
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Фінансовий ринок»  

курс 3 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування(Фінанси і кредит) 

 

Форма проведення виконання екзаменаційного тесту (Moodle) 
 

Тривалість проведення 

 

2 академічні години (1 год. 20 хв.) 
 

Максимальна кількість балів: 

 

40 балів(20 теоретичних тестів, 10 практичних  

тестів) 

 

Критерії оцінювання: 
 

20 балів – тести теоретичні,20 балів – тести практичні 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 
 

Конституція України, Закони України, конспект лекцій, 

Закон України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг»,Закон «Про 

цінні папери та фондовий ринок» Закон «Про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки». 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Дайте загальну характеристику фінансового ринку, його відмінність від ринку цінних 

паперів. 

2. Охарактеризуйте місце фінансового ринку в економічній системі. 

3. Назвіть та охарактеризуйте сегменти фінансового ринку. 

4. Назвіть та охарактеризуйте класифікацію фінансових ринків. 

5. Охарактеризуйте основних учасників фінансового ринку. 

6. Охарактеризуйте фінансові активи: визначення та основні види. 

7. У чому полягають властивості фінансових активів. 

8. Назвіть та охарактеризуйте функції фінансового ринку. 

9. Опишіть тенденції розвитку фінансових ринків. 

10. Охарактеризуйте необхідність, мету та рівні регулювання фінансового ринку. 

11. У чому полягають Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків. 

12. Опишіть теоретичні концепції міжнародного регулювання фінансових ринків. 

13. Назвіть та охарактеризуйте Моделі національного регулювання фінансових ринків. 

14. Охарактеризуйте регулювання фінансових ринків в Україні. 

15. Опишіть структуру сегменту фінансового ринку. 

16. Дайте загальну характеристику фінансовим посередникам та інфраструктурним учасникам. 

17. Назвіть та охарактеризуйте види фінансових посередників. 

18. Опишіть функції фінансових посередників. 

19. Охарактеризуйте методи та інструменти управління фінансовими ризиками. 

20. У чому полягають сутність та основні функції грошового ринку. 

21. Опишіть характеристику облікового ринку. 

22. Характеристика міжбанківського ринку. 

23. У чому полягає суть монетарної політики та ціноутворення на грошовому ринку. 

24. Опишіть сутність та структура ринку капіталів. 

25. Охарактеризуйте первинний та вторинний ринки цінних паперів. 

26. Назвіть та охарактеризуйте види облігацій, варіанти їх погашення. 



27. Опишіть ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів для 

підприємства. 

28. Дайте загальну характеристику валюті та валютному курсу. 

29. Назвіть та охарактеризуйте маркет-майкери та маркет-юзери валютного ринку. Процес 

встановлення курсу. 

30. Опишіть види операцій на валютному ринку. 

31. У чому полягає суть валютного регулювання та валютного контролю в Україні. 

32. Опишіть міжнародні розрахунки на валютному ринку (банківський переказ, інкасо, 

акредитив). 

33. Охарактеризуйте основи роботи з фючерсами. Відмінності між опціонними і 

ф'ючерсними контрактами. 

34. Дайте визначення та опишіть форвардні угодами. Відмінності між ф'ючерсами і 

форвардами. 

35. Опишіть визначення, ознаки та функції класичної фондової біржі.  
36. У чому полягає суть сучасних кваліфікаційних характеристик фондових бірж. 

 

Приклад теоретичного тесту 

1. Фінансовий ринок згідно з Законом України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» – це:  

а) сфера акумуляції та перерозподілу капіталу;  

б) сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та 

споживання певних фінансових послуг;  

в) сфера формування, розподілу та використання централізованих і 

децентралізованих фінансових фондів;  

г) сфера трансформації заощаджень і нагромаджень в позичковий капітал.  

 2. Регулятор ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, 

факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній: 
а) Міністерство фінансів України; 

б) Національний банк України; 

в) Національний депозитарій України; 

г) НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. 

 

Приклад практичного тесту 

1. Акціонерне товариство «КНІКО» випустило 1000 звичайних акцій. Чистий доход 

АТ«КНІКО» за підсумками року склав 100000 тис. грн.. Дивіденд по всім привілейованим 

акціям був сплачений у розмірі 21000 тис. грн. Визначити доход на звичайну акцію.: 

а) 79 тис. грн; 

б) 67 тис. грн; 

в) 160 тис. грн; 

г) 300 тис. грн. 

2. Банком «Х» видано позику в сумі 200 тис. грн.. на три роки під ставку 10% річних. 

Яка загальна сума відсотків за три роки? 
а) 480 тис. грн; 

б) 210 тис. грн; 

в) 260 тис. грн; 

г) 360 тис. грн. 

 

Екзаменатор                          викл. Фещук М.Ю. 

Завідувач кафедри              д.е.н., проф. Сосновська О.О.  


