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Частина 2  

4.  Практичні та самостійні  заняття 4 
               Тести для самостійного опрацювання 
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Тести для самостійного опрацювання 

1 Небанківські 

фінансово-кредитні 

установи це: 

А. установи, які акумулюють 

тимчасово вільні грошові кошти 

і розміщують їх у формі 

кредиту; 

Б. неприбуткова організація, 

засно- вана фізичними особами 

на кооперативних засадах з 

метою задоволення потреб її 

членів у взаємному 

кредитуванні; 

В. фінансовий посередник, який 

виконує одну чи декілька 

операцій з банківської 

діяльності; 

Г. кооперативні ощадні 

інститути, організовані 

профспілками чи групою 

приватних осіб та об’єднані 

певними спільними 

матеріальними інтересами; 

Д. договірні ощадні інститути, 

які здійснюють короткострокове 

цільове  кредитування 

2 На відміну від 

банків, небанківські 

фінансові 

посередники, 

формуючи свої 

ресурси, здійснюють 

недепозитне 

залучення коштів 

такими способами: 

А. шляхом продажу своїх 

цінних паперів (такі 

посередники називаються 

інвестиційними); 

Б. на договірних засадах (такі 

посередники називаються 

договірними); 

В. шляхом купівлі цінних 

паперів; 

Г. правильна відповідь А, Б; 
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Д. правильна відповідь відсутня 

3 Договірними 

небанківськими 

фінансово-

кредитними 

посередниками є: 

А. страхові компанії, пенсійні 

фонди, ломбарди; 

Б. лізингові компанії, 

факторингові компанії; 

В. інвестиційні фонди, 

фінансові компанії, кредитні 

спілки; 

Г. депозитарії, лізингові 

компанії, пенсійні фонди; 

Д. правильна відповідь А, Б 

4 Фінансові 

посередники, що 

спеціалізуються на 

видачі позичок 

населенню під 

заставу рухомого 

майна це: 

А. ломбарди; 

Б. страхові компанії; 

В. лізингові компанії; 

Г. факторингові компанії; 

Д. фінансові компанії 

5 Кредитні спілки 

(кооперативи, 

товариства) це:  

А. кооперативні ощадні 

інститути, організовані 

профспілками чи групою 

приватних осіб та об’єднані 

певними спільними 

матеріальними інтересами; 

Б. особливий тип установ, що 

діє у сферах споживчого 

кредиту; 

В. установа, що об’єднує індиві- 

дуальні заощадження і надає 

своїм пайовикам можливість 

вкласти їх у цінні папери та інші 

активи; 

Г. фінансові посередники, що 

спеціалізуються на придбанні 
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предметів тривалого 

користування та передачі їх в 

оренду; 

Д. комерційна установа, яка 

спеціалізується на взаємному 

кредитуванні своїх засновників 

6 Кошти пенсійного 

фонду формуються 

за рахунок: 

А. обов’язкових строкових 

внесків підприємств, установ і 

організацій; 

Б. обов’язкових строкових 

внесків осіб, які займаються 

індивідуаль- ною діяльністю, в 

тому числі на основі 

індивідуальної (кооператив- ної) 

оренди; 

В. обов’язкових строкових 

внесків громадян, коштів 

направлених на виплату пенсій 

військовослужбов- цям 

строкової служби та особам, які 

входять до органів внутрішніх 

справ і національної безпеки; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. усі відповіді є правильними 

7 Страхова компанія – 

це: 

А. юридична особа, яка бере на 

себе зобов’язання страховика і 

має на це відповідну ліцензію; 

Б. фізична особа-підприємець, 

яка бере на себе зобов’язання 

страховика і має на це 

відповідну ліцензію; 

В. небанківська фінансова 

установа, що провадить 

діяльність з надання фізичним 
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особам фінансових кредитів під 

заставу; 

Г. фінансова установа, яка 

здійснює в інтересах третіх осіб 

за власний рахунок чи за 

рахунок цих осіб, операції з 

придбання права вимоги на 

виконання зобов’язань у 

грошовій формі з поставки 

товарів/послуг; 

Д. некомерційна установа, яка 

акумулює грошові кошти з 

метою їх цільового 

використання 

8 Чисельність 

засновників 

кредитної спілки не 

може бути менше 

ніж 50 осіб, які 

об’єднані хоча б за 

однією з таких ознак: 

А. мають спільне місце роботи 

чи навчання; 

Б. належать до однієї 

професійної спілки, об’єднання 

професійних спілок; 

В. проживають в одному селі, 

селищі, місті, районі, області; 

Г. правильними є відповіді А, Б; 

Д. всі відповіді є правильними 

9 Членами Кредитної 

спілки можуть бути: 

А. громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства, що 

постійно проживають на 

території України; 

Б. громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства, що 

постійно проживають на 

території України  об’єднані 

спільним проживанням, місцем 

роботи, навчання, членством у 

громадській організації тощо; 
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В. громадяни України, які 

мають повну цивільну 

дієздатність, не позбавлені волі 

та не мають непогашеної 

судимості за корисливі злочини; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. всі відповіді є правильними 

10 Фінансовий ринок – 

це механізм: 

А. утворення капіталу; 

Б. використання капіталу; 

В. перерозподілу капіталу; 

Г. акумуляції капіталу. 

Д. всі відповіді правильні 

11 Зростання вартості 

активів 

інвестиційного 

фонду 

забезпечується за 

рахунок: 

А. зростання ринкової вартості 

активів, в які проінвестовано 

кошти фонду; 

Б. дохід від торгівлі цінними 

паперами, які є в портфелі 

фонду; 

В. проценти та дивіденди від 

активів, які є в портфелі фонду; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. всі відповіді є правильними. 

12 Фінансовий ринок за 

інституційною 

ознакою поділяють 

на: 

А. ринок грошей та ринок 

капіталів; 

Б. фінансово-кредитні інститути 

та ринок цінних паперів; 

В. обліковий та міжбанківський 

ринок; 

Г. ринок позичкових 

зобов’язань та валютний ринок; 

Д. всі відповіді правильні 

13 Фінансовий ринок за 

часовою ознакою 

поділяють на: 

А. ринок грошей та ринок 

капіталів; 

Б. фінансово-кредитні інститути 
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та ринок цінних паперів; 

В. обліковий та міжбанківський 

ринок; 

Г. ринок позичкових 

зобов’язань та валютний ринок; 

Д. всі відповіді правильні 

14 Професійними 

торговцями цінних 

паперів є: 

А. емітенти та інвестори; 

Б. фондові біржі, клірингові та 

розрахункові організації; 

В. організації, для яких торгівля 

цінними паперами є основною 

професійною діяльністю; 

Г. депозитарні установи та 

центральний банк; 

Д. контрактні фінансові 

інститути 

15 Специфічний вид 

діяльності на 

грошовому ринку, 

що полягає в 

акумуляції його 

суб’єктами вільних 

грошових капіталів і 

розміщення їх від 

свого імені в дохідні 

активи: 

А. брокерська діяльність; 

Б. фінансове посередництво; 

В. агентські послуги; 

Г. фінансовий менеджмент; 

Д. дилерська діяльність 

16 Цінний папір, що 

підтверджує 

зобов’язання 

емітента повернути 

власникові його 

номінальну вартість 

у передбачений 

умовами розміщення 

А. облігація; 

Б. облігація внутрішньої 

державної позики; 

В. облігація зовнішньої 

державної позики; 

Г. облігація внутрішньої 

місцевої позики; 

Д. облігація зовнішньої місцевої 
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строк та виплатити 

доход – це: 

позики 

17 За ступенем ризику 

облігації поділяють 

на: 

А. серійні та ординарні; 

Б. гарантовані та незабезпечені;  

В. іменні та на пред’явника; 

Г. прості та привілейовані; 

Д. ризикові та надризикові 

18 Інвестори, які 

придбали облігації, 

залишаються їх 

власниками до 

моменту погашення 

без права продавати, 

обмінювати чи 

дарувати їх – це: 

А. облігації вільного обігу; 

Б. облігації без права обігу; 

В. облігації з обмеженим обігом; 

Г. цільові облігації; 

Д. правильними є відповіді А, В 

19 Державні цінні 

папери, що 

розміщуються 

виключно на 

внутрішньому 

фондовому ринку і 

підтверджують 

зобов’язання 

України щодо 

відшкодування 

пред’явникам цих 

облігацій їх 

номінальної вартості 

з виплатою доходу 

відповідно до умов 

розміщення – це: 

А. облігації зовнішніх 

державних позик; 

Б. облігації внутрішніх 

державних позик; 

В. цільові облігації внутрішніх 

державних позик; 

Г. облігації внутрішніх місцевих 

позик; 

Д. правильними є відповіді Б, Г 

20 За механізмом 

виплати відсотків 

облігації поділяють 

А. серійні та ординарні; 

Б. гарантовані та незабезпечені;  

В. іменні та на пред’явника; 
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на: Г. прості та привілейовані; 

Д. ризикові та надризикові 

21 До фінансових 

ризиків не належить: 

А. кредитний ризик; 

Б. інфляційний ризик; 

В. процентний ризик; 

Г. валютний ризик; 

Д. ризик корпоративного 

управління 

22 За економічним 

змістом фінансові 

ризики поділяються 

на: 

А. ризик виробничої, 

посередницької, торговельної, 

транспортної, консалтингової, 

страхової, охоронної та іншої 

діяльності; 

Б. операційний, інфляційний, 

кредитний, процентний та 

валютний ризики; 

В. ризик банку, підприємця, 

страхової компанії, 

факторингової компанії; 

Г.чистий та спекулятивний 

ризики; 

Д. систематичний та 

несистематичний ризики 

23 Метод, який не 

використовується під 

час оцінки ризику на 

фінансовому ринку: 

А. нормативно-параметричний 

метод; 

Б. факторний аналіз; 

В. економіко-математичне 

моделювання; 

Г. метод експертних оцінок; 

Д. комп’ютерна імітація 

24 Хеджування є одним 

із методів: 

А. виявлення фінансового 

ризику; 

Б. оцінки фінансового ризику; 

В. управління фінансовим 
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ризиком; 

Г. ціноутворення; 

Д. попередження фінансового 

ризику 

25 Сума, в яку 

перетворюються 

через певний період 

часу з урахуванням 

певної ставки 

процента інвестовані 

сьогодні кошти – це: 

А. теперішня вартість грошей; 

Б. майбутня вартість грошей; 

В.продисконтована вартість 

грошей; 

Г. споживча вартість грошей; 

Д. ринкова вартість грошей 

26 Органами 

державного 

регулювання 

фінансового ринку є: 

А. Національний банк України; 

Б. Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку та 

Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових 

послуг; 

В. Міністерство фінансів 

України, Антимонопольний 

комітет України, Державна 

служба фінансового 

моніторингу України; 

Г. Національний банк України 

та Міністерство фінансів 

України; 

Д. Національний банк України, 

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, 

Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових 

послуг, Міністерство фінансів 

України, Антимонопольний 
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комітет України та Державна 

служба фінансового 

моніторингу України 

27 Головним 

центральним 

органом виконавчої 

влади, який 

забезпечує єдину 

державну фінансову, 

бюджетну, 

податкову та митну 

політику в Україні є: 

А. Державне казначейство 

України; 

Б. Міністерство фінансів 

України; 

В. Національний банк України; 

Г. Верховна Рада України; 

Д. Кабінет Міністрів України 

28 Основною функцією 

Національного банку 

України є: 

А. формування грошово-

кредитної політики; 

Б. рефінансування комерційних 

банків; 

В.забезпечення стабільності 

гривні; 

Г. валютне регулювання; 

Д. банківське регулювання і 

нагляд 

29 Сегментами ринку 

капіталів є: 

А. обліковий та валютний 

ринки;  

Б. міжбанківський та кредитний 

ринки; 

В. фондовий ринок та ринок 

цінних паперів; 

Г. фондовий та кредитний 

ринки; 

Д. ринок цінних паперів та 

кредитний ринок 

30 До небанківських 

фінансових установ 

не належать: 

А. компанії з управління 

активами; 

Б. факторингові компанії; 
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В. корпоративний інвестиційний 

фонд; 

Г. страхові компанії; 

Д. пайовий інвестиційний фонд 

31 Фінансова послуга – 

це операції: 

А. з фінансовими активами, що 

здійснюються в інтересах третіх 

осіб за власний рахунок чи за 

рахунок цих осіб з метою 

отримання прибутку або 

збереження реальної вартості 

фінансових активів; 

Б. з купівлі-продажу фінансових 

активів з метою одержання 

прибутку на курсовій різниці чи 

у вигляді комісійних; 

В. з управління фінансовими 

активами за договорами 

довірчого управління; 

Г. з метою збільшення реальної 

вартості фінансових активів; 

Д. з метою отримання прибутку 

або збереження реальної 

вартості фінансових активів 

32 Ринок капіталів 

включає: 

