
Розклад навчання за програмою  
«Навчання фахівців з питань управління активами» 

 
І тиждень 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота 

9.00 -
10.20 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Пайові та боргові 
цінни папери 

Організація торгівлі 
на фондовому ринку 

Акціонерні товариства 
на фондовому ринку 
України 

Бухгалтерський облік 
операцій з цінними 
паперами та їх 
оподаткування 

Антимонопольне 
законодавство на 
фондовому ринку 

10.20 -
10.35 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

10.35 -
11.55 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Національна 
депозитарна система 
України 

Організація торгівлі 
на фондовому ринку 

Акціонерні товариства 
на фондовому ринку 
України 

Бухгалтерський облік 
операцій з цінними 
паперами та їх 
оподаткування 

Антимонопольне 
законодавство на 
фондовому ринку 

12.00 -
13.20 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Національна 
депозитарна система 
України 

Державне 
регулювання 
фондового ринку. 
СРО 

Контрольно-ревізійна 
діяльність та 
правозастосування на 
фондовому ринку 

Законодавче 
забезпечення 
діяльності ІСІ 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

13.20 -
13.50 

Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва 

13.50 -
15.10 

Фондовий ринок в 
Україні 

Пайові та боргові 
цінни папери 

Державне 
регулювання 
фондового ринку. 
СРО 

Контрольно-ревізійна 
діяльність та 
правозастосування на 
фондовому ринку 

Законодавче 
забезпечення 
діяльності ІСІ 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

15.10 -
15.30 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву  

15.30 -
16.50 

Цінні папери та їх 
класифі-кація 

Учасники фондового 
ринку в Україні 

Виконання вимог 
законодавства щодо 
надання клієнту 
інформації 

Виконання вимог 
законодавства щодо 
захисту персональних 
даних учасниками 
фондового ринку 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

 

16.50 -
18.10 

Похідні (деривативи) Іпотечні цінні папери в 
Україні 

  Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

 

 



ІІ тиждень 
 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

9.00 - 
10.20 

Емісійна діяльність ІСІ Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

Пенсійна реформа та 
розвиток фондового ринку 

Діяльність з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

10.20 - 
10.35 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

10.35 - 
11.55 

Емісійна діяльність ІСІ Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

Регулювання та контроль 
діяльності з управління 
активами недержавних 
пенсійних фондів 

Діяльність з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

12.00 - 
13.20 

Емісійна діяльність ІСІ Діяльність з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

Ліцензійні умови 
провадження 
профдіяльності на 
фондовому ринку - 
діяльності з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

Діяльність з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

13.20 - 
13.50 

Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва 

13.50 - 
15.10 

Діяльність з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

Регулювання та контроль 
діяльності з управління 
активами ІСІ 

Порядок взаємодії компанії 
з управління активами із 
зберігачем 

Діяльність з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

15.10 - 
15.30 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

15.30 - 
16.50 

Діяльність з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

 Діяльність з управління 
активами інституційних 
інвесторів 

Інформаційні технології на 
фондовому ринку. 
Інформаційні технології 
здійснення діяльності з 
управління активами 

16.50 - 
18.10 

Регулювання та контроль 
діяльності з управління 
активами недержавних 
пенсійних фондів 

  Інформаційні технології на 
фондовому ринку. 
Інформаційні технології 
здійснення діяльності з 
управління активами 

ТЕСТУВАННЯ 
(о 10.00 год.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПІВБЕСІДА 
(о 17.00 год.) 

 
Примітка: в ході навчання можливі зміни у розкладі навчання. 



Розклад навчання за програмою  
«Навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами» 

 
І тиждень 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота 

9.00 - 
10.20 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Пайові та боргові 
цінни папери 

Організація торгівлі 
на фондовому ринку 

Акціонерні товариства 
на фондовому ринку 
України 

Бухгалтерський облік 
операцій з цінними 
паперами та їх 
оподаткування 

Антимонопольне 
законодавство на 
фондовому ринку 

10.20 - 
10.35 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

10.35 - 
11.55 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Національна 
депозитарна система 
України 

