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Тема 13. Фінансове регулювання ринку 
цінних паперів та його учасники 

 

План лекції: 

13.1. Поняття фінансового ринку цінних паперів. 

13.2. Види ринків цінних паперів, його учасники. 

13.3. Цілі та форми фінансового регулювання ринку цінних 

паперів. 

 

 

 

13.1. Поняття фінансового ринку цінних паперів 
 

Фінансовий ринок слід розглядати як специфічну сферу грошових 

відносин, що виникають у процесі руху фінансових фондів між 

державою, юридичними та фізичними особами за допомогою 

спеціалізованих фінансових інститутів. 

Фінансовий ринок можна поділити на первинний і вторинний. 

Первинний ринок виникає при емісії цінних паперів, і на ньому 

мобілізуються фінансові ресурси. На вторинному ринку ці ресурси 

перерозподіляються, тобто на вторинному ринку вони опиняються 

після того, як були вже продані на первинному. 

У свою чергу, вторинний ринок поділяється на біржовий і 

позабіржовий. Біржовий ринок представлений фондовою біржею як 

особливим інституційно організованим ринком. На ньому обертаються 

цінні папери найвищого ґатунку та виконуються операції 

професійними учасниками. Фондова біржа виступає як торговельне, 

професійне, нормативне, технологічне ядро ринку цінних паперів та 

фінансового ринку. На позабіржовому ринку здійснюються операції з 

цінними паперами позафондової торгівлі. У цьому разі об’єктом 

купівлі-продажу стають цінні папери, які з будь-яких причин не 

котируються на біржі. 

Фінансовий ринок виконує такі функції. 

1. Функція ціноутворення. Фінансовий ринок встановлює ціни на 

фінансові ресурси, які врівноважують попит і пропозицію на них. 

Ціною фінансових ресурсів є дохід, який сплачує покупець (емітент) 

продавцю (інвестору або власнику фінансових ресурсів) – банківський 

відсоток, купонна ставка за облігаціями, дивіденди по акціях. 

2. Функція забезпечення ліквідності. Чим ефективніше функціонує 

фінансовий ринок, тим вищою є ліквідність фінансових ресурсів, які 
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обертаються на ньому, оскільки будь-який інвестор може швидко й 

майже без витрат у будь-який момент перетворити фінансові ресурси 

на готівку. 

3. Функція економії на витратах. Фінансовий ринок зменшує 

витрати на проведення операцій та інформаційні витрати. Фінансові 

посередники, здійснюючи великі обсяги операцій з інвестування та 

залучення коштів, зменшують для учасників ринку витрати й 

відповідні ризики від проведення операцій із фінансовими ресурсами. 

Фінансові посередники зменшують витрати через здійснення економії 

на масштабі операцій і вдосконалення процедур оцінювання 

фінансових ресурсів, запропонованих до продажу. 

Залежно від характеру руху відповідних фінансових потоків 

фінансовий ринок поділяється на ринок прямого фінансування, де 

купівля-продаж фінансових ресурсів відбувається безпосередньо між 

продавцем і покупцем, та ринок непрямого фінансування, де 

купівля-продаж здійснюється через фінансових посередників. 

Важливою складовою фінансового ринку є ринок цінних паперів, 

який ще називають фондовим ринком. Фондовий ринок охоплює 

частину кредитного ринку і повністю ринок інструментів власності. 

Іншими словами, цей ринок інтегрує операції щодо боргових 

інструментів, інструментів власності, а також їхніх похідних, що 

виражається через випуск спеціальних документів (цінних паперів), які 

мають власну вартість і можуть продаватися, купуватися та 

погашатися. 

Ринок цінних паперів об’єктивно створює механізм ефективного 

використання фінансових ресурсів, оскільки розміщення паперів 

здійснюється на основі вільного вибору об’єкта вкладення з певними 

майновими гарантіями. 