А. фондовий та валютний 

ринок; 

Б. ринок грошей та 

довгострокових банківських 

кредитів і депозитів; 

В. обліковий, міжбанківський, 

валютний ринок; 

Г. ринок цінних паперів, 

середньо- та довгострокових 

банківських кредитів; 

Д. фондовий ринок та валютний 
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ринок 

33 Грошовий ринок 

включає: 

А. фондовий та валютний 

ринок; 

Б. ринок капіталів, 

довгострокових банківських 

кредитів та депозитів; 

В. обліковий, міжбанківський, 

валютний ринок; 

Г. ринок грошових сурогатів та 

середньострокових фінансових 

інструментів; 

Д. фондовий ринок та валютний 

ринок 

34 За регіональною 

ознакою фінансовий 

ринок поділяється 

на: 

А. ринок резидентів та 

нерезидентів; 

Б. національний та світовий 

ринки; 

В. місцевий, регіональний, 

національний та світовий ринки; 

Г. міжнародний та національний 

ринки; 

Д. національний ринок та ринок 

нерезидентів 

35 Ринок, на якому 

надаються середньо- 

та довгострокові 

кредити, 

перебувають в обігу 

середньо- та довго- 

строкові боргові 

цінні папери, а також 

інструменти 

власності – акції, для 

яких термін обігу не 

А. ринок інструментів власності 

та ринок довгострокових 

боргових інструментів; 

Б. ринок короткострокових 

інструментів позики та ринок 

довгострокових боргових 

інструментів; 

В. ринок капіталів, ринок цінних 

паперів та грошовий ринок; 

Г. кредитний ринок та валютний 

ринок; 
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встановлюєть ся, 

поділяється на: 

Д. ринок короткострокових 

борго- вих інструментів та 

ринок похідних інструментів 

36 Головне завдання 

фінансового ринку 

полягає у: 

А. трансформації тимчасово 

вільних грошових коштів у 

позиковий капітал; 

Б. активній мобілізації 

фінансових ресурсів з 

різноманітних джерел; 

В. формуванні ринкових цін на 

окремі фінансові інструменти і 

послуги; 

Г. ефективному розподілі 

акумульованого капіталу між 

кінцевими споживачами; 

Д. прискоренні обороту 

капіталу, що сприяє активізації 

економічних процесів у державі 

37 З інституційної 

точки зору 

“фінансовий ринок” 

– це: 

А. механізм перерозподілу 

капіталу між кредиторами та 

позичаль- никами за допомогою 

посередників на підставі попиту 

і пропозиції на капітал; 

Б. сукупність фінансово-

кредитних інститутів, що 

спрямовують потоки грошових 

коштів від власників до 

позичальників та навпаки; 

В. сфера специфічних 

економічних відносин; 

Г. важливий фундамент для 

зростання, розвитку та 

стабільності економіки; 

Д. місце формування попиту та 
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пропозиції на фінансові ресурси 

38 Головними 

суб’єктами 

фінансового ринку є: 

А. домашні господарства, 

держава; фінансові інститути; 

Б. держава, підприємства, 

домогосподарства; 

В. домогосподарства, фірми і 

підприємства, фінансові 

інститути, держава; 

Г. фізичні особи, юридичні 

особи, держава;  

Д. фінансові інститути, держава, 

фізичні особи 

39 Інструментами 

грошового ринку є : 

А. варант; 

Б. форвард; 

В. вексель; 

Г. опціон; 

Д. своп 

40 Постійний розвиток 

міжнародних ринків 

та інтеграційні 

процеси на них 

сприяють розвитку 

світової економіки, 

оскільки: 

А. сприяють взаємозалежності 

еко- номік різних країн; 

Б. зменшують можливості 

урядів країн в регулюванні 

процесів на національних 

фінансових ринках; 

В. активи, емітовані поза 

юрисдикцією будь-якої однієї 

країни, пропонуються 

інвесторам багатьох країн; 

Г. учасниками міжнародного 

ринку є уряди, центральні 

банки, фінансові інститути, 

великі промислові корпорації, а 

також міжнародні фінансові 

інститути та організації; 

Д. дають можливість кращого 
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розподілу фінансових ресурсів у 

світовому масштабі 

41 Емісійний цінний 

папір, що закріплює 

права її власника на 

отримання, в 

передбачений термін, 

номінальної вартості 

і зафіксованого 

відсотка від цієї 

вартості або іншого 

майнового 

еквівалента, – це: 

А. вексель; 

Б. облігація; 

В. чек; 

Г. своп; 

Д. акція. 

42 Ринок цінних паперів 

включає: 

А. ринок грошей та ринок 

капіталів; 

Б. первинний та вторинний 

ринки цінних паперів; 

В. біржовий та «вуличний» 

ринки; 

Г. обліковий, міжбанківський та 

валютний ринки; 

Д. фондовий ринок та валютний 

ринок 

43 Цільовими 

облігаціями є : 

А. облігації, за якими 

передбачається виплата 

відсоткових доходів; 

Б. облігації, виконання 

зобов’язань за якими 

дозволяється товарами та/або 

послугами відповідно до вимог, 

встановлених умовами 

розміщення таких облігацій; 

В. облігації, що розміщуються 

за ціною, нижчою ніж їх 
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номінальна вартість; 

Г. облігації місцевих позик, які 

випускають місцеві органи 

влади; 

Д. облігації, які можуть 

обмінюватися на прості або 

привілейовані акції. 

44 Суб’єкти 

фінансового ринку, 

що вкладають свої 

грошові кошти в 

цінні папери 

виключно в цілях 

отримання доходу – 

це: 

А. фінансові посередники; 

Б. емітенти; 

В. індивідуальні інвестори; 

Г. портфельні інвестори; 

Д. інвестиційні фонди 

45 Акції, які гарантують 

власникам 

фіксований дивіденд 

незалежно від 

результатів 

діяльності корпорації 

– це : 

А. прості акції; 

Б. іменні акції; 

В. привілейовані акції; 

Г. акції на пред’явника; 

Д. дохідні акції 

46 Якщо процентні 

ставки на ринку 

зростають, то 

ринкові ціни 

облігацій: 

А. зростають; 

Б. зменшуються; 

В. залишаються без змін; 

Г. між ними немає зв’язку; 

Д. вони змінюються прямо 

пропорційно 

47 Акціонерне 

товариство може 

випускати облігації 

на суму: 

А. не більше 10 % від 

статутного капіталу; 

Б. не більше 50 % від статутного 

капіталу; 

В. не більше 15 % від суми 

активів; 
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Г. не більше 25 % від статутного 

капіталу; 

Д. без жодних обмежень 

48 Власники облігацій 

мають право: 

А. одержати частину доходу 

емітента; 

Б. одержати фіксований дохід; 

В. брати участь у керуванні 

емітентом; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. правильними є відповіді Б, В 

49 Якщо номінальна 

вартість облігації 

визначена в 

національній валюті, 

то вона не повинна 

бути меншою: 

А. однієї копійки; 

Б. 1 гривні; 

В. 100 грн.; 

Г. 50 неоподаткованих  

мінімумів; 

Д. 150 неоподаткованих 

мінімумів 

50 Фінансовий ризик – 

це: 

А. ризик, пов’язаний з 

імовірністю втрат фінансових 

ресурсів; 

Б. ризик, пов’язаний з 

імовірністю втрат фінансових 

грошових коштів; 

В. ризик, пов’язаний з 

імовірністю отримання 

незадовільного фінансо- вого 

результату; 

Г. ризик, пов’язаний з 

імовірністю зменшення або 

повної втрати прибутку; 

Д. ризик, пов’язаний з грошово-

фінансовою сферою 

51 Ризик, який 

пов’язаний з 

А. інвестиційний ризик; 

Б. валютний ризик; 
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імовірністю 

знецінен- ня 

інвестиційно-фі- 

нансового портфелю 

– це : 

В. інфляційний ризик;  

Г. ризик структури капіталу; 

Д. ризик ліквідності 

52 До зовнішніх 

факторів виникнення 

фінансового ризику 

належать: 

А. швидка зміна економічної 

ситуації і кон’юнктури 

фінансового ринку,розширення 

сфери фінансо- вих відносин 

підприємства, фінансових 

інструментів, неефективна 

структура активів і капіталу; 

Б. некваліфікований фінансовий 

менеджмент, поява нових 

фінансових технологій, 

інфляційні процеси в країні, 

зростання цін на ресурси; 

В. зміна кон’юнктури 

фінансового ринку підприємств 

під впливом зовнішнього 

підприємницького середовища, 

збільшення або зменшення 

пропозиції вільних грошових 

ресурсів, недооцінка бізнес-

партнерів; 

Г. загальна економічна і 

політична нестабільність в 

країні та світі, загальноринкове 

падіння цін на фінансові активи; 

Д. велика схильність до 

ризикових фінансових операцій 

з високою нормою прибутку, 

нестабільне фінансове 

становище підприєм- ства, 
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неправильна оцінка фінан- сово-

економічного стану партнерів 

53 До категорії система- 

тичних ризиків 

належать: 

А. ризик зміни процентної 

ставки та ризик інфляції; 

Б. кредитний та галузевий 

ризик; 

В. валютний та ризик 

ліквідності; 

Г.операційний ризик та ризик 

інфляції; 

Д. інвестиційний ризик та ризик 

неплатоспроможності 

54 До розрахунково-

аналітичних методів 

оцінки ризику 

належить: 

А. метод економіко-

математичного моделювання; 

Б. аналітичний метод; 

В. метод експертних оцінок; 

Г. метод соціально-

економічного експерименту; 

Д. метод аналогій 

55 Хеджування – це: А.укладання термінових 

контрактів на купівлю товарів 

чи валютних цінностей за 

домов- леними цінами в 

майбутньому;  

Б. страхування цінового ризику, 

яке дозволяє мінімізувати їх 

фінансові втрати шляхом 

одночасного укладання 

форвард- ної, ф’ючерсної, 

опціонної та своп-угоди на 

однаковий обсяг однако- вого 

товару; 

В.укладання термінових 

контрактів на купівлю (продаж) 
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продукції чи валютних 

цінностей за фіксованим курсом 

у майбутньому;  

Г. чітка домовленость продавця 

і покупця на купівлю (продаж) 

продукції чи валютних коштів 

за фіксованим курсом у 

майбутньому;  

Д. угода, що має на меті 

отримання прибутків від 

перепродажу товару або 

контрактів за більш вигідними 

цінами 

56 На варість капіталу 

не впливають такі 

фактори: 

А.рівень доходності інших 

інвести- цій; 

Б. рівень ризику даного 

капітально- го вкладення; 

В. джерела фінансування; 

Г. вартість боргу з фіксованим 

відсотком; 

Д. величина інвестованого 

капіта- лу. 

57 Реальна процентна 

ставка – це: 

А. дохід інвестора на вкладені 

кошти із урахуванням зміни 

купі- вельної спроможності 

грошей у зв’язку з інфляцією; 

Б. ставка, що відображає дохід 

інве стора без урахування зміни 

купівельної спроможності 

грошей у зв’язку з інфляцією; 

В. премія за інфляційне 

очікування, яку інвестори 

додають до реаль- ного рівня 

доходу; 



24 

 

Г. процентна ставка за коротко- 

строковими державними 

цінними паперами, що не 

включає поправку на інфляцію; 

Д. процентна ставка за 

довгостро- ковими цінними 

паперами, що включає поправку 

на інфляцію 

58 Ціна на фінансовому 

ринку – це : 

А. грошове вираження 

споживчих властивостей товару; 

Б. вартість грошового капіталу, 

що визначається 

співвідношенням між попитом 

покупців та пропозицією 

продавців грошових фондів; 

В. інструмент вартісних 

відносин виробників і 

споживачів; 

Г. знаряддя економічної 

поведінки ринкових суб’єктів; 

Д. знаряддя державного 

контролю 

59 Теперішня вартість 

фінансових 

інструментів 

відображає: 

А. надходження, що знаходяться 

за межами сьогоднішнього дня; 

Б. поточну ринкову ціну 

фінансового активу в результаті 

зрівноваження попиту і 

пропозиції на нього; 

В. рівномірні грошові потоки, 

що проводяться наприкінці 

періоду; 

Г. плату за позиковий капітал; 

Д. суму, в яку перетворюються 

через певний період часу з 
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урахуванням певної ставки 

процента інвестовані сьогодні 

кошти 

60 Процентна ставка є: А. доходом інвестора від 

вкладення коштів на визначені 

цілі і визна- чений період часу в 

майбутньому; 

Б. доходом інвестора від 

вкладення коштів на період часу 

в майбут- ньому; 

В. доходом інвестора від 

залучення коштів на визначені 

цілі і визна- чений період часу в 

майбутньому; 

Г. доходом інвестора від 

вкладення коштів на визначені 

цілі і визначений період часу; 

Д. доходом інвестора від 

вкладення коштів на визначені 

цілі і в рівні часові проміжки 

61 Для інвестора 

процентна ставка 

відображає: 

А. дохідність вкладень по 

цінним паперам; 

Б. дохідність реальних 

інвестицій; 

В. дохідність його інвестицій; 

Г.дохідність фінансових 

інвестицій; 

Д. дохідність капіталу 

62 Для позичальника 

процентна ставка 

відображає: 

А. витрати, які він має понести у 

зв’язку із залученням коштів у 

вигляді довгострокових 

кредитів; 

Б. витрати, які він має понести у 

зв’язку із залученням коштів; 
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В. витрати, які він має понести у 

зв’язку із виплатою дивідендів 

по акціям; 

Г. витрати, які він має понести у 

зв’язку із залученням коштів у 

вигляді короткострокових 

креди- тів; 

Д. витрати, які він має понести у 

зв’язку із залученням коштів на 

ринку капіталу 

63 Кредитори та 

позичаль ники – це 

суб’єкти: 

А. страхового ринку; 

Б. ринку позичкових капіталів; 

В. ринку цінних паперів; 

Г. ринку нерухомості 

Д. валютного ринку 

64 Сума інвестованих 

коштів складає 50 

тис грн., відсоткова 

ставка за залучення 

коштів становить 10 

%. Чому дорівнює 

нарощена сума, яку 

отримає інвестор? 

