя 
усуваються?  

 2. У світовій практиці існує кілька моделей регулювання державою 
фондового ринку. З'ясуйте вплив моделей регулювання ринку на структуру 
державних органів, які регулюють фондовий ринок. 

 3. Як розвиток фондового ринку впливає на появу певних видів професійної 
діяльності на фондовому ринку? Дайте приклади, пов'язані з практикою 
розвитку фондового ринку в Україні.  

4. Як, на ваш погляд, поєднуються жорсткі державні заходи у сфері нагляду та 
контролю за фондовим ринком із загального лібералізацією підприємницької 
діяльності ("свободою бізнесу") у ринковій економіці? Чим пояснюється 
необхідність такого поєднання?  

5. Які проблеми функціонування фондового ринку в Україні, на ваш погляд, 
потребують термінового законодавчого врегулювання? Як це може 
відобразитись на розвиненості вітчизняного фондового ринку? його 
прозорості та контрольованості ?  

 ТЕМАТИКА ДЛЯ ДИСКУСІЙ  

1. Репродукція в економіці України передового зарубіжного досвіду 
організації фондового ринку. Порівняльний аналіз систем та моделей 
фондових ринків економічно розвинутих країн світу. Які з них найпридатніші 
для нашої країни в період реформації її економіки?  



2. Інвестиційна діяльність. Чинники, що впливають на неї. Які основні 
положення інвестиційної політики? Чим конкретно механізм регулювання 
фондового ринку може сприяти активізації вказаної діяльності? Розвиток 
яких саме фінансових інструментів і сегментів інфраструктури фондового 
ринку може у першу чергу допомогти процесу інвестування у цінні папери? 

 3. Вторинний ринок цінних паперів. У чому причина уповільненого його 
створення і що потрібно зробити для прискорення розвитку цього важливого 
сегмента фондового ринку? Якою може бути схема загальної (єдиної) 
програми приватизації та розвитку вторинного ринку цінних паперів — 

біржового та позабіржового?  

4. Аналіз фондового ринку. Зіставлення цілей, методів та джерел інформації 
двох систем — фундаментального аналізу та технічного аналізу. В чому 
виявляються переваги та недоліки цих систем? Які елементи цих систем 
могли б слугувати вихідним матеріалом для створення деякої «гібридної» 
системи аналізу? 

 5. Кадровий потенціал фондового ринку. Кадровий потенціал для 
підприємництва та державного регулювання фондової діяльності. Які умови 
потрібні для адаптації молодих спеціалістів до існуючої практики фондової 
діяльності у період розбудови ринкової економіки?  

 


