
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Фінансовий ринок»  

курс ІV 

рівень освіти: перший (бакалаврський) 

Напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” 

Форма проведення                                       письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання:                                   5 балів -  письмова відповідь на  

питання, 10 балів - тести, 10 балів  

– вирішення  ситуаційного                                                                       

завдання 
Перелік допоміжних 

матеріалів: 
коспект лекцій, підручники з           

дисципліни “Фінансовий ринок” 
 

Орієнтовний перелік питань: 
 

1. Поняття фінансового ринку, його відмінність від ринку цінних 

паперів 

2. Місце фінансового ринку в економічній системі 

3. Сегменти фінансового ринку 

4. Класифікації фінансових ринків 

5. Основні учасники фінансового ринку 

6. Фінансові активи: визначення та основні види 

7. Властивості фінансових активів 

8. Сек'юритизація, її значення для підприємства та фінансового 

ринку 

9. Функції фінансового ринку 

10. Тенденції розвитку фінансових ринків 

11. Необхідність, мета та рівні регулювання фінансового ринку 

12. Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків 

13. Теоретичні концепції міжнародного регулювання фінансових 

ринків 

14. Моделі національного регулювання фінансових ринків 

15. Практика державного регулювання фінансових ринків в 

розвинених економіках 

16. Мега регулятори фінансових ринків 

17. Регулювання фінансових ринків в Україні 

18. Саморегулюючі організації в Україні 

19. Корпоративне регулювання фінансового ринку 

20. Структура сегменту фінансового ринку 



21. Фінансові посередники та інфраструктурні учасники 

22. Види фінансових посередників 

23.  Функції фінансових посередників 

24. Брокерсько-дилерська діяльність на фінансовому ринку 

25. Розрахунково-клірингова діяльність 

26. Депозитарна діяльність 

27. Реєстраційна діяльність 

28. Визначення ризику фінансових операцій, його зв’язок з 

процентною ставкою 

29. Оцінювання фінансових активів на первинному ринку 

30. Види ризиків вторинного фінансового ринку 

31. Методи та інструменти управління фінансовими ризиками 

32. Сутність та основні функції грошового ринку 

33. Структурні складові грошового ринку 

34. Характеристика облікового ринку 

35. Фінансові інструменти облікового ринку. Ринок ОВДП України 

36. Характеристика міжбанківського ринку 

37. Монетарна політика та ціноутворення на грошовому ринку 

38. Сутність та структура ринку капіталів 

39. Первинний та вторинний ринки цінних паперів 

40. Процедури випуску (емісії) та розміщення цінних паперів 

41. Фундаментальні властивості та види акцій 

42. Вибір емітента між простими та привілейованими акціями й 

облігаціями 

43. Основні показники ринку акцій та окремих випусків акцій 

44. Визначення та види облігацій, варіанти їх погашення 

45. Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку 

46. Ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів для 

підприємства 

47. Валюта і валютний курс 

48. Теоретичні основи функціонування валютного ринку 

49. Маркет-майкери та маркет-юзери валютного ринку. Процес 

встановлення курсу 

50. Види операцій на валютному ринку 

51. Валютне регулювання та валютний контроль в Україні 

52. Міжнародні розрахунки на валютному ринку (банківський 

переказ, інкасо, акредитив) 

53. Ринок FOREX як сегмент світового валютного ринку 

54. Визначення, призначення і види строкових угод 

55. Основи роботи з фючерсами. Відмінності між опціонними і 

ф'ючерсними контрактами 

56. Основи роботи з форвардними угодами. Відмінності між 

ф'ючерсами і форвардами 

57. Основи роботи з опціонами. Опціони, що вільно обертаються 

58. Варанти на фінансовому ринку 



59. Визначення, ознаки та функції класичної фондової біржі 

60. Сучасні кваліфікаційні характеристики фондових бірж 

61. Процедури торгівлі на фондовій біржі 

62. Основи діяльності фондових бірж в Україні. Світова практика 

 

 

Екзаменатор               Фещук М.Ю. 

 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю. 