Існує дві класифікації учасників фондового ринку: 

 залежно від юридичного статусу вони поділяються на категорії (як 

індивіди, інституції та як органи державно-правового регулювання); 

 залежно від функцій, що виконують, – на види. 

Індивідуальні учасники фондового ринку – це фізичні особи 

(домогосподарства), що різняться між собою: кількістю та видами 

цінних паперів, якими вони володіють, ступенем активності, з якою 

вони проявляють себе на ринку, цілеспрямованістю, способом вибору і 

прийняття рішень щодо купівлі-продажу цінних паперів. 

Інституційними учасниками є організації, що діють на основі 

своїх засновницьких документів та інших норм права, затверджених 

державою. На відміну від індивідуальних учасників, які користуються 

статусом фізичних осіб, інституції у більшості випадків мають статус 
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юридичних осіб. Інституціями зазвичай є підприємства, організації, 

установи, товариства, компанії, фонди, корпорації. 

Під органами, що здійснюють державно-правове регулювання 

фондового ринку, розуміють органи законодавчої, виконавчої і 

судової влади. Державними органами регулювання ринку цінних 

паперів в Україні є Міністерство доходів і зборів України, 

Національний банк, Фонд державного майна України, а також 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

В Україні існує Закон «Про цінні папери та фондовий ринок» від 

23.02.2006 № 3480-IV. 

 

 

13.2. Види ринків цінних паперів, його учасники 
 

Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право 

володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між 

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

виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також 

можливість передання грошових та інших прав, що випливають з цих 

документів, іншим особам. 

18 червня 1991 р. Верховною Радою України було прийнято закон 

«Про цінні папери і фондову біржу», який визначає умови і порядок 

випуску цінних паперів, а також регулює посередницьку діяльність в 

організації обігу цінних паперів в Україні. 

Відповідно до цього закону можуть випускатися в обіг такі види 

цінних паперів: акції, облігації внутрішніх та місцевих позик, 

облігації підприємств, казначейські зобов’язання держави, ощадні 

сертифікати, векселі, приватизаційні папери. 

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує 

пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, 

підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в 

управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини 

прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при 

ліквідації акціонерного товариства. 

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником 

грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому 

номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому 

строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено 

умовами випуску). 

Казначейські зобов’язання – вид цінних паперів на пред’явника, 

що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, 
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засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і 

дають право на одержання фінансового доходу. 

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування 

грошових коштів, яке засвідчує право власника на одержання після 

закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому. 

Вексель – цінний папір, що засвідчує безумовне грошове 

зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену 

суму грошей власнику векселя (векселедержателю). 

Фінансовий вексель банку – засіб платежу в межах строку своєї 

дії і використовується для здійснення розрахунків між суб’єктами 

господарської діяльності за поставлену продукцію і виконані роботи. 

Інвестиційний сертифікат – це цінний папір, що випускається 

компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. 

Зазначене свідоцтво про частку (участь) у спеціальному фонді цінних 

паперів (інвестиційному фонді) дає право власності інвестора на 

частку у фонді та одержання визначеного доходу. 

Приватизаційні папери – це особливий вид державних цінних 

паперів, що засвідчують правовласника на безоплатне одержання в 

процесі приватизації частки майна державних підприємств, 

державного житлового фонду, земельного фонду. Приватизаційні 

папери можуть бути лише іменними. 

Крім цінних паперів першого порядку, існують похідні цінні 

папери: опціони, ф’ючерси, варанти. 

Спекулятивними об’єктами фондової торгівлі є також опціони й 

ф’ючерси. 

Опціон – це угода між партнерами, один із яких виписує і продає 

опціонний сертифікат, а інший купує його, тобто отримує право до 

обумовленої дати за фіксовану ціну придбати певну кількість акцій в 

особи, яка виписала опціон, або ж продати їх. 

Головною особливістю опціону є те, що його покупець одержує 

право купити чи продати акції за попередньо погодженими умовами, а 

продавець контракту бере на себе зобов’язання з їх виконання. 