А. 55000 тис грн.; 

Б. 55 тис грн.; 

В. 5000 грн.; 

Г. 5500 грн.; 

Д. 45 тис грн 

65 Залежність ризику 

від дохідності 

змінюється в такій 

послідовності: 

А.зі збільшенням ризику 

зменшу- ється процентна ставка; 

Б.зі збільшенням ризику 

збільшу- ється процентна 

ставка; 

В.зі зменшенням ризику збіль- 

шується процентна ставка; 

Г.зі збільшенням процентної 

став- ки ризик залишається 

незмінним; 

Д. зі збільшенням ризику 
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процент- на ставка залишається 

незмінною 

66 Ставка 

рефінансування це: 

А. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

юридичним особам; 

Б. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

юридичним особам для 

забезпечення їх розвитку; 

В. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

національ- ним банкам; 

Г. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

централь- ним та комерційними 

банками; 

Д. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

комерцій- ним банкам 

67 Найнижчу ставку по 

кредитам рефінансу- 

вання в Україні 

надає: 

А. Національний банк України; 

Б. Спеціалізовані комерційні 

банки; 

В. Міжнародний Валютний 

Фонд; 

Г. Європейський Банк 

Реконструкції та Розвитку; 

Д. Кредитні спілки 

68 Безризикова 

процентна ставка це: 

А. номінальна процентна ставка 

за короткостроковими 

державними цінними паперами; 

Б. реальна процентна ставка за 

короткостроковими державними 

цінними паперами; 

В. номінальна процентна ставка 
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за короткостроковими цінними 

паперами; 

Г. номінальна процентна ставка 

за державними цінними 

паперами; 

Д. номінальна процентна ставка 

за довгостроковими цінними 

паперами 

69 Серед сфер 

фінансово- го ринку, 

що обов’яз- ково 

повинні регулюва 

тися державою, слід 

виділити такі: 

А. допуск цінних паперів до 

публічних торгів; 

Б. заборона маніпулювання 

цінами та розкриття інформації 

емітен- тами; 

В. функціонування організаторів 

торгівлі (фондових бірж та 

торговельно інформаційних 

систем); 

Г. регулювання діяльності 

профе- сійних учасників ринку, 

насам- перед брокерів і дилерів, 

та їх відносин з клієнтами; 

Д. всі відповіді є правильними 

70 До контрактних 

фінан- сових 

інститутів не 

належать: 

А. інститути спільного 

інвестування; 
Б. пенсійні фонди; 

В. ломбарди; 

Г. страхові компанії; 

Д. всі варіанти правильні 

71 Перший інститут 

спіль ного 

інвестування у 

вигляді інвестиційної 

компанії почав 

функці- онувати у: 

А. Франції; 

Б. Німеччині; 

В. Бельгії; 

Г. Росії; 

Д. Англії 
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72 Державне 

регулювання у сфері 

спільного інве- 

стування в Україні 

здійснює: 

А. Асоціація приватних 

інвесторів України; 

Б.Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку; 

В. Державна інвестиційна 

компанія; 

Г. Українська асоціація інвести- 

ційного бізнесу; 

Д. Український центр сприяння 

іноземному інвестуванню 

73 Об’єктами 

фінансового ринку є: 

А. фінансово-кредитні 

інститути; 

Б. інститути інфраструктури 

фінансового ринку; 

В. держава, суб’єкти 

господарювання та домашні 

господарства; 

Г. інструменти фінансового 

ринку; 

Д. валюта, гроші 

74 Емітенти – це 

суб’єкти, що: 

А. залучають фінансові ресурси; 

Б. вкладають грошові кошти у 

фінансові інструменти; 

В. перерозподіляють фінансові 

ресурси; 

Г. реалізують різні види 

страхових послуг; 

Д. реалізують інструменти 

фондового ринку 

75 Суб’єкти 

фінансового ринку, 

що купують 

контрольний пакет 

акцій для здійснення 

А. фінансові посередники; 

Б. емітенти; 

В. індивідуальні інвестори; 

Г. стратегічні інвестори; 

Д. портфельні інвестори 
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управління 

підприємством, – це: 

76 В Україні основними 

страховими 

посередниками є: 

А. страхові агенти; 

Б. страхові брокери; 

В. перестрахові брокери; 
Г. всі варіанти правильні; 

Д. правильна відповідь лише А і 

Б 

77 До боргових 

фінансових 

інструментів 

належать: 

А. акції, облігації, чеки, векселі, 

депозитні сертифікати; 

Б. акції, інвестиційні 

сертифікати, опціони, свопи, 

облігації; 

В. державні та корпоративні 

облігації, казначейські та 

комерцій- ні векселі, чеки; 

Г. первинні фінансові 

інструменти та деривативи; 

Д. облігації, прості та переказні 

векселі, казначейські векселі 

78 За характером 

фінансо- вих 

зобов’язань фінансо- 

ві інструменти поділя- 

ють на такі види: 

А. інструменти грошового ринку, 

інструменти валютного ринку, 

інструменти страхового ринку, 

інструменти ринку цінних 

паперів, інструменти ринку золота 

та нерухомості; 

Б. короткострокові та 

довгострокові фінансові 

інструменти; 

В. боргові та пайові; 

Г. первинні та вторинні; 

Д. біржові та позабіржові 

79 Деривативи в основ- 

ному 

А. отримання дивідендів; 

Б. отримання процентів; 
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використовують для: В. засвідчення права власності 

на депозит у банку; 

Г. хеджування цінового ризику; 

Д. отримання прибутку та прав 

на власність 

80 Фінансові інститути 

на фінансовому 

ринку – це: 

А. емітенти; 

Б. інвестори; 

В. посередники; 

Г. споживачі; 

Д. заощаджувачі 

81 Обліковий та 

міжбан- ківський 

ринок – це частини: 

А. ринку грошей; 

Б. ринку капіталів; 

В. валютного ринку; 

Г. фондового ринку; 

Д. ринок цінних паперів 

82 Один з видів держав- 

них цінних паперів, 

який випускається для 

покриття видатків 
державного бюджету : 

А. вексель; 
Б. товарний вексель; 
В. фінансовий вексель; 
Г. комерційний вексель; 
Д. казначейський вексель 

83 Перша створена в 
Україні фондова 
біржа : 

А. Фондова біржа “Іннекс”; 
Б. Фондова біржа “Перспектива”; 
В. Фондова біржа “ПФТС”; 
Г. Українська біржа; 
Д. Українська фондова біржа 

84 До пайових 

фінансових 

інструментів 

належать: 

А. акції, облігації, чеки, векселі, 

депозитні сертифікати; 

Б. акції, інвестиційні 

сертифікати, опціони, свопи, 

облігації; 

В. акції, паї, інвестиційні 

сертифі-кати; 

Г. первинні фінансові 

інструменти та деривативи; 

Д. акції, сертифікат акції, чеки 
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85 Для створення 

фондо- вої біржі 

кількість її 

засновників повинна 

складати не менше: 

А.  10 торгівців цінними 

паперами; 

Б.  20 торгівців цінними 

паперами; 

В.  30 торгівців цінними 

паперами; 

Г.  40 торгівців цінними 

паперами; 
Д. 50 торгівців цінними паперами. 

86 Показник, який 

визна- чає зведений 

курс групи 

лістингових цінних 

паперів, що 

котируються на 

фондовій біржі  – це: 

А. капіталізований індекс; 

Б. біржовий фондовий індекс; 

В.  котирувальна ціна; 

Г.  середньозважений фондовий 

індекс 

Д. котирувальний фондовий 

індекс. 

87 Тип індексів, які 

вимі- рюють 

загальну капіта- 

лізацію підприємств, 

цінні папери яких 

використовуються 

для розрахунку 

індексу на конкретну 

дату – це: 

А.  капіталізований індекс; 

Б.  біржовий фондовий індекс; 

В.  індекс “Велью Лайн”; 

Г. середньозважений фондовий 

індекс; 
Д. котирувальний фондовий індекс. 

88 Базисне значення 

індексу відображає: 

А. дані про кількість акцій, 

показ- ники фінансової звітності 

підпри- ємств, емітентів тощо; 

Б. значення на початок 

розрахунку індексу, тобто на 

початок базисного періоду; 

В. вид зважування, яке може 

проводитися за ринковою 

вартістю акцій або за ринковою 
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капіта- лізацією корпорацій, що 

входять до бази індексу; 

Г. відношення порівнюваної 

величини до певної величини, 

яку приймають за базу; 
Д. сукупність процедур щодо 

внесення цінних паперів та інших 

фінансових інструментів до 
біржового списку. 

89 Ринок цінних паперів 

– це частина: 

А. ринку грошей; 

Б. ринку капіталів; 

В. валютного ринку; 

Г. ринку банківських кредитів; 

Д. фондового ринку. 

90 Членами фондової 

біржі є: 

А. маркетмейкер, учасник 

біржо- вих торгів, емітенти 

цінних паперів, саморегульовані 

організа- ції; 

Б. хеджмейкер, учасник 

біржових торгів, інвестори, 

держава в особі її 

представників; 

В. уповноважений представник 

учасника біржових торгів, 

учасники біржових торгів, 

саморегульовані організації; 

Г. уповноважений представник 

учасники біржових торгів, 

маркетмейкер; 
Д. емітент, інвестор, Міністерство 

фінансів, Антимонопольний 

комітет 

91 До правил фондової 

біржі належать: 

А.набуття та припинення 

статусу члена; 



34 

 

Б. ведення переліку членів, 

учасників біржових торгів та їх 

уповноважених представників; 

В. реєстрації уповноважених 

представників учасників 

біржових торгів; 

Г. надання інформації членами 

фондової біржі та учасниками 

біржових торгів; 
Д. всі відповіді правильні 

92 Відокремлений 

спосіб зберігання 

цінних паперів 

депозитарною 

установою 

передбачає: 

А. зобов’язання вести облік 

цінних паперів із зазначенням 

індивіду- альних ознак їх 

сертифікатів (серії, номери);  

Б. зобов’язання вести облік 

цінних паперів без зазначення їх 

номерів чи інших 

індивідуальних ознак; 

В. зберігання знерухомлених 

іменних цінних паперів, 

розміще- них у документарній 

формі; 

Г. зберігання знерухомлених 

іменних цінних паперів, 

розміщених у бездокументарній 

формі; 
Д. спосіб зберігання знерухоміле- 

них іменних цінних паперів 
документарної форми існування 

при розміщенні та цінних паперів, 

розміщених в бездокументарній 
формі 

93 Які депозитарні 

опера- ції 

А. приймання та інвентаризація 

сертифікатів цінних паперів; 
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здійснюються в 

першу чергу для 

забезпечення 

зберігання цінних 

паперів 

депозитарними 

установами? 

