
Розклад навчання за програмою  

підготовки головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку 
 

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 

9.00 - 

10.20 

Звіт про фінансовий стан 

(баланс) 

Фінансові інструменти Трансформація 
фінансової звітності 

10.20 - 

10.35 
Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

10.35 - 

11.55 

Звіт про фінансовий стан 

(баланс) 

Розкриття інформації в 
примітках до фінансової 
звітності 

Аналіз фінансової звітності 

12.00 - 

13.20 

Звіт про сукупні 
прибутки та збитки 

Розкриття інформації в 
примітках до фінансової 
звітності 

Аналіз фінансової звітності 

13.20 - 

13.50 
Обідня перерва Обідня перерва Обідня перерва 

13.50 - 

15.10 

Звіт про рух грошових 

коштів 

Об‘єднання підприємств та 
консолідована фінансова 
звітність 

Облік операцій з 
торгівлі цінними 
паперами 

15.10 - 

15.30 
Перерва на каву Перерва на каву Перерва на каву 

15.30 - 

16.50 

Звіт про рух грошових 

коштів 

Об‘єднання підприємств та 
консолідована фінансова 
звітність 

Облік в інститутах 
спільного інвестування 

16.50 - 

18.10 

Фінансові інструменти Трансформація 
фінансової звітності 

 

ТЕСТУВАННЯ 

(о 10.00 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПІВБЕСІДА 

(о 17.00 год.) 

 

Примітка: в ході навчання можливі зміни у розкладі навчання. 