Ф’ючерс також є контрактом, згідно з яким особа, що уклала його, 

бере на себе зобов’язання після закінчення певного строку продати 

клієнтові відповідну кількість фінансових інструментів за 

обумовленою ціною. Однак, на відміну від опціону, розрахунок після 

закінчення ф’ючерсного контракту є обов’язковим. 

Варанти є спеціальним видом цінних паперів. Вони випускаються 

разом із привілейованими акціями та облігаціями й дають власникові 

право купувати прості акції за обумовленою ціною протягом 

обумовленого періоду. 
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Інвестори можуть одержувати прибуток на різниці курсів простих 

акцій у разі його зростання порівняно з обумовленим у варанті. 

Залежно від функцій, що виконуються в процесі ринкової взаємодії, 

учасники фондового ринку поділяються на дві великі групи: 

 основні, до якої входять емітенти, інвестори, посередники, 

інститути-регулятори, спеціальні державні органи регулювання; 

 інфраструктури – найважливішими серед інфраструктурних 

учасників є депозитарії, кліринго-розрахункові установи, трастові 

інститути, агенти з трансферту та реєстратори, продавці ринкової 

інформації, спеціальні гарантійні фонди. 

Емітенти цінних паперів – це юридичні, а у випадках, 

передбачених законом, фізичні особи, які від свого імені випускають 

цінні папери з метою залучення фінансових ресурсів для свого 

розвитку і зобов’язуються виконувати обов’язки, що випливають з 

умов їх випуску. Емітентом цінних паперів, можуть бути юридичні 

особи, держава в особі своїх державних органів та органи місцевого 

самоврядування, які можуть випускати цінні папери для задоволення 

потреб у фінансуванні видатків відповідних бюджетів та окремих 

проектів. 

Інвестори – фізичні, юридичні особи та інституційні інвестори, 

котрі мають вільні грошові кошти, необхідні для інвестування з метою 

збільшення ринкової вартості цінних паперів. 

Посередники на ринку цінних паперів – це такі фінансові 

організації, які надають посередницькі послуги. Існують три основні 

види посередницьких послуг: брокерські, дилерські та послуги щодо 

здійснення підписки. Згідно з цим розрізняють три види посередників: 

брокери, дилери та андеррайтери. 

Роль фінансових посередників на ринку цінних паперів 

надзвичайно важлива, адже саме вони визначають його активність та 

ефективність. 

Фінансові посередники розглядаються як колективні інвестори на 

ринку цінних паперів, які централізують фінансові ресурси 

індивідуальних інвесторів. 

До фінансових посередників належать інвестиційні фонди, трасти і 

компанії. Вони мобілізують кошти за допомогою випуску власних 

цінних паперів – інвестиційних сертифікатів. Інвестиційні фонди і 

трасти здійснюють тільки мобілізацію коштів. Розміщення коштів 

проводять спеціальні компанії – інвестиційні керуючі, а зберігання 

забезпечують депозитарії. Інвестиційні фонди вкладають з 

інвестиційними керуючими угоди на здійснення інвестиційної 

діяльності, а трасти довіряють інвестиційним керуючим мобілізовані 
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кошти. Інвестиційні фонди діють тривалий період. Вони є двох типів – 

відкриті й закриті. Інвестиційні компанії, на відміну від фондів і 

трастів, здійснюють розміщення мобілізованих коштів самостійно, їх 

інвестиційні сертифікати можуть виставлятись на продаж на фондових 

біржах. 

Фондова біржа є особливим посередником на ринку цінних 

паперів, виступаючи центром торгівлі ними. Вона виконує три 

основні функції – посередницьку, індикативну та регулятивну. 

Сутність посередницької функції полягає в тому, що фондова 

біржа створює достатні й усебічні умови для торгівлі цінними 

паперами емітентам, інвесторам та фінансовим посередникам. 

Індикативна функція фондової біржі полягає в оцінці вартості й 

привабливості цінних паперів. 