Б. зберігання сертифікатів 

цінних паперів на пред’явника;  

В. видача сертифікатів цінних 

паперів, які зберігалися 

депозитар- ною установою; 

Г. перевірка сертифікатів цінних 

паперів на справжність 

(автентичність) і на наявність 

усіх установлених 

законодавством України 

реквізитів;  
Д. депозитарні операції щодо 

приймання, перевірка, зберігання  

та інвентаризації глобальних і 
тимчасово глобальних сертифікатів 

94 Адміністративні 

операції 

депозитарних 

установ 

передбачають: 

А. операції з ведення рахунків у 

цінних паперах та відображення 

операцій з цінними паперами, 

наслідком яких є зміна кількості 

цінних паперів на рахунках у 

цінних паперах; 

Б. зарахування, списання, 

переказу, переміщення цінних 

паперів; 

В. відкриття рахунків у цінних 

паперах, внесення змін до 

анкети рахунка, закриття 

рахунків у цінних паперах, 

зміни способу зберігання цінних 

паперів та інших змін, не 

пов’язаних зі зміною залишків 

цінних паперів на рахунках у 

цінних паперах; 

Г. видача виписок і довідок з 
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рахунка у цінних паперах та 

іншої інформації щодо операцій 

депонентів або клієнтів з 

рахунками у цінних паперах за 

запитами депонентів; 
Д. операції з підготовки та видачі 

інформації щодо операцій емітента 

95 До пасивних 

учасників 

фінансового ринку 

депозитарно-

клірингової системи 

належать: 

А. юридичні особи, які 

безпосередньо не проводять 

емісії, але здійснюють 

розрахунки по цінним паперам; 

Б. юридичні особи, які безпо- 

середньо не проводять емісії, 

але реєструють рух цінних 

паперів; 

В. юридичні особи, які не вкла- 

дають коштів у цінні папери, але 

здійснюють розрахунки по 

цінним паперам; 

Г. юридичні особи, які не 

вкладають коштів у цінні 

папери, але реєструють рух 

цінних паперів; 
Д. юридичні особи, які безпо- 
середньо не проводять емісії, не 

вкладають коштів у цінні папери, 

але здійснюють розрахунки та 
реєструють рух цінних паперів 

96 Національний 

депозитарій 

створений з метою: 

А. стандартизації обліку цінних 

паперів згідно з міжнародними 

стандартами; 

Б. забезпечення функціонування 

єдиної системи депозитарного 

обліку; 
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В. зберігання всіх видів цінних 

паперів як у документарній, так 

і в бездокументарній формах; 

Г. уніфікації документообігу 

щодо операцій з цінними 

паперами; 
Д. акумулювання доходів за 
цінними паперами 

97 Зберігачем цінних 

паперів може бути : 

А. торговець цінними паперами, 

який має дозвіл на зберігання 

цінних паперів; 

Б. комерційний банк, який має 

дозвіл на зберігання цінних 

паперів; 

В. торговець цінними паперами, 

який має дозвіл на 

обслуговування обігу цінних 

паперів та операцій емітента з 

ними; 

Г. комерційний банк, який має 

дозвіл на обслуговування обігу 

цінних паперів та операцій 

емітента з ними; 
Д. комерційний банк або торговець 
цінними паперами, який має дозвіл 

на зберігання й обслуговування 

обігу цінних паперів та операцій 
емітента з ними 

98 Клієнтами 

Національного 

депозитарію України 

є : 

А. емітенти;  

Б. Національний банк України; 

В. депозитарні установи та 

депозитарії-кореспонденти; 

Г. клірингові установи та 

Розрахунковий центр;  
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Д. всі відповіді є правильними 

99 Валютний ринок – це 

частина: 

А. ринку грошей; 

Б. ринку капіталів; 

В. ринку банківських кредитів; 

Г. фондового ринку; 

Д. міжбанківського ринку 

100 До функцій 

біржового клірингу 

та розрахунків 

належить : 

А. забезпечення процесу 

реєстрації укладених біржових 

угод; 

Б. облік зареєстрованих угод; 

В. гарантійне забезпечення 

біржо- вих угод; 

Г. організація грошових 

розрахун- ків; 
Д. реєстрація, облік, гарантійне 

забезпечення біржових угод та 
організація грошових розрахунків 

101 Клієнтами 

Національного банку 

України в частині 

депозитарної 

діяльності є : 

А. емітент; 

Б. депозитарні установи; 

В. депозитарії-кореспонденти; 

Г. клірингові установи та 

Розрахунковий центр;  

Д. всі відповіді є правильними 

102 Саморегулівні 

організації 

об’єднують таких 

професійних 

учасників ринку 

цінних паперів як : 

А. торговців цінними паперами. 

Б. депозитарні установи; 

В. депозитарії; 

Г. інвестиційних керуючих; 

Д. всі відповіді є правильними 

103 Забезпечення 

реалізації єдиної 

державної політики 

щодо цінних паперів 

і функціонування 

А. Національного банку 

України; 

Б. Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових 
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фондового ринку в 

Україні – це 

безпосередня місія : 

послуг; 

В. Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку; 

Г. Міністерства фінансів 

України; 

Д. Антимонопольного комітету 

України 

104 Особливості 

функціонування 

фондової біржі як 

учасника 

фінансового ринку 

регулює : 

А. Закон України “Про цінні 

папери та фондовий ринок”; 

Б. Закон України “Про державне 
регулювання ринку цінних паперів 

в Україні”; 

В. Закон України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання 
ринку фінансових послуг”; 

Г. Закон України “Про 

депозитарну систему України”; 

Д. всі відповіді є правильними 

105 Вторинний ринок 

цінних паперів 

включає: 

А. продаж і купівлю цінних 

паперів, які щойно випущені; 

Б. купівлю і продаж раніше 

випу- щених цінних паперів; 

В. мобілізацію цінних паперів; 

Г. розміщення цінних паперів; 

Д. немає правильної відповіді 

106 Виражена у 

процентах плата за 

кредити, що 

надаються 

комерційним банкам 

є: 

А. номінальна процентна ставка; 

Б. реальна процентна ставка; 

В. ставка рефінансування; 

Г. ефективна процентна ставка; 

Д. ставка за операціями РЕПО 

107 Емітентом 

називається 

юридична особа, яка: 

А. купує цінні папери; 

Б. випускає цінні папери; 

В. продає цінні папери; 
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Г. розмішує цінні папери; 

Д. немає правильної відповіді 

108 Режим валютного 

курсу, за якого він 

змінюється під 

впливом попиту і 

пропозиції – це: 

А. фіксований валютний курс; 

Б. плаваючий валютний курс;  

В. форвард-курс; 

Г. крос-курс; 

Д. спот-курс 

109 Якщо метою 

валютної інтервенції 

є зниження курсу 

іноземної валюти, то 

необхідно: 

А. продавати національну 

валюту;  

Б. купувати іноземну валюту;  

В. купувати національну 

валюту, тобто продавати 

іноземну;  

Г. купувати іноземну валюту, 

тобто продавати національну; 

Д. правильними є відповіді А, Б 

110 Валютний курс 

національної валюти 

є обмінним, якщо він 

показує: 

А. скільки одиниць національної 

валюти можна одержати в обмін 

на іноземну; 

Б. скільки одиниць іноземної 

валюти можна одержати в обмін 

на національну; 

В. відносну ціну товарів 

вироблених у країні;  

Г. відносну ціну товарів 

вироблених за кордоном; 

Д. правильними є відповіді А, Г 

111 Який із зазначених 

цінних паперів не є 

борговим 

зобов’язанням: 

А. облігація; 

Б. казначейське зобов’язання 

держави; 

В акція; 

Г. простий та переказний 

вексель; 

Д. комерційний вексель 
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112 Тип інвестиційного 

портфелю, за яким 

загальний рівень 

портфельного ризику 

наближений до 

середньо-ринкового 

– це: 

А. агресивний; 

Б. помірний; 

В. консервативний; 

Г. помірно консервативний; 

Д. помірно агресивний 

113 Консервативний 
портфель – це: 

А. інвестиційний портфель, 
сфор- мований за критерієм 
мінімізації рівня інвестиційного 
ризику; 
Б. інвестиційний портфель, 
сформо ваний за критерієм 
максимізації поточного доходу; 
В. інвестиційний портфель одер- 
жання майбутніх прибутків, що 
складаються з курсової різниці і 
дивідендів або відсотків з 
придбаних цінних паперів; 
Г. реальні, фондові та 
інтелектуальні інвестиції, що 
складаються з відповідних 
складових дохідності; 
Д. інвестиційний портфель, 
сфор- мований за критерієм 
приросту інвестованого капіталу 
поза залежністю від супутнього 
йому рівня інвестиційного 
ризику 

114 Альтернативою 
дохідності для будь-
яких інвестицій є: 

А. максимізація прибутку; 
Б. мінімізація збитків; 
В. доходність; 
Г. ризиковість; 
Д. правильними є відповіді А, Б 

115 Ризиковий тип А. максимізацію доходу; 
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інвестиційного 
портфеля 
орієнтований на: 

Б. ризиковість; 
В. стабілізацію доходів при 
низькому рівні ризику; 
Г. мінімізацію збитків; 
Д. збереження вкладеного 
капіталу та  отримання доходу 

116 Цілями формування 

інвестиційного 

портфелю є: 

А. забезпечення високих темпів 

росту капіталу в майбутній 

довгостроковій перспективі; 

Б. забезпечення високого рівня 

доходу в поточному періоді; 

В. забезпечення достатньої 

ліквідності інвестиційного 

портфеля, та мінімізації ризиків; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. всі відповіді правильні 

117 Міжбанківський 

ринок – це: 

А. ринок, на якому гроші однієї 
країни використовують для купівлі 

валюти іншої країни; 

Б. частина фінансового ринку, де 
об’єктом купівлі-продажу є 

страховий захист, формуються 

попит і пропозиція на нього; 

В. частина грошового ринку, де 
тимчасово вільні грошові ресурси 

кредитних інститутів залучаються і 

розміщуються банками між собою 
переважно у формі коротко- 

строкових міжбанківських 

депозитів та кредитів на короткі 
терміни; 

Г. особливий сектор ринку, на 

якому здійснюється купівля та 

продаж грошей як специфічного 
товару, формуються попит, 

пропозиція та ціна на цей товар; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B0
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Д. сегмент грошового ринку, на 

якому зустрічаються 

заощаджувач тимчасово вільних 

коштів та їх позичальник 

118 Різновидами 

міжбанківського 

кредиту є: 

А. комерційний, овердрафт, спо- 

живчий; 
Б. державний, вексельний, операції 

РЕПО; 

В. овердрафт, овернайт, операції 
РЕПО; 

Г. овернайт, комерційний, 

вексель- ний; 

Д. комерційний, вексельний, 

державний 

119 Критеріями 

віднесення 

фінансового 

інструмента до групи 

похідних є: 

А. залежність його ціни безпо- 

середньо або опосередковано від 

ціни або характеристики базового 
активу; 

Б. свідчення майнового права у фор 

мі титулу власності або майнового 
права, як відносин позики власника 

документа до особи, що його випус 

тила; 
В. свідчення про інвестування 

коштів; 

Г. наявність сукупності 

документів, що мають один 

базовий актив; 

Д. наявність сукупності 

документ- тів, що мають 

однаковий термін обігу базового 

активу і термін виконання 

зобов’язань за ним 

120 Цінний папір, який 

засвідчує 

А. варант; 

Б. опціон; 
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зобов’язання його 

держателя купити чи 

продати відповідну 

кількість фінансових 

інструментів у 

визначений термін в 

майбутньому з 

фіксацією ціни в 

момент виконання 

всіх зобов’язань 

називається: 

В. ф’ючерс; 

Г. форвард; 

Д. своп 

121 Опціон-кол дає право 

власнику: 

А. продати вексель за ціною, що 

встановлює його власник; 

Б. продати варант протягом 
визначеного часу; 

В. продати акції за ціною, що 

встановлює його власник; 

Г. купити ф’ючерс за 

обумовлену ціну протягом 

визначеного часу; 

Д. купити або продати будь-

який товар за визначену ціну 

протягом визначеного часу 

122 Опціон привабливий 
для інвестора тому що: 

А. обіцяє великий прибуток; 
Б. має незначний ризик; 

В. дає можливість отримати 

премію авансом; 

Г. має високий показник 

левериджу; 

Д. не є зобов’язанням, а правом 

123 Варант дозволяє його 

власнику : 

А. обмінювати його на прості 

облігації; 
Б. купити іменну акцію за 

обумовленою ціною; 

В. купити привілейовану акцію за 
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обумовленою ціною; 

Г. купити просту акцію за 

обумовленою ціною; 

Д. правильними є відповіді В, Г 

124 Передача зобов’язань 

за форвардним 
контрактом 

здійснюється: 

А. під час закінчення терміну дії 

контракту; 
Б. внесенні змін до форвардного 

контракту продавцем без 

узгодження з іншою стороною; 

В. під час укладання форвардного 
контракту; 

Г. до закінчення терміну його дії 

у будь-який час без погодження 

з іншою стороною; 

Д. передача зобов’язання 

форвард- ним контрактом 

забороняється 

125 Небанківські 

фінансово-кредитні 

установи це: 

А. установи, які акумулюють 

тимчасово вільні грошові кошти 

і розміщують їх у формі 

кредиту; 

Б. неприбуткова організація, 

заснована фізичними особами 

на кооперативних засадах з 

метою задоволення потреб її 

членів у взаємному 

кредитуванні; 