Організація торгівлі 
на фондовому ринку 

Акціонерні товариства 
на фондовому ринку 
України 

Бухгалтерський облік 
операцій з цінними 
паперами та їх 
оподаткування 

Антимонопольне 
законодавство на 
фондовому ринку 

12.00 - 
13.20 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Національна 
депозитарна система 
України 

Державне 
регулювання 
фондового ринку. 
СРО 

Контрольно-ревізійна 
діяльність та 
правозастосування на 
фондовому ринку 

Законодавче 
забезпечення 
діяльності ІСІ 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

13.20 - 
13.50 

Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва 

13.50 - 
15.10 

Фондовий ринок в 
Україні 

Пайові та боргові 
цінни папери 

Державне 
регулювання 
фондового ринку. 
СРО 

Контрольно-ревізійна 
діяльність та 
правозастосування на 
фондовому ринку 

Законодавче 
забезпечення 
діяльності ІСІ 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

15.10 - 
15.30 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву  

15.30 - 
16.50 

Цінні папери та їх 
класифі-кація 

Учасники фондового 
ринку в Україні 

Виконання вимог 
законодавства щодо 
надання клієнту 
інформації 

Виконання вимог 
законодавства щодо 
захисту персональних 
даних учасниками 
фондового ринку 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

 

16.50 - 
18.10 

Похідні (деривативи) Іпотечні цінні папери в 
Україні 

  Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

 

 



ІІ тиждень 
 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

9.00 - 
10.20 

Регулювання діяльності 
торговців цінними 
паперами 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів. Фінансові 
обчислення. Оцінка 
вартості цінних паперів 

Пенсійна реформа та 
розвиток фондового ринку 

Інформаційні технології 
здійснення діяльності 
торговців цінними 
паперами 

10.20 - 
10.35 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

10.35 - 
11.55 

Регулювання діяльності 
торговців цінними 
паперами 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів. Фінансові 
обчислення. Оцінка 
вартості цінних паперів 

Регулювання діяльності 
торговців цінними 
паперами 

Інформаційні технології 
здійснення діяльності 
торговців цінними 
паперами 

12.00 - 
13.20 

Регулювання діяльності 
торговців цінними 
паперами 

 Регулювання діяльності 
торговців цінними 
паперами 

Інформаційні технології 
здійснення діяльності 
торговців цінними 
паперами 

13.20 - 
13.50 

Обідня перерва 
 

Обідня перерва Обідня перерва 

13.50 - 
15.10 

Порядок взаємодії 
торговців з 
реєстроутримувачами 

 Практичні аспекти 
проведення приватизації в 
Україні 

Інформаційні технології 
здійснення діяльності 
торговців цінними 
паперами 

15.10 -
15.30 

Перерва на каву 
 

Перерва на каву Перерва на каву 

15.30 -
16.50 

Ліцензійні умови 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами 

 Порядок взаємодії 
торговців із зберігачем 

Особливості торгівлі 
різними видами цінних 
паперів 

16.50 -
18.10 

Ліцензійні умови 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами 

 Порядок взаємодії 
торговців із зберігачем 

Особливості торгівлі 
різними видами цінних 
паперів 

18.15 -
19.00 

   Інформаційні технології 
здійснення діяльності 
торговців цінними 
паперами 

ТЕСТУВАННЯ 
(о 10.00 год.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПІВБЕСІДА 
(о 17.00 год.) 

 
Примітка: в ході навчання можливі зміни у розкладі навчання. 



Розклад навчання за програмою  
«Навчання фахівців з питань депозитарної діяльності» 

 
І тиждень 

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота 

9.00 -
10.20 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Пайові та боргові 
цінни папери 

Організація торгівлі 
на фондовому ринку 

Акціонерні товариства 
на фондовому ринку 
України 

Бухгалтерський облік 
операцій з цінними 
паперами та їх 
оподаткування 

Антимонопольне 
законодавство на 
фондовому ринку 

10.20 -
10.35 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

10.35 -
11.55 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Національна 
депозитарна система 
України 