Регулятивна функція фондової біржі виражається в організації 

торгівлі цінними паперами. 

Мета контрольної діяльності біржі – забезпечення достовірності 

котирування цінних паперів та надійності біржової торгівлі. 

Існують три види бірж: замкнута біржа, у торгах на якій можуть 

брати участь лише члени біржі; біржа з вільним доступом 

відвідувачів, угоди на якій здійснюють тільки маклери (тобто 

посередники); і біржа, що складається із широкого кола осіб, але діє 

під контролем урядових органів. 

Взагалі, при аналізі чинного законодавства про ринок цінних 

паперів дуже важливим є питання визначення кола суб’єктів цієї 

специфічної діяльності. Можна виділити такі види суб’єктів ринку 

цінних паперів: 

 емітенти – держава в особі уповноваженого органу, органи 

місцевого самоуправління, юридичні особи, у випадках, передбачених 

законом, фізичні особи. Емітенти від свого імені випускають цінні 

папери і зобов’язуються виконувати обов’язки, що випливають з умов 

випуску їх (банки, фінансово-кредитні установи, підприємства, 

компанії); 

 інвестори – держава, органи місцевого самоуправління, фізичні 

або юридичні особи, які купуватимуть цінні папери від свого імені за 

свій рахунок з метою одержання доходу чи збільшення вартості цінних 

паперів або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних 

паперів відповідно чинного законодавства; 

 професійні учасники ринку цінних паперів – суб’єкти 

господарської діяльності, що здійснюють професійну діяльність на 

фондовому ринку. Це юридичні особи, які діють виключно на підставі 
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спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються в порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

Згідно із законодавством, виділяють таких професійних учасників, 

які діють на ринку цінних паперів: 
а) зберігані – комерційні банки або торгівці цінними паперами, які 

мають дозвіл на зберігання та обслуговування цінних паперів і 

операцій емітентів з цінними паперами, на рахунках у цінних паперах, 

які належать їх власникам; 

б) депозитарії цінних паперів – юридичні особи, які проводять 

виключно депозитарну діяльність і наділені правом здійснювати 

кліринг та розрахунки за угодами з цінними паперами; 

в) реєстратори – юридичні особи – суб’єкти підприємницької 

діяльності, які одержали у встановленому порядку дозвіл на ведення 

реєстрів власників іменних цінних паперів; 

г) номінальні утримувачі – депозитарії або зберігачі цінних паперів, 

які здійснюють діяльність щодо управління цінними паперами; 

д) торгівці цінними паперами – банки або підприємства, для яких 

операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності. 

Усі названі вище учасники ринку цінних паперів об’єднуються в 

об’єднання професійних учасників: організатори торгівлі цінними 

паперами та саморегулівні організації. 

Саморегулівні організації – це добровільні об’єднання 

професійних учасників на ринку цінних паперів, що не мають на меті 

одержання прибутку, які створені з метою захисту інтересів своїх 

членів, власників цінних паперів та інших учасників ринку цінних 

паперів і зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку. Зазначені організації мають на меті координацію і 

підвищення якості щодо діяльності цих некомерційних організацій та 

захист їх інтересів. 

 

 

13.3. Цілі та форми фінансового регулювання ринку цінних паперів 
 

У 2006 році прийнято закон «Про цінні папери та фондовий 

ринок», який регулює відносини, що виникають під час розміщення, 

обігу цінних паперів, дає визначення таким категоріям, як лістинг і 

делістинг, емісія, випуск цінних паперів, котирування, фінансові 

інструменти тощо, надає класифікацію цінним паперам, характеризує 

професійну діяльність на фондовому ринку, визначає основні 

положення його регулювання та ін. 
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Регулювання фінансового ринку – це цілеспрямований вплив на 

систему взаємовідносин, що складаються на фінансовому ринку, з 

метою впорядкування цих взаємовідносин і забезпечення захисту 

інтересів осіб, які беруть у них участь. 

