
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

 

 

 

    

 

О.П. БЛИЗНЮК, О. М. ІВАНЮТА 
 
 
 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК 
 

 

Збірник тестових завдань 

для самостійної роботи 

 

студентів галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» 

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 

 
 
 
 

 
 

ХАРКІВ 2016 



 2 

УДК 336.76 (075) 

 

 

 
Рецензент:  

Гросул В. А.  –  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та управління Харківського державного університету харчування та 

торгівлі 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією обліково-

фінансового факультету Харківського державного університету харчування та 

торгівлі, протокол № 6 від 31.03.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Тема 1  

 

Фінансовий ринок та його роль в економіці 

 

План семінарського заняття 

 

1.  Предмет, мета та завдання курсу «Фінансовий ринок». 

2. Сутність та функції фінансового ринку, його роль та місце у фінансовій 

системі та процесі надання фінансових послуг споживачам. 

3.  Поняття «фінансової послуги» та умови надання фінансових послуг. 

4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12.07.2001. 

 

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. Фінансовий ринок – це механізм: 

1) утворення капіталу; 

2) використання капіталу; 

3) перерозподілу капіталу; 

4) руху капіталу. 

 

2. Фінансовий ринок – це складовий елемент: 

1) ринку  продуктів; 

2) ринку капіталів; 

3) ринку грошей; 

4) ринку ресурсів; 

5) фондового ринку. 

 

3. Одна із основних функцій фінансового ринку: 

1) соціальне страхування; 

2) трансформація заощаджень і нагромаджень в позичковий та 

інвестиційний капітал; 

3) формування, розподіл та використання централізованих фінансових 

фондів; 

4) регулювання міжбюджетних відносин. 

 

4. Економічна роль фінансового ринку полягає в: 

1) обслуговуванні товарного обігу; 

2) об’єднанні розрізнених коштів в інтересах суспільного нагромадження; 

3) забезпеченні матеріальних потоків; 

4) формуванні та розподілі вартості ВВП та національного доходу країни. 
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5. Фінансовий ринок – це сфера економічних відносин де 

здійснюється: 

1) підприємницька діяльність; 

2) купівля-продаж валюти та золота; 

3) купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни 

між сферами економіки та економічними суб’єктами; 

4) купівля-продаж, розподіл і перерозподіл товарів та робочої сили між 

сферами економіки та регіонами. 
 

6. Основними суб’єктами фінансового ринку є:  

1) підприємства, організації, фінансові установи; 

2) фінансово-промислові групи, галузі, регіони країни, держава; 

3) населення, банки, страхові компанії, позабюджетні фонди; 

4) домашні господарства, підприємства, держава, фінансові посередники. 

 

7. Заощадження перетворюються в інвестиції на фінансовому ринку 

за допомогою: 

1) підприємств та установ; 

2) фінансових посередників; 

3) населення; 

4) державних позабюджетних фондів; 

5) державного та місцевих бюджетів. 

 

8. Мобілізація, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів це 

функції: 

1) державних фінансів; 

2) місцевих фінансів; 

3) органів управління фінансами; 

4) фінансового ринку; 

5) ринку ресурсів та ринку продуктів. 

 

9. Фінансові послуги – це:  

1) операції з фінансовими активами; 

2) операції з бюджетними коштами; 

3) операції з нерухомістю; 

4) реалізація товарів та послуг. 
 

10. Фінансові послуги здійснюються з метою: 

1) утворення капіталу; 

2) перерозподілу капіталу; 

3) суспільного нагромадження та споживання; 

4) отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових 

активів; 

5) задоволення економічних та соціальних потреб населення. 
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11. Яка послуга із перелічених не відноситься до фінансової згідно з 

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»? 

1) довірче управління фінансовими активами; 

2)  діяльність з обміну валют; 

3) фінансовий лізинг; 

4) надання гарантій та поручительств; 

5) казначейські операції; 

6) переказ грошей; 

7) торгівля цінними паперами; 

8) факторинг. 

 

12. Хто є учасниками ринків фінансових послуг в Україні згідно з 

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»? 

1) юридичні особи та фізичні особи – суб'єкти підприємницької 

діяльності, що здійснюють діяльність з надання фінансових послуг та 

споживачі таких послуг; 

2) держава, місцеві органи влади, фінансові посередники; 

3) фізичні та юридичні особи. 

 

13. Фінансовий ринок згідно з Законом України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» – це: 

1) сфера акумуляції та перерозподілу капіталу; 

2) сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання 

та споживання певних фінансових послуг; 

3) сфера формування, розподілу та використання централізованих і 

децентралізованих фінансових фондів; 

4) сфера трансформації заощаджень і нагромаджень в позичковий 

капітал. 

 

14. Фінансові активи згідно з Законом України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  – це: 

1) цінні папери, валютні цінності, золото; 

2) деривативи, акції, облігації, позичкові угоди; 

3) кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що 

не віднесені до цінних паперів; 

4) векселі, чеки, депозитні сертифікати. 

 

15. Що не належить до фінансових установ, які надають фінансові 

послуги споживачам? 

1) банки;  

2) кредитні спілки;  

3) ломбарди;  

4) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
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5) лізингові компанії; 

6) довірчі товариства;  

7) страхові компанії; 

8) інвестиційні фонди і компанії. 

 

 

Серед написаного нижче встановіть єдино правильне визначення 

кожного терміну. 