Організація торгівлі 
на фондовому ринку 

Акціонерні товариства 
на фондовому ринку 
України 

Бухгалтерський облік 
операцій з цінними 
паперами та їх 
оподаткування 

Антимонопольне 
законодавство на 
фондовому ринку 

12.00 -
13.20 

Правове регулювання 
підприємницької 
діяльності в Україні 

Національна 
депозитарна система 
України 

Державне 
регулювання 
фондового ринку. 
СРО 

Контрольно-ревізійна 
діяльність та 
правозастосування на 
фондовому ринку 

Законодавче 
забезпечення 
діяльності ІСІ 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

13.20 -
13.50 

Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва 

13.50 -
15.10 

Фондовий ринок в 
Україні 

Пайові та боргові 
цінни папери 

Державне 
регулювання 
фондового ринку. 
СРО 

Контрольно-ревізійна 
діяльність та 
правозастосування на 
фондовому ринку 

Законодавче 
забезпечення 
діяльності ІСІ 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

15.10 -
15.30 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву  

15.30 -
16.50 

Цінні папери та їх 
класифі-кація 

Учасники фондового 
ринку в Україні 

Виконання вимог 
законодавства щодо 
надання клієнту 
інформації 

Виконання вимог 
законодавства щодо 
захисту персональних 
даних учасниками 
фондового ринку 

Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

 

16.50 -
18.10 

Похідні (деривативи) Іпотечні цінні папери в 
Україні 

  Аналіз та оцінювання 
вартості активів 

 

 



ІІ тиждень 
 Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

9.00 -
10.20 

Ліцензійні умови провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - 
депозитарної діяльності 

Зберігання цінних паперів Пенсійна реформа та розвиток 
фондового ринку 

Інформаційні 
технології здійснення 
депозитарної 
діяльності 

10.20 -
10.35 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

10.35 -
11.55 

Ліцензійні умови провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку - 
депозитарної діяльності 

Зберігання цінних паперів Організація діяльності 
депозитарної установи 

Інформаційні 
технології здійснення 
депозитарної 
діяльності 

12.00 -
13.20 

Переведення випуску іменних 
акцій документарної форми 
існування у без документарну 
форму та переведення 
випущених емітентом у 
документарній формі акцій 
на пред'явника в іменні акції 

Знерухомлення цінних паперів 
документарної форми існування. 
Вимоги Комісії до переведення 
знерухомлених цінних паперів у 
документарну форму 

Організація діяльності 
депозитарної установи 

Вимоги Комісії щодо 
складання та подання 
адмінданих щодо 
здійснення діяльності 
депозитарними 
установами 

13.20 - 
13.50 

Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва 

13.50 -
15.10 

Основні поняття діяльності з 
ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів 

Знерухомлення цінних паперів 
документарної форми існування. 
Вимоги Комісії до переведення 
знерухомлених цінних паперів у 
документарну форму 

Організація діяльності 
депозитарної установи 

Організація 
діяльності 
депозитарної 
установи 

15.10 -
15.30 

Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

15.30 -
16.50 

Обслуговування операцій 
емітента щодо розміщенних 
та випущених ним цінних 
паперів 

Вимоги Комісії щодо обслуговування 
обігу цінних паперів на рахунках у 
цінних паперах. Обслуговування обігу 
цінних паперів на рахунку у цінних 
паперах, вікритому на ім‘я держави 

Розрахунково-клірингова 
діяльність. Державне 
регулювання та контроль 
розрахунково-клірингової 
діяльності 

 

16.55 -
18.15 

Обслуговування операцій 
емітента щодо розміщенних 
та випущених ним цінних 
паперів 

Вимоги Комісії щодо обслуговування 
обігу цінних паперів на рахунках у 
цінних паперах. Обслуговування обігу 
цінних паперів на рахунку у цінних 
паперах, вікритому на ім‘я держави 

Розрахунково-клірингова 
діяльність. Державне 
регулювання та контроль 
розрахунково-клірингової 
діяльності. 

 

18.15 -
19.35 

Норми та правила обліку 
цінних паперів в Національній 
депозитарній системі 

Вимоги Комісії до здійснення та 
суміщення депозитарної 
діяльності 

Особливості обслуговування 
зберігачем інститутів 
спільного інвестування 

 

ТЕСТУВАННЯ 
(о 10.00 год.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПІВБЕСІДА 
(о 17.00 год.) 

 
Примітка: в ході навчання можливі зміни у розкладі навчання. 