В. фінансовий посередник, який 

виконує одну чи декілька 

операцій з банківської 

діяльності; 

Г. кооперативні ощадні 

інститути, організовані 

профспілками чи групою 
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приватних осіб та об’єднані 

певними спільними 

матеріальними інтересами; 

Д. договірні ощадні інститути, 

які здійснюють короткострокове 

цільове  кредитування 

126 На відміну від 

банків, небанківські 

фінансові 

посередники, 

формуючи свої 

ресурси, здійснюють 

недепозитне 

залучення коштів 

такими способами: 

А. шляхом продажу своїх 

цінних паперів (такі 

посередники називаються 

інвестиційними); 

Б. на договірних засадах (такі 

посередники називаються 

договірними); 

В. шляхом купівлі цінних 

паперів; 

Г. правильна відповідь А, Б; 

Д. правильна відповідь відсутня 

127 Договірними 

небанківськими 

фінансово-

кредитними 

посередниками є: 

А. страхові компанії, пенсійні 

фонди, ломбарди; 

Б. лізингові компанії, 

факторингові компанії; 

В. інвестиційні фонди, 

фінансові компанії, кредитні 

спілки; 

Г. депозитарії, лізингові 

компанії, пенсійні фонди; 

Д. правильна відповідь А, Б 

128 Фінансові 

посередники, що 

спеціалізуються на 

видачі позичок 

населенню під 

заставу рухомого 

майна це: 

А. ломбарди; 

Б. страхові компанії; 

В. лізингові компанії; 

Г. факторингові компанії; 

Д. фінансові компанії 
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129 Кредитні спілки 

(кооперативи, 

товариства) це:  

А. кооперативні ощадні 

інститути, організовані 

профспілками чи групою 

приватних осіб та об’єднані 

певними спільними 

матеріальними інтересами; 

Б. особливий тип установ, що 

діє у сферах споживчого 

кредиту; 

В. установа, що об’єднує 

індивідуальні заощадження і 

надає своїм пайовикам 

можливість вкласти їх у цінні 

папери та інші активи; 

Г. фінансові посередники, що 

спеціалізуються на придбанні 

предметів тривалого 

користування та передачі їх в 

оренду; 

Д. комерційна установа, яка 

спеціалізується на взаємному 

кредитуванні своїх засновників 

130 Кошти пенсійного 

фонду формуються 

за рахунок: 

А. обов’язкових строкових 

внесків підприємств, установ і 

організацій; 

Б. обов’язкових строкових 

внесків осіб, які займаються 

індивідуаль- ною діяльністю, в 

тому числі на основі 

індивідуальної (кооператив- ної) 

оренди; 

В. обов’язкових строкових 

внесків громадян, коштів 

направлених на виплату пенсій 
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військовослужбовцям строкової 

служби та особам, які входять 

до органів внутрішніх справ і 

національної безпеки; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. усі відповіді є правильними 

131 Страхова компанія – 

це: 

А. юридична особа, яка бере на 

себе зобов’язання страховика і 

має на це відповідну ліцензію; 

Б. фізична особа-підприємець, 

яка бере на себе зобов’язання 

страховика і має на це 

відповідну ліцензію; 

В. небанківська фінансова 

установа, що провадить 

діяльність з надання фізичним 

особам фінансових кредитів під 

заставу; 

Г. фінансова установа, яка 

здійснює в інтересах третіх осіб 

за власний рахунок чи за 

рахунок цих осіб, операції з 

придбання права вимоги на 

виконання зобов’язань у 

грошовій формі з поставки 

товарів/послуг; 

Д. некомерційна установа, яка 

акумулює грошові кошти з 

метою їх цільового 

використання 

132 Чисельність 

засновників 

кредитної спілки не 

може бути менше 

А. мають спільне місце роботи 

чи навчання; 

Б. належать до однієї 

професійної спілки, об’єднання 
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ніж 50 осіб, які 

об’єднані хоча б за 

однією з таких ознак: 

професійних спілок; 

В. проживають в одному селі, 

селищі, місті, районі, області; 

Г. правильними є відповіді А, Б; 

Д. всі відповіді є правильними 

133 Членами Кредитної 

спілки можуть бути: 

А. громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства, що 

постійно проживають на 

території України; 

Б. громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства, що 

постійно проживають на 

території України  об’єднані 

спільним проживанням, місцем 

роботи, навчання, членством у 

громадській організації тощо; 

В. громадяни України, які 

мають повну цивільну 

дієздатність, не позбавлені волі 

та не мають непогашеної 

судимості за корисливі злочини; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. всі відповіді є правильними 

134 Фінансовий ринок – 

це механізм: 

А. утворення капіталу; 

Б. використання капіталу; 

В. перерозподілу капіталу; 

Г. акумуляції капіталу. 

Д. всі відповіді правильні 

135 Зростання вартості 

активів 

інвестиційного 

фонду 

забезпечується за 

рахунок: 

А. зростання ринкової вартості 

активів, в які проінвестовано 

кош- ти фонду; 

Б. дохід від торгівлі цінними 

паперами, які є в портфелі 

фонду; 
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В. проценти та дивіденди від 

активів, які є в портфелі фонду; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. всі відповіді є правильними. 

136 Фінансовий ринок за 

інституційною 

ознакою поділяють 

на: 

А. ринок грошей та ринок 

капіталів; 

Б. фінансово-кредитні інститути 

та ринок цінних паперів; 

В. обліковий та міжбанківський 

ринок; 

Г. ринок позичкових 

зобов’язань та валютний ринок; 

Д. всі відповіді правильні 

137 Фінансовий ринок за 

часовою ознакою 

поділяють на: 

А. ринок грошей та ринок 

капіта- лів; 

Б. фінансово-кредитні інститути 

та ринок цінних паперів; 

В. обліковий та міжбанківський 

ринок; 

Г. ринок позичкових 

зобов’язань та валютний ринок; 

Д. всі відповіді правильні 

138 Професійними 

торговцями цінних 

паперів є: 

А. емітенти та інвестори; 

Б. фондові біржі, клірингові та 

розрахункові організації; 

В. організації, для яких торгівля 

цінними паперами є основною 

професійною діяльністю; 

Г. депозитарні установи та 

центральний банк; 

Д. контрактні фінансові 

інститути 

139 Специфічний вид 

діяльності на 

А. брокерська діяльність; 

Б. фінансове посередництво; 
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грошовому ринку, 

що полягає в 

акумуляції його 

суб’єктами вільних 

грошових капіталів і 

розміщення їх від 

свого імені в дохідні 

активи: 

В. агентські послуги; 

Г. фінансовий менеджмент; 

Д. дилерська діяльність 

140 Цінний папір, що 

підтверджує 

зобов’язання 

емітента повернути 

власникові його 

номінальну вартість 

у передбачений 

умовами розміщення 

строк та виплатити 

доход – це: 

А. облігація; 

Б. облігація внутрішньої 

державної позики; 

В. облігація зовнішньої 

державної позики; 

Г. облігація внутрішньої 

місцевої позики; 

Д. облігація зовнішньої місцевої 

позики 

141 За ступенем ризику 

облігації поділяють 

на: 

А. серійні та ординарні; 

Б. гарантовані та незабезпечені;  

В. іменні та на пред’явника; 

Г. прості та привілейовані; 

Д. ризикові та надризикові 

142 Інвестори, які прид- 

бали облігації, 

залиша- ються їх 

власниками до 

моменту погашення 

без права продавати, 

обмінювати чи 

дарува- ти їх – це: 

А. облігації вільного обігу; 

Б. облігації без права обігу; 

В. облігації з обмеженим обігом; 

Г. цільові облігації; 

Д. правильними є відповіді А, В 

143 Державні цінні 

папери, що 

розміщуються ви- 

А. облігації зовнішніх 

державних позик; 

Б. облігації внутрішніх 
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ключно на внутріш- 

ньому фондовому 

рин- ку і 

підтверджують 

зобов’язання 

України щодо 

відшкодування 

пред’явникам цих 

облі- гацій їх 

номінальної вартості 

з виплатою доходу 

відповідно до умов 

розміщення – це: 

державних позик; 

В. цільові облігації внутрішніх 

державних позик; 

Г. облігації внутрішніх місцевих 

позик; 

Д. правильними є відповіді Б, Г 

144 За механізмом 

виплати відсотків 

облігації поділяють 

на: 

А. серійні та ординарні; 

Б. гарантовані та незабезпечені;  

В. іменні та на пред’явника; 

Г. прості та привілейовані; 

Д. ризикові та надризикові 

145 До фінансових 
ризиків не належить: 

А. кредитний ризик; 
Б. інфляційний ризик; 
В. процентний ризик; 
Г. валютний ризик; 
Д.ризик корпоративного 
управлін- ня 

146 За економічним 
змістом фінансові 
ризики поділяються 
на: 

А. ризик виробничої, 
посередницької, торговельної, 
транспортної, консалтингової, 
страхової, охоронної та іншої 
діяльності; 
Б. операційний, інфляційний, 
кредитний, процентний та 
валютний ризики; 
В. ризик банку, підприємця, 
страхової компанії, 
факторингової компанії; 
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Г.чистий та спекулятивний 
ризики; 
Д. систематичний та несистема- 
тичний ризики 

147 Метод, який не 
використовується під 
час оцінки ризику на 
фінансовому ринку: 

А. нормативно-параметричний 
метод; 
Б. факторний аналіз; 
В. економіко-математичне 
моделювання; 
Г. метод експертних оцінок; 
Д. комп’ютерна імітація 

148 Хеджування є одним 

із методів: 

А. виявлення фінансового 

ризику; 

Б. оцінки фінансового ризику; 

В. управління фінансовим 

ризиком; 

Г. ціноутворення; 

Д.попередження фінансового 

ризи- ку 

149 Сума, в яку 

перетворюються 

через певний період 

часу з урахуванням 

певної ставки 

процента інвестовані 

сьогодні кошти – це: 

А. теперішня вартість грошей; 

Б. майбутня вартість грошей; 

В.продисконтована вартість 

грошей; 

Г. споживча вартість грошей; 

Д. ринкова вартість грошей 

150 Органами 

державного 

регулювання 

фінансового ринку є: 

А. Національний банк України; 

Б. Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку та 

Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових 

послуг; 

В. Міністерство фінансів 



54 

 

України, Антимонопольний 

комітет України, Державна 

служба фінансового 

моніторингу України; 

Г. Національний банк України 

та Міністерство фінансів 

України; 

Д. Національний банк України, 

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, 

Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових 

послуг, Міністерство фінансів 

України, Антимонопольний 

комітет України та Державна 

служба фінансового 

моніторингу України 

151 Головним 

центральним 

органом виконавчої 

влади, який 

забезпечує єдину 

державну фінансову, 

бюджетну, 

податкову та митну 

політику в Україні є: 

А. Державне казначейство 

України; 

Б. Міністерство фінансів 

України; 

В. Національний банк України; 

Г. Верховна Рада України; 

Д. Кабінет Міністрів України 

152 Основною функцією 

Національного банку 

України є: 

А. формування грошово-

кредитної політики; 

Б. рефінансування комерційних 

банків; 

В.забезпечення стабільності 

гривні; 

Г. валютне регулювання; 
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Д. банківське регулювання і 

нагляд 

153 Сегментами ринку 

капіталів є: 

А. обліковий та валютний 

ринки;  

Б. міжбанківський та кредитний 

ринки; 

В. фондовий ринок та ринок 

цінних паперів; 

Г. фондовий та кредитний 

ринки; 

Д. ринок цінних паперів та 

кредитний ринок 

154 До небанківських 

фінансових установ 

не належать: 

А. компанії з управління 

активами; 

Б. факторингові компанії; 

В. корпоративний інвестиційний 

фонд; 

Г. страхові компанії; 

Д. пайовий інвестиційний фонд 

155 Фінансова послуга – 

це операції: 

А. з фінансовими активами, що 

здійснюються в інтересах третіх 

осіб за власний рахунок чи за 

рахунок цих осіб з метою 

отримання прибутку або збере- 

ження реальної вартості 

фінансових активів; 

Б. з купівлі-продажу фінансових 

активів з метою одержання 

прибутку на курсовій різниці чи 

у вигляді комісійних; 

В. з управління фінансовими 

активами за договорами 

довірчого управління; 

Г. з метою збільшення реальної 
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вартості фінансових активів; 

Д. з метою отримання прибутку 

або збереження реальної 

вартості фінансових активів 

156 Ринок капіталів 

включає: 

А. фондовий та валютний 

ринок; 

Б. ринок грошей та 

довгострокових банківських 

кредитів і депозитів; 

В. обліковий, міжбанківський, 

валютний ринок; 

Г. ринок цінних паперів, 

середньо- та довгострокових 

банківських кредитів; 

Д. фондовий ринок та валютний 

ринок 

157 Грошовий ринок 

включає: 