Основною метою регулювання фінансового ринку є 

забезпечення гармонізації всіх видів інтересів учасників цього ринку: 

індивідуальних, корпоративних, державних, а також інтересів 

міждержавних та інтернаціональних об’єднань. 

Державне регулювання ринку цінних паперів передбачає 

здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, 

контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних і 

запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. 

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з 

метою: 

 реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу 

цінних паперів та їх похідних; 

 створення умов для ефективної мобілізації та розміщення 

учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням 

інтересів суспільства; 

 одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про 

умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-

господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними 

паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку 

цінних паперів; 

 забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, 

інвесторів і посередників на ринок цінних паперів; 

 гарантування прав власності на цінні папери; 

 захисту прав учасників фондового ринку; 

 інтеграції в європейський та світовий фондові ринки; 

 дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів 

законодавства; 

 запобігання монополізації та створення умов розвитку 

добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів; 

 контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів. 

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у 

таких формах: 

 прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників 

ринку цінних паперів; 

 регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов’язків 

учасників ринку цінних паперів; 
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 видача спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення 

професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення 

контролю за такою діяльністю; 

 заборона та зупинення на певний термін (до одного року) 

професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності 

спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність та притягнення до 

відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним 

законодавством; 

 реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про 

випуск (емісію) цінних паперів; 

 контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації 

випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов 

продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою 

інформацією; 

 створення системи захисту прав інвесторів і контролю за 

дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які 

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; 

 контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами 

та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних 

паперів, контролюючим органам; 

 встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку 

цінних паперів та контролю за їх дотриманням; 

 контроль за дотриманням антимонопольного законодавства на 

ринку цінних паперів та за системами ціноутворення на ринку цінних 

паперів; 

 контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг 

цінних паперів; 

 проведення інших заходів щодо державного регулювання і 

контролю за випуском та обігом цінних паперів. 

 

Підсумки теми 

1. Фінансовий ринок – специфічна сфера грошових відносин, що 

виникають у процесі руху фінансових фондів між державо, 

юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих 

фінансових інститутів. 

2. Основними функціями фінансового ринку є функція ціно-

утворення, забезпечення ліквідності та економії на витратах. 

3. Фондовий ринок – ринок, що охоплює частину кредитного ринку 

і повністю ринок інструментів власності та інтегрує операції щодо 

боргових інструментів, інструментів власності, а також їхніх похідних, 
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що виражається через випуск спеціальних документів (цінних 

паперів), які мають власну вартість і можуть продаватися, купуватися 

та погашатися. 

4. Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право 

володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між 

особою, яка їх випустила та їх власником і передбачають виплату 

доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість 

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

іншим особам. 

5. Опціон – угода між партнерами, один із яких виписує і продає 

опціонний сертифікат, а інший купує його, тобто отримує право до 

обумовленої дати за фіксовану ціну придбати певну кількість акцій в 

особи, яка виписала опціон, або ж продати їх. 

6. Ф’ючерс – контракт, згідно з яким особа, що уклала його, бере на 

себе зобов’язання після закінчення певного строку продати клієнтові 

відповідну кількість фінансових інструментів за обумовленою ціною. 

7. Варант – спеціальний вид цінних паперів, що випускаються 

разом із привілейованими акціями та облігаціями й дають власникові 

право купувати прості акції за обумовленою ціною протягом 

обумовленого періоду. 

8. Державне регулювання ринку цінних паперів – здійснення 

державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, 

нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних і запобігання 

зловживанням і порушенням у цій сфері. 

 

Терміни і поняття для словника 

Фінансовий ринок 

Первинний фінансовий ринок 

Вторинний фінансовий ринок 

Біржовий ринок 

Позабіржовий ринок 

Ринок прямого фінансування 

Ринок непрямого фінансування 

Фондовий ринок 

Цінні папери 

Опціон 

Ф’ючерс 

Варант 

Види цінних паперів 
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Завдання для індивідуальної роботи 
 

Запитання та завдання для самоконтролю 

1. Що таке фінансовий ринок цінних паперів? 