А. фондовий та валютний 

ринок; 

Б. ринок капіталів, 

довгострокових банківських 

кредитів та депозитів; 

В. обліковий, міжбанківський, 

валютний ринок; 

Г. ринок грошових сурогатів та 

середньострокових фінансових 

інструментів; 

Д. фондовий ринок та валютний 

ринок 

158 За регіональною 

ознакою фінансовий 

ринок поділяється 

на: 

А. ринок резидентів та 

нерезидентів; 

Б. національний та світовий 

ринки; 

В. місцевий, регіональний, 

національний та світовий ринки; 
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Г. міжнародний та національний 

ринки; 

Д. національний ринок та ринок 

нерезидентів 

159 Ринок, на якому 

надаються середньо- 

та довгострокові 

кредити, 

перебувають в обігу 

середньо- та 

довгостро кові 

боргові цінні папери, 

а також інструменти 

власності – акції, для 

яких термін обігу не 

встановлюється, 

поділяється на: 

А. ринок інструментів власності 

та ринок довгострокових 

боргових інструментів; 

Б. ринок короткострокових 

інструментів позики та ринок 

довгострокових боргових 

інстру- менттів; 

В. ринок капіталів, ринок цінних 

паперів та грошовий ринок; 

Г. кредитний ринок та валютний 

ринок; 

Д.ринок короткострокових 

борго- вих інструментів та 

ринок похідних інструментів 

160 Головне завдання 

фінансового ринку 

полягає у: 

А. трансформації тимчасово 

вільних грошових коштів у 

позиковий капітал; 

Б. активній мобілізації 

фінансових ресурсів з 

різноманітних джерел; 

В. формуванні ринкових цін на 

окремі фінансові інструменти і 

послуги; 

Г. ефективному розподілі 

акумульованого капіталу між 

кінцевими споживачами; 

Д. прискоренні обороту 

капіталу, що сприяє активізації 

економічних процесів у державі 

161 З інституційної А. механізм перерозподілу 
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точки зору 

“фінансовий ринок” 

– це: 

капіталу між кредиторами та 

позичаль- никами за допомогою 

посередників на підставі попиту 

і пропозиції на капітал; 

Б. сукупність фінансово-

кредитних інститутів, що 

спрямовують потоки грошових 

коштів від власників до 

позичальників та навпаки; 

В. сфера специфічних 

економічних відносин; 

Г.важливий фундамент для 

зростання, розвитку та 

стабільності економіки; 

Д. місце формування попиту та 

пропозиції на фінансові ресурси 

162 Головними 

суб’єктами 

фінансового ринку є: 

А. домашні господарства, 

держава; фінансові інститути; 

Б. держава, підприємства, 

домогос- подарства; 

В. домогосподарства, фірми і 

підприємства, фінансові 

інститути, держава; 

Г. фізичні особи, юридичні 

особи, держава;  

Д. фінансові інститути, держава, 

фізичні особи 

163 Інструментами 

грошового ринку є : 

А. варант; 

Б. форвард; 

В. вексель; 

Г. опціон; 

Д. своп 

164 Постійний розвиток 

міжнародних ринків 

А. сприяють взаємозалежності 

економік різних країн; 
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та інтеграційні 

процеси на них 

сприяють розвитку 

світової економіки, 

оскільки: 

Б. зменшують можливості 

урядів країн в регулюванні 

процесів на національних 

фінансових ринках; 

В. активи, емітовані поза 

юрисдикцією будь-якої однієї 

країни, пропонуються 

інвесторам багатьох країн; 

Г. учасниками міжнародного 

ринку є уряди, центральні 

банки, фінансові інститути, 

великі промислові корпорації, а 

також міжнародні фінансові 

інститути та організації; 

Д. дають можливість кращого 

розподілу фінансових ресурсів у 

світовому масштабі 

165 Емісійний цінний па- 

пір, що закріплює 

права її власника на 

отри- мання, в 

передбачений термін, 

номінальної вартості 

і зафіксованого 

відсотка від цієї 

вартості або іншого 

майнового 

еквівалента, – це: 

А. вексель; 

Б. облігація; 

В. чек; 

Г. своп; 

Д. акція. 

166 Ринок цінних паперів 

включає: 

А. ринок грошей та ринок 

капіталів; 

Б. первинний та вторинний 

ринки цінних паперів; 

В. біржовий та «вуличний» 

ринки; 



60 

 

Г. обліковий, міжбанківський та 

валютний ринки; 

Д. фондовий ринок та валютний 

ринок 

167 Цільовими 

облігаціями є : 

А. облігації, за якими перед- 

бачається виплата відсоткових 

доходів; 

Б. облігації, виконання 

зобов’язань за якими 

дозволяється товарами та/або 

послугами відповідно до вимог, 

встановлених умовами 

розміщення таких облігацій; 

В. облігації, що розміщуються 

за ціною, нижчою ніж їх 

номінальна вартість; 

Г. облігації місцевих позик, які 

випускають місцеві органи 

влади; 

Д. облігації, які можуть обмі- 

нюватися на прості або 

привілейовані акції. 

168 Суб’єкти 

фінансового ринку, 

що вкладають свої 

грошові кошти в 

цінні папери 

виключно в цілях 

отримання доходу – 

це: 

А. фінансові посередники; 

Б. емітенти; 

В. індивідуальні інвестори; 

Г. портфельні інвестори; 

Д. інвестиційні фонди 

169 Акції, які гарантують 

власникам 

фіксований дивіденд 

незалежно від 

А. прості акції; 

Б. іменні акції; 

В. привілейовані акції; 

Г. акції на пред’явника; 
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результатів 

діяльності корпорації 

– це : 

Д. дохідні акції 

170 Якщо процентні 

ставки на ринку 

зростають, то 

ринкові ціни 

облігацій: 

А. зростають; 

Б. зменшуються; 

В. залишаються без змін; 

Г. між ними немає зв’язку; 

Д. вони змінюються 

прямопропор- ційно 

171 Акціонерне 

товариство може 

випускати облігації 

на суму: 

А. не більше 10 % від 

статутного капіталу; 

Б. не більше 50 % від статутного 

капіталу; 

В. не більше 15 % від суми 

активів; 

Г. не більше 25 % від статутного 

капіталу; 

Д. без жодних обмежень 

172 Власники облігацій 
мають право: 

А. одержати частину доходу 
емітента; 
Б. одержати фіксований дохід; 
В. брати участь у керуванні 
емітентом; 
Г. правильними є відповіді А, В; 
Д. правильними є відповіді Б, В 

173 Якщо номінальна 
вартість облігації 
визначена в 
національній валюті, 
то вона не повинна 
бути меншою: 

А. однієї копійки; 
Б. 1 гривні; 
В. 100 грн.; 
Г. 50 неоподаткованих  
мінімумів; 
Д. 150 неоподаткованих 
мінімумів 

174 Фінансовий ризик – 
це: 

А. ризик, пов’язаний з 
імовірністю втрат фінансових 
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ресурсів; 
Б. ризик, пов’язаний з 
імовірністю втрат фінансових 
грошових коштів; 
В. ризик, пов’язаний з 
імовірністю отримання 
незадовільного фінансового 
результату; 
Г. ризик, пов’язаний з 
імовірністю зменшення або 
повної втрати прибутку; 
Д. ризик, пов’язаний з грошово-
фінансовою сферою 

175 Ризик, який 

пов’язаний з 

імовірністю 

знецінення 

інвестиційно-

фінансового 

портфелю – це : 

А. інвестиційний ризик; 

Б. валютний ризик; 

В. інфляційний ризик;  

Г. ризик структури капіталу; 

Д. ризик ліквідності 

176 До зовнішніх 

факторів виникнення 

фінансового ризику 

належать: 

А.швидка зміна економічної 

ситуації і кон’юнктури 

фінансового ринку, розширення 

сфери фінансових відносин 

підприємства, фінансових 

інструментів, неефективна 

структура активів і капіталу; 

Б. некваліфікований фінансовий 

менеджмент, поява нових фінан- 

сових технологій, інфляційні 

процеси в країні, зростання цін 

на ресурси; 

В. зміна кон’юнктури 

фінансового ринку підприємств 
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під впливом зовнішнього 

підприємницького середовища, 

збільшення або зменшення 

пропозиції вільних грошових 

ресурсів, недооцінка бізнес-

партнерів; 

Г. загальна економічна і 

політична нестабільність в 

країні та світі, загальноринкове 

падіння цін на фінансові активи; 

Д. велика схильність до 

ризикових фінансових операцій 

з високою нормою прибутку, 

нестабільне фінансове 

становище підприєм- ства, 

неправильна оцінка фінансо- во-

економічного стану партнерів 

177 До категорії 

систематичних 

ризиків належать: 

А. ризик зміни процентної 

ставки та ризик інфляції; 

Б. кредитний та галузевий 

ризик; 

В. валютний та ризик 

ліквідності; 

Г. операційний ризик та ризик 

інфляції; 

Д. інвестиційний ризик та ризик 

неплатоспроможності 

178 До розрахунково-

аналітичних методів 

оцінки ризику 

належить: 

А. метод економіко-

математичного моделювання; 

Б. аналітичний метод; 

В. метод експертних оцінок; 

Г. метод соціально-

економічного експерименту; 

Д. метод аналогій 
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179 Хеджування – це: А. укладання термінових кон- 

трактів на купівлю товарів чи 

валютних цінностей за домов- 

леними цінами в майбутньому;  

Б. страхування цінового ризику, 

яке дозволяє мінімізувати їх 

фінансові втрати шляхом 

одночасного укладання форвард 

ної, ф’ючерсної, опціонної та 

своп-угоди на однаковий обсяг 

однакового товару; 

В. укладання термінових 

контрак- тів на купівлю 

(продаж) продукції чи валютних 

цінностей за фіксованим курсом 

у майбутньому;  

Г. чітка домовленость продавця 

і покупця на купівлю (продаж) 

продукції чи валютних коштів 

за фіксованим курсом у 

майбутньому;  

Д. угода, що має на меті 

отримання прибутків від 

перепродажу товару або 

контрактів за більш вигідними 

цінами 

180 На варість капіталу 

не впливають такі 

фактори: 

А.рівень доходності інших інве- 

стицій; 

Б. рівень ризику даного 

капіталь- ного вкладення; 

В. джерела фінансування; 

Г. вартість боргу з фіксованим 

від- сотком; 

Д. величина інвестованого 
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капіта- лу. 

181 Реальна процентна 

ставка – це: 

А. дохід інвестора на вкладені 

кошти із урахуванням зміни 

купівельної спроможності 

грошей у зв’язку з інфляцією; 

Б. ставка, що відображає дохід 

інвестора без урахування зміни 

купівельної спроможності 

грошей у зв’язку з інфляцією; 

В. премія за інфляційне 

очікування, яку інвестори 

додають до реаль- ного рівня 

доходу; 

Г. процентна ставка за коротко- 

строковими державними 

цінними паперами, що не 

включає поправку на інфляцію; 

Д. процентна ставка за довго- 

строковими цінними паперами, 

що включає поправку на 

інфляцію 

182 Ціна на фінансовому 

ринку – це : 

А. грошове вираження 

споживчих властивостей товару; 

Б. вартість грошового капіталу, 

що визначається 

співвідношенням між попитом 

покупців та пропозицією 

продавців грошових фондів; 

В. інструмент вартісних 

відносин виробників і 

споживачів; 

Г. знаряддя економічної 

поведінки ринкових суб’єктів; 

Д. знаряддя державного 
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контролю 

183 Теперішня вартість 

фінансових 

інструментів 

відображає: 

А. надходження, що знаходяться 

за межами сьогоднішнього дня; 

Б. поточну ринкову ціну 

фінансово го активу в результаті 

зрівнова- ження попиту і 

пропозиції на нього; 

В. рівномірні грошові потоки, 

що проводяться наприкінці 

періоду; 

Г. плату за позиковий капітал; 

Д. суму, в яку перетворюються 

через певний період часу з 

урахуванням певної ставки 

процента інвестовані сьогодні 

кошти 

184 Процентна ставка є: А. доходом інвестора від 

вкладення коштів на визначені 

цілі і визна- чений період часу в 

майбутньому; 

Б. доходом інвестора від 

вкладення коштів на період часу 

в майбутньому; 

В. доходом інвестора від 

залучення коштів на визначені 

цілі і визна- чений період часу в 

майбутньому; 

Г. доходом інвестора від 

вкладення коштів на визначені 

цілі і визначений період часу; 

Д. доходом інвестора від 

вкладення коштів на визначені 

цілі і в рівні часові проміжки 

185 Для інвестора А. дохідність вкладень по 
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процентна ставка 

відображає: 

цінним паперам; 

Б. дохідність реальних 

інвестицій; 

В. дохідність його інвестицій; 

Г.дохідність фінансових 

інвестицій; 

Д. дохідність капіталу 

186 Для позичальника 

процентна ставка 

відображає: 

А. витрати, які він має понести у 

зв’язку із залученням коштів у 

вигляді довгострокових 

кредитів; 

Б. витрати, які він має понести у 

зв’язку із залученням коштів; 

В. витрати, які він має понести у 

зв’язку із виплатою дивідендів 

по акціям; 

Г. витрати, які він має понести у 

зв’язку із залученням коштів у 

вигляді короткострокових 

креди- тів; 

Д. витрати, які він має понести у 

зв’язку із залученням коштів на 

ринку капіталу 

187 Кредитори та 

позичальники – це 

суб’єкти: 

А. страхового ринку; 

Б. ринку позичкових капіталів; 

В. ринку цінних паперів; 

Г. ринку нерухомості 

Д. валютного ринку 

188 Сума інвестованих 

коштів складає 50 

тис грн., відсоткова 

ставка за залучення 

коштів становить 10 

%. Чому дорівнює 

А. 55000 тис грн.; 

Б. 55 тис грн.; 

В. 5000 грн.; 

Г. 5500 грн.; 

Д. 45 тис грн 
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нарощена сума, яку 

отримає інвестор? 