2. Які функції фінансового ринку цінних паперів? 

3. Охарактеризуйте види цінних паперів. 

4. Які існують похідні цінні папери? 

5. На які групи, залежно від функцій, що виконуються в процесі 

ринкової взаємодії, поділяються учасники фондового ринку? 

6. Вкажіть функції фондової біржі. 

7. Які існують види суб’єктів ринку цінних паперів? 

8. Охарактеризуйте цілі фінансового регулювання ринку цінних 

паперів. 

9. Назвіть форми державного регулювання ринку цінних паперів. 

 

Теми рефератів 

1. Сутність ринку цінних паперів, необхідність його фінансового 

регулювання. 

2. Класифікація та характерні риси фінансових ринків. 

3. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в 

Україні. 

4. Основні характеристики цінних паперів. Види цінних паперів. 

5. Фондова біржа. Організація і порядок її роботи. 

 

Тести 

1. Специфічна сфера грошових відносин, що виникають у процесі 

руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними 

особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів – це: 

а) первинний фінансовий ринок; 

б) вторинний фінансовий ринок; 

в) біржовий ринок; 

г) фінансовий ринок. 
 

2. Ринок цінних паперів є сегментом: 

а) фінансового ринку; 

б) грошового ринку; 

в) ринку капіталів; 

г) фондового ринку. 
 

3. Юридичні або фізичні особи, які від свого імені випускають цінні 

папери і зобов’язуються виконувати обов’язки, що випливають з умов 

їхньої емісії – це: 
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а) інвестори; 

б) учасники ринку цінних паперів; 

в) емітенти; 

г) суб’єкти ринку цінних паперів. 
 

4. Акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних 

паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу – це: 

а) фондова біржа; 

б) фінансовий ринок; 

в) ринок цінних паперів; 

г) депозитарний ринок. 
 

5. Що таке ринок прямого фінансування? 

а) коли купівля-продаж здійснюється через фінансових посередників; 

б) це фондовий ринок; 

в) це ринок цінних паперів; 

г) коли купівля-продаж фінансових ресурсів відбувається безпо-

середньо між продавцем і покупцем. 
 

6. Які цінні папери засвідчують внесення її власником грошових 

коштів і підтверджують зобов’язання відшкодувати йому номінальну 

вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з 

виплатою фіксованого відсотка? 

а) акції; 

б) казначейські зобов’язання; 

в) облігації; 

г) векселі. 
 

7. Що таке угода між партнерами, один із яких виписує і продає 

сертифікат, а інший купує його, тобто отримує право до обумовленої 

дати за фіксовану ціну придбати певну кількість акцій в особи, яка 

виписала документ, або ж продати їх? 

а) опціон; 

б) ф’ючерс; 

в) варант; 

г) вексель. 
 

8. У чому полягає індикативна функція фондової біржі? 

а) в організації торгівлі цінними паперами; 

б) у створенні достатніх і всебічних умов для торгівлі цінними 

паперами емітентам, інвесторам та фінансовим посередникам; 

в) в оцінці вартості і привабливості цінних паперів; 

г) у забезпеченні достовірності котирування цінних паперів та 

надійності біржової торгівлі. 
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9. Що є основною метою регулювання фінансового ринку? 

а) забезпечення здійснення державою комплексних заходів щодо 

упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та 

їх похідних; 

б) запобігання зловживанням і порушенням у сфері фінансового 

ринку; 

в) забезпечення гармонізації всіх видів інтересів учасників ринку; 

г) контроль, нагляд за ринком цінних паперів і запобігання 

зловживанням і порушенням у цій сфері. 
 

10. Уніфікацією є: 

а) обмін за регресивним співвідношенням облігацій; 

б) конверсія державного боргу; 

в) зміну доходності позик; 

г) об’єднання кількох позик в одну. 