189 Залежність ризику 

від дохідності 

змінюється в такій 

послідовності: 

А. зі збільшенням ризику 

зменшується процентна ставка; 

Б.зі збільшенням ризику збіль- 

шується процентна ставка; 

В.зі зменшенням ризику збіль- 

шується процентна ставка; 

Г.зі збільшенням процентної 

став- ки ризик залишається 

незмінним; 

Д.зі збільшенням ризику 

процентна ставка залишається 

незмінною 

190 Ставка 

рефінансування це: 

А. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

юридичним особам; 

Б. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

юридичним особам для 

забезпечення їх розвитку; 

В. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

національ- ним банкам; 

Г. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

централь- ним та комерційними 

банками; 

Д. виражена у процентах плата 

за кредити, що надаються 

комерцій- ним банкам 

191 Найнижчу ставку по 

кредитам 

рефінансування в 

А. Національний банк України; 

Б. Спеціалізовані комерційні 

банки; 
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Україні надає: В. Міжнародний Валютний 

Фонд; 

Г. Європейський Банк 

Реконструкції та Розвитку; 

Д. Кредитні спілки 

192 Безризикова 

процентна ставка це: 

А. номінальна процентна ставка 

за короткостроковими 

державними цінними паперами; 

Б. реальна процентна ставка за 

короткостроковими державними 

цінними паперами; 

В. номінальна процентна ставка 

за короткостроковими цінними 

паперами; 

Г. номінальна процентна ставка 

за державними цінними 

паперами; 

Д. номінальна процентна ставка 

за довгостроковими цінними 

паперами 

193 Серед сфер 

фінансового ринку, 

що обов’язково 

повинні 

регулюватися 

державою, слід 

виділити такі: 

А. допуск цінних паперів до 

публічних торгів; 

Б. заборона маніпулювання 

цінами та розкриття інформації 

емітен- тами; 

В. функціонування організаторів 

торгівлі (фондових бірж та 

торговельно інформаційних 

систем); 

Г. регулювання діяльності 

профе- сійних учасників ринку, 

насам- перед брокерів і дилерів, 

та їх відносин з клієнтами; 

Д. всі відповіді є правильними 
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194 До контрактних 

фінансових 

інститутів не 

належать: 

А. інститути спільного інвестуван- 
ня; 

Б. пенсійні фонди; 

В. ломбарди; 

Г. страхові компанії; 

Д. всі варіанти правильні 

195 Перший інститут 

спільного 

інвестування у 

вигляді інвестиційної 

компанії почав 

функціонувати у: 

А. Франції; 

Б. Німеччині; 

В. Бельгії; 

Г. Росії; 

Д. Англії 

196 Державне 

регулювання у сфері 

спільного 

інвестування в 

Україні здійснює: 

А. Асоціація приватних 

інвесторів України; 

Б. Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку; 

В. Державна інвестиційна 

компанія; 

Г. Українська асоціація 

інвестицій- ного бізнесу; 

Д. Український центр сприяння 

іноземному інвестуванню 

197 Об’єктами 

фінансового ринку є: 

А. фінансово-кредитні 

інститути; 

Б. інститути інфраструктури 

фінан- сового ринку; 

В. держава, суб’єкти господарю- 

вання та домашні господарства; 

Г. інструменти фінансового 

ринку; 

Д. валюта, гроші 

198 Емітенти – це 

суб’єкти, що: 

А. залучають фінансові ресурси; 

Б. вкладають грошові кошти у 

фінансові інструменти; 
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В. перерозподіляють фінансові 

ресурси; 

Г. реалізують різні види 

страхових послуг; 

Д. реалізують інструменти 

фондово го ринку 

199 Суб’єкти 

фінансового ринку, 

що купують 

контрольний пакет 

акцій для здійснення 

управління 

підприємством, – це: 

А. фінансові посередники; 

Б. емітенти; 

В. індивідуальні інвестори; 

Г. стратегічні інвестори; 

Д. портфельні інвестори 

200 В Україні основними 
страховими 
посередниками є: 

А. страхові агенти; 
Б. страхові брокери; 
В. перестрахові брокери; 
Г. всі варіанти правильні; 

Д. правильна відповідь лише А і 
Б 

201 До боргових 

фінансових 

інструментів 

належать: 

А. акції, облігації, чеки, векселі, 

депозитні сертифікати; 

Б. акції, інвестиційні 

сертифікати, опціони, свопи, 

облігації; 

В. державні та корпоративні 

облігації, казначейські та 

комерційні векселі, чеки; 

Г. первинні фінансові 

інструменти та деривативи; 

Д. облігації, прості та переказні 

векселі, казначейські векселі 

202 За характером 

фінансових 

зобов’язань фінансові 

А. інструменти грошового ринку, 

інструменти валютного ринку, 

інструменти страхового ринку, 
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інструменти 

поділяють на такі 

види: 

інструменти ринку цінних 

паперів, інструменти ринку золота 

та нерухомості; 

Б. короткострокові та 

довгостро- кові фінансові 

інструменти; 

В. боргові та пайові; 

Г. первинні та вторинні; 

Д. біржові та позабіржові 

203 Деривативи в 

основному 

використовують для: 

А. отримання дивідендів; 

Б. отримання процентів; 

В. засвідчення права власності 

на депозит у банку; 

Г. хеджування цінового ризику; 

Д. отримання прибутку та прав 

на власність 

204 Фінансові інститути 

на фінансовому 

ринку – це: 

А. емітенти; 

Б. інвестори; 

В. посередники; 

Г. споживачі; 

Д. заощаджувачі 

205 Обліковий та 

міжбанківський 

ринок – це частини: 

А. ринку грошей; 

Б. ринку капіталів; 

В. валютного ринку; 

Г. фондового ринку; 

Д. ринок цінних паперів 

206 Один з видів 

державних цінних 
паперів, який 

випускається для 

покриття видатків 
державного бюджету : 

А. вексель; 
Б. товарний вексель; 
В. фінансовий вексель; 
Г. комерційний вексель; 
Д. казначейський вексель 

207 Перша створена в 
Україні фондова 

А. Фондова біржа “Іннекс”; 
Б. Фондова біржа “Перспектива”; 
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біржа : В. Фондова біржа “ПФТС”; 
Г. Українська біржа; 
Д. Українська фондова біржа 

208 До пайових 

фінансових 

інструментів 

належать: 

А. акції, облігації, чеки, векселі, 

депозитні сертифікати; 

Б. акції, інвестиційні 

сертифікати, опціони, свопи, 

облігації; 

В. акції, паї, інвестиційні 

сертифікати; 

Г. первинні фінансові 

інструменти та деривативи; 

Д. акції, сертифікат акції, чеки 

209 Для створення 

фондової біржі 

кількість її 

засновників повинна 

складати не менше: 

А.  10 торгівців цінними 

паперами; 

Б.  20 торгівців цінними 

паперами; 

В.  30 торгівців цінними 

паперами; 

Г.  40 торгівців цінними 

паперами; 
Д. 50 торгівців цінними паперами. 

210 Показник, який 

визначає зведений 

курс групи 

лістингових цінних 

паперів, що 

котируються на 

фондовій біржі  – це: 

А. капіталізований індекс; 

Б. біржовий фондовий індекс; 

В.  котирувальна ціна; 

Г. середньозважений фондовий 

індекс 

Д. котирувальний фондовий 

індекс. 

211 Тип індексів, які 

вимірюють загальну 

капіталізацію 

підприємств, цінні 

папери яких 

А.  капіталізований індекс; 

Б.  біржовий фондовий індекс; 

В.  індекс “Велью Лайн”; 

Г. середньозважений фондовий 

індекс; 
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використовуються 

для розрахунку 

індексу на конкретну 

дату – це: 

Д. котирувальний фондовий індекс. 

212 Базисне значення 

індексу відображає: 

А. дані про кількість акцій, 

показники фінансової звітності 

підприємств, емітентів тощо; 

Б. значення на початок 

розрахунку індексу, тобто на 

початок базисного періоду; 

В. вид зважування, яке може 

проводитися за ринковою 

вартістю акцій або за ринковою 

капіталізацією корпорацій, що 

входять до бази індексу; 

Г. відношення порівнюваної 

величини до певної величини, 

яку приймають за базу; 
Д. сукупність процедур щодо 
внесення цінних паперів та інших 

фінансових інструментів до 

біржового списку. 

213 Ринок цінних паперів 

– це частина: 

А. ринку грошей; 

Б. ринку капіталів; 

В. валютного ринку; 

Г. ринку банківських кредитів; 

Д. фондового ринку. 

214 Членами фондової 

біржі є: 

А. маркетмейкер, учасник 

біржових торгів, емітенти 

цінних паперів, саморегульовані 

організації; 

Б. хеджмейкер, учасник 

біржових торгів, інвестори, 

держава в особі її 
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представників; 

В. уповноважений представник 

учасника біржових торгів, 

учасники біржових торгів, 

саморегульовані організації; 

Г. уповноважений представник 

учасника біржових торгів, 

учасники біржових торгів, 

маркетмейкер; 
Д. емітент, інвестор, Міністерство 

фінансів, Антимонопольний 

комітет 

215 До правил фондової 

біржі належать: 

А.набуття та припинення 

статусу члена; 

Б. ведення переліку членів, 

учасників біржових торгів та їх 

уповноважених представників; 

В. реєстрації уповноважених 

представників учасників 

біржових торгів; 

Г. надання інформації членами 

фондової біржі та учасниками 

біржових торгів; 
Д. всі відповіді правильні 

216 Відокремлений 

спосіб зберігання 

цінних паперів 

депозитарною 

установою 

передбачає: 

А. зобов’язання вести облік 

цінних паперів із зазначенням 

індивіду- альних ознак їх 

сертифікатів (серії, номери);  

Б. зобов’язання вести облік 

цінних паперів без зазначення їх 

номерів чи інших 

індивідуальних ознак; 

В. зберігання знерухомлених 

імен- них цінних паперів, 
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розміщених у документарній 

формі; 

Г. зберігання знерухомлених 

імен- них цінних паперів, 

розміщених у бездокументарній 

формі; 
Д. спосіб зберігання знерухом- 
лених іменних цінних паперів 

документарної форми існування 

при розміщенні та цінних паперів, 

розміщених в бездокументарній 
формі 

217 Які депозитарні 

операції 

здійснюються в 

першу чергу для 

забезпечення 

зберігання цінних 

паперів 

депозитарними 

установами? 

А. приймання та інвентаризація 

сертифікатів цінних паперів; 

Б. зберігання сертифікатів 

цінних паперів на пред’явника;  

В. видача сертифікатів цінних 

паперів, які зберігалися 

депозитарною установою; 

Г. перевірка сертифікатів цінних 

паперів на справжність 

(автентичність) і на наявність 

усіх установлених 

законодавством України 

реквізитів;  
Д. депозитарні операції щодо 

приймання, перевірка, зберігання  

та інвентаризації глобальних і 

тимчасово глобальних сертифікатів 

218 Адміністративні 

операції 

депозитарних 

установ 

передбачають: 

А. операції з ведення рахунків у 

цінних паперах та відображення 

операцій з цінними паперами, 

наслідком яких є зміна кількості 

цінних паперів на рахунках у 

цінних паперах; 
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Б. зарахування, списання, 

переказу, переміщення цінних 

паперів; 

В. відкриття рахунків у цінних 

паперах, внесення змін до 

анкети рахунка, закриття 

рахунків у цінних паперах, 

зміни способу зберігання цінних 

паперів та інших змін, не 

пов’язаних зі зміною залишків 

цінних паперів на рахунках у 

цінних паперах; 

Г. видача виписок і довідок з 

рахунка у цінних паперах та 

іншої інформації щодо операцій 

депонентів або клієнтів з 

рахунками у цінних паперах за 

запитами депонентів; 
Д. операції з підготовки та видачі 
інформації щодо операцій емітента 

219 До пасивних 

учасників 

фінансового ринку 

депозитарно-

клірингової системи 

належать: 

А. юридичні особи, які безносе- 

редньо не проводять емісії, але 

здійснюють розрахунки по 

цінним паперам; 

Б. юридичні особи, які безносе- 

редньо не проводять емісії, але 

реєструють рух цінних паперів; 

В. юридичні особи, які не 

вкладають коштів у цінні 

папери, але здійснюють 

розрахунки по цінним паперам; 

Г. юридичні особи, які не 

вкладають коштів у цінні 

папери, але реєструють рух 
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цінних паперів; 
Д. юридичні особи, які 

безпосередньо не проводять емісії, 

не вкладають коштів у цінні 
папери, але здійснюють розрахунки 

та реєструють рух цінних паперів 

220 Національний 

депозитарій 

створений з метою: 

А. стандартизації обліку цінних 

паперів згідно з міжнародними 

стандартами; 

Б. забезпечення функціонування 

єдиної системи депозитарного 

обліку; 

В. зберігання всіх видів цінних 

паперів як у документарній, так 

і в бездокументарній формах; 

Г. уніфікації документообігу 

щодо операцій з цінними 

паперами; 
Д. акумулювання доходів за  
цінними паперами 

221 Зберігачем цінних 

паперів може бути : 

А. торговець цінними паперами, 

який має дозвіл на зберігання 

цінних паперів; 

Б. комерційний банк, який має 

дозвіл на зберігання цінних 

паперів; 

В. торговець цінними паперами, 

який має дозвіл на 

обслуговування обігу цінних 

паперів та операцій емітента з 

ними; 

Г. комерційний банк, який має 

дозвіл на обслуговування обігу 

цінних паперів та операцій 
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емітента з ними; 
Д. комерційний банк або торговець 

цінними паперами, який має дозвіл 

на зберігання й обслуговування 
обігу цінних паперів та операцій 

емітента з ними 

222 Клієнтами 

Національного 

депозитарію України 

є : 

А. емітенти;  

Б. Національний банк України; 

В. депозитарні установи та 

депозитарії-кореспонденти; 

Г. клірингові установи та 

Розрахунковий центр;  
Д. всі відповіді є правильними 

223 Валютний ринок – це 

частина: 

А. ринку грошей; 

Б. ринку капіталів; 

В. ринку банківських кредитів; 

Г. фондового ринку; 

Д. міжбанківського ринку 

224 До функцій 

біржового клірингу 

та розрахунків 

належить : 

А. забезпечення процесу 

реєстрації укладених біржових 

угод; 

Б. облік зареєстрованих угод; 

В. гарантійне забезпечення 

біржо- вих угод; 

Г. організація грошових 

розрахун- ків; 
Д. реєстрація, облік, гарантійне 

забезпечення біржових угод та 

організація грошових розрахунків 

225 Клієнтами 

Національного банку 

України в частині 

депозитарної 

діяльності є : 

А. емітент; 

Б. депозитарні установи; 

В. депозитарії-кореспонденти; 

Г. клірингові установи та 

Розрахунковий центр;  
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Д. всі відповіді є правильними 

226 Саморегулівні 

організації 

об’єднують таких 

професійних 

учасників ринку 

цінних паперів як : 

А. торговців цінними паперами. 

Б. депозитарні установи; 

В. депозитарії; 

Г. інвестиційних керуючих; 

Д. всі відповіді є правильними 

227 Забезпечення 

реалізації єдиної 

державної політики 

щодо цінних паперів 

і функціонування 

фондового ринку в 

Україні – це 

безпосередня місія : 

А. Національного банку 

України; 

Б. Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових 

послуг; 

В. Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку; 

Г. Міністерства фінансів 

України; 

Д. Антимонопольного комітету 

України 

228 Особливості 

функціонування 

фондової біржі як 

учасника 

фінансового ринку 

регулює : 

А. Закон України “Про цінні 

папери та фондовий ринок”; 

Б. Закон України “Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 
в Україні”; 

В. Закон України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання 
ринку фінансових послуг”; 

Г. Закон України “Про 

депозитарну систему України”; 

Д. всі відповіді є правильними 

229 Вторинний ринок 

цінних паперів 

включає: 

А. продаж і купівлю цінних 

паперів, які щойно випущені; 

Б. купівлю і продаж раніше 

випущених цінних паперів; 
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В. мобілізацію цінних паперів; 

Г. розміщення цінних паперів; 

Д. немає правильної відповіді 

230 Виражена у 

процентах плата за 

кредити, що 

надаються 

комерційним банкам 

є: 

А. номінальна процентна ставка; 

Б. реальна процентна ставка; 

В. ставка рефінансування; 

Г. ефективна процентна ставка; 

Д. ставка за операціями РЕПО 

231 Емітентом 

називається 

юридична особа, яка: 

А. купує цінні папери; 

Б. випускає цінні папери; 

В. продає цінні папери; 

Г. розмішує цінні папери; 

Д. немає правильної відповіді 

232 Режим валютного 

курсу, за якого він 

змінюється під 

впливом попиту і 

пропозиції – це: 

А. фіксований валютний курс; 

Б. плаваючий валютний курс;  

В. форвард-курс; 

Г. крос-курс; 

Д. спот-курс 

233 Якщо метою 

валютної інтервенції 

є зниження курсу 

іноземної валюти, то 

необхідно: 

А. продавати національну 

валюту;  

Б. купувати іноземну валюту;  

В. купувати національну 

валюту, тобто продавати 

іноземну;  

Г. купувати іноземну валюту, 

тобто продавати національну; 

Д. правильними є відповіді А, Б 

234 Валютний курс 

національної валюти 

є обмінним, якщо він 

показує: 

А. скільки одиниць національної 

валюти можна одержати в обмін 

на іноземну; 

Б. скільки одиниць іноземної 

валюти можна одержати в обмін 

на національну; 



82 

 

В. відносну ціну товарів 

вироблених у країні;  

Г. відносну ціну товарів 

вироблених за кордоном; 

Д. правильними є відповіді А, Г 

235 Який із зазначених 

цінних паперів не є 

борговим 

зобов’язанням: 

А. облігація; 

Б. казначейське зобов’язання 

держави; 

В акція; 

Г. простий та переказний 

вексель; 

Д. комерційний вексель 

236 Тип інвестиційного 

портфелю, за яким 

загальний рівень 

портфельного ризику 

наближений до 

середньо-ринкового 

– це: 

А. агресивний; 

Б. помірний; 

В. консервативний; 

Г. помірно консервативний; 

Д. помірно агресивний 

237 Консервативний 
портфель – це: 

А. інвестиційний портфель, 
сфор- мований за критерієм 
мінімізації рівня інвестиційного 
ризику; 
Б. інвестиційний портфель, 
сфор- мований за критерієм 
максимізації поточного доходу; 
В. інвестиційний портфель одер- 
жання майбутніх прибутків, що 
складаються з курсової різниці і 
дивідендів або відсотків з 
придбаних цінних паперів; 
Г. реальні, фондові та 
інтелектуаль- ні інвестиції, що 
складаються з відповідних 
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складових дохідності; 
Д. інвестиційний портфель, 
сформований за критерієм 
приросту інвестованого капіталу 
поза залежністю від супутнього 
йому рівня інвестиційного 
ризику 

238 Альтернативою 
дохідності для будь-
яких інвестицій є: 

А. максимізація прибутку; 
Б. мінімізація збитків; 
В. доходність; 
Г. ризиковість; 
Д. правильними є відповіді А, Б 

239 Ризиковий тип 
інвестиційного 
портфеля 
орієнтований на: 

А. максимізацію доходу; 
Б. ризиковість; 
В. стабілізацію доходів при 
низькому рівні ризику; 
Г. мінімізацію збитків; 
Д. збереження вкладеного 
капіталу та  отримання доходу 

240 Цілями формування 

інвестиційного 

портфелю є: 

А. забезпечення високих темпів 

росту капіталу в майбутній 

довгостроковій перспективі; 

Б. забезпечення високого рівня 

доходу в поточному періоді; 

В. забезпечення достатньої 

ліквід- ності інвестиційного 

портфеля, та мінімізації ризиків; 

Г. правильними є відповіді А, В; 

Д. всі відповіді правильні 

 

  



84 

 

ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова 
1. Борзенко О. Глобальний фінансовий ринок / О. 

Борзенко / /Економічна теорія. – 2017. – № 2. – С. 97-111. 

2. Васильєва В.В. Фінансовий ринок: Навчальний 

посібник / В.В. Васильєва, О.Р. Васильченко. – К.: ЦУЛ, 2008. 

– 368 с. 

3. Гарбар Ж.В. Фінансовий ринок: Монографія / Ж.В. 

Гарбар. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 455 с. 

4. Клименко В.В. Фінансовий ринок: Навчальний 

посібник / В.В. Клименко, Л.А. Акімова, Л.М. Докієнко; За ред. 

В.І. Павлова. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 358 с. 

5. Колісник М.К. Фінансовий ринок: Навчальний 

посібник / М.К. Колісник, О.О. Маслак, Є.М. Романів. – Львів: 

Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка», 2004. – 192 с. 

6. Маслова С.О. Фінансовий ринок: Навчальний 

посібник / С.О. Маслова, О.А. Опалова. – К.: Каравела, 2002. – 

304 с. 

7. Маслова С.О. Фінансовий ринок: Навчальний 

посібник / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К.: Каравела, 2003. – 

344 с. 

8. Маслова С.О. Фінансовий ринок: Навчальний 

посібник / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К.: Каравела, 2004. – 

344 с. 

9. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний 

посібник / О.Ю. Смолянська. – К.: ЦУЛ, 2005. – 384 с. 

10. Фінансовий ринок: Підручник / М.А. Гапонюк, А.Є. 

Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін. ; За заг. ред. проф. М.А. 

Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с. 

11. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник / В.М. 

Шелудько. – К.: Знання, 2015. – 535 с. 

12. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний 

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66719
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15543
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52472
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69299
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6543
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31934
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61623


85 

 

посібник / В.М. Шелудько. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535 с. 

13. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник / В.М. 

Шелудько. – К.: Знання, 2006. – 535 с. 

14. Довгалюк В.В. Тестові завдання для проведення 

практичних занять з навчальної дисципліни  “Фінансовий 

ринок ” /   В.В.  Довгалюк. – Житомир, 2019. – 47 с.              

 

Допоміжна 

1. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність 

України: Навчальний посібник / І.В. Багрова, О.О. Гетьман, 

В.Є. Власик; За ред. І.В .Багрової. – К.: ЦУЛ, 2004. – 384 с. 

2. Благун І.Г. Фінанси: Навчальний посібник / І.Г. 

Благун, Р.С. Сорока, І.В. Єлейно. – Львів: Магнолія 2006, 2007. 

– 314 с. 

3. Буднік М.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник 

/ М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабіна. – К.: ЦУЛ, 2009. 

– 334 с. 

4. Ваніна Н.М. Ринок цінних паперів: практикум: 

Навчальний посібник / Н.М. Ваніна, О.В. Грищенко. – К.: 

«Видавництво «Центр учбової літератури», 2014. – 154 с. 

5. Венгер В.В. Фінанси: Навчальний посібник / В.В. 

Венгер. – К.: ЦУЛ, 2009. – 432 с. 

6. Еш С.М.Ринок фінансових послуг: Підручник / С.М. 

Еш. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 400 с. 

7. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / 

С.М. Еш; 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 528 с. 

8. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / 

С.М. Еш. – К.: ЦУЛ, 2009. – 528 с. 

9. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції: 

Збірник тестових вправ і завдань / С.В. Науменкова, А.В. 

Андреєв, Ф.О. Журавка. – К.: Знання, 2000. – 2 14с. 

10. Ринок боргових цінних паперів в Україні: 

Монографія / За заг. ред. І.О. Лютого. –К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с. 

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=68899
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28494
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28494
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71767
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81917
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82048
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81235
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81851
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58988
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50213


86 

 

11. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, 

Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Закон України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

№ 3480-ІV від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 

3. Державна служба статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

4. Інформаційно-аналітичний портал Українського 

агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ufin.com.ua/portal.htm. 

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nssmc.gov.ua/press/oficials/ukrstockmarketnews. 

6. Українська фондова біржа [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ukrse.com.ua/. 

7. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.pfts.ua/stock-exchange-pfts. 

8. Українська біржа [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ux.ua/s204. 

9. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24890 

 

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43422

	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
	(Частина 2)
	2019
	Методичні рекомендації до проведення практичних та самостійних занять з дисципліни “ Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страх...
	Укладач: к.е.н., доцент І. Г. Пахомова
	ЗМІСТ