 

Терміни 

 

1. Фінансовий ринок.  

2. Фінансовий ринок.  

3. Послуга.  

4. Фінансова послуга.  

5. Фінансова установа. 

6. Кредитна установа. 

7. Фінансовий кредит.  

8. Фінансові активи. 

9. Учасники ринків фінансових послуг  

10. Саморегулівна організація 

 

 

Визначення 

 

А. Кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що 

не віднесені до цінних паперів. 

Б. Кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на 

визначений строк та під процент. 

В. Юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька 

фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, 

встановленому законом. 

Г. Сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання 

та споживання певних фінансових послуг. 

Д. Юридичні особи та фізичні особи – суб'єкти підприємницької 

діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з 

надання фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг. 

Е. Економічний простір, на якому формуються і функціонують обмінно-

перерозподільні відносини, що пов’язані з процесами купівлі-продажу 

фінансових ресурсів та фінансових фондів, необхідних для здійснення 

виробничої та фінансової діяльності за допомогою фінансових посередників, 

що забезпечують їх обіг.  

Є. Вид діяльності, спрямований на задоволення потреб споживачів з 

метою одержання корисного ефекту. 
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Ж. Фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок 

залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. 

З.  Операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх 

осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 

законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з 

метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових 

активів. 

К. Неприбуткове об’єднання фінансових установ, створене з метою 

захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг, 

якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють 

регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і 

впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або 

сертифікації фахівців фінансового ринку. 
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Тема 2    

 

Суб’єкти та об’єкти (інструменти) фінансового ринку,  їх 

класифікація та характеристика 

 
План семінарського заняття 

 

1. Суб’єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції.  

2. Інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти фінансового 

ринку. 

3. Професійні учасники, що виконують допоміжні функції, як суб’єкти 

фінансового ринку  

 4. Класифікація та характеристика основних інструментів фінансового 

ринку.  

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. Суб’єкти фінансового ринку за економічною ознакою поділяються 

на такі групи: 

1) індивідуальні учасники (фізичні особи), інституціональні учасники 

(юридичні особи), органи державного регулювання; 

2) домашні господарства, суб’єкти господарювання різноманітних форм 

власності;  держава та місцеві органи влади, фінансові посередники; 

3) продавці і покупці фінансових активів (інструментів, послуг); фінансові 

посередники; суб’єкти, що виконують допоміжні функції на фінансового ринку. 

 

2. Суб’єкти фінансового ринку за функціональною ознакою 

поділяються на такі групи: 

1) індивідуальні учасники (фізичні особи), інституціональні учасники 

(юридичні особи), органи державного регулювання; 

2) домашні господарства, суб’єкти господарювання різноманітних форм 

власності;  держава та місцеві органи влади, фінансові посередники; 

3) продавці і покупці фінансових активів (інструментів, послуг); фінансові 

посередники; суб’єкти, що виконують допоміжні функції на фінансового ринку. 

3. Прямі учасники фінансового ринку – це: 

1) продавці і покупці фінансових активів (інструментів, послуг); 

2) фінансові посередники; 

3) суб’єкти, що виконують функції обслуговування окремих операцій на 

фінансового ринку; 

4) інститути інфраструктури фінансового ринку. 

4. Продавці та покупці фінансових активів (інструментів, послуг) – 

це: 

1) НБУ, комерційні банки, небанківські фінансово-кредитні установи; 
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2) депозитарії, зберігачі, реєстратори, розрахунково - клірингові  установи; 

3) кредитори, позичальники, емітенти, інвестори, страховики, страхуваль- 

ники; 

4) страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні та фінансові фонди, 

кредитні спілки, ломбарди, лізингові, факторингові, трастові компанії. 

 

5. До інфраструктурних суб’єктів фінансового ринку відносяться: 

1) фізичні особи, юридичні особи, держава; 

2) продавці і покупці фінансових активів (інструментів, послуг); 

3) фінансові посередники та професійні (допоміжні) учасники фінансового 

ринку; 

4) банківські та небанківські фінансово-кредитні установи, емітенти, 

інвестори, кредитори, позичальники. 

 

6. Професійні учасники фінансового ринку – це суб’єкти, що 

виконують:  

1) посередницькі функції; 

2) допоміжні функції обслуговування основних учасників або окремих 

операцій на фінансового ринку; 

3) купівлю-продаж фінансових активів (інструментів, послуг); 

4) функції страхування суб’єктів фінансового ринку. 

 

7. Фінансово-кредитні інститути на фінансового ринку відносяться до: 

1) індивідуальних учасників фінансового ринку; 

2) основних або прямих учасників фінансового ринку; 

3) фінансових посередників ; 

4) професійних допоміжних учасників фінансового ринку. 

 

8. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в 

цінні папери виключно в цілях отримання доходу – це:  

1) фінансові посередники; 

2) емітенти;  

3) індивідуальні інвестори; 

4) портфельні інвестори; 

5) стратегічні інвестори; 

6) інституціональні інвестори. 

 

9. Кредитори та позичальники – це суб’єкти: 

1) страхового ринку; 

2) ринку позичкових капіталів; 

3) ринку цінних паперів; 

4) ринку нерухомості.         

10. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет 

акцій для здійснення управління підприємством – це:  

1) фінансові посередники; 
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2) емітенти;  

3) індивідуальні інвестори; 

4) портфельні інвестори; 

5) стратегічні інвестори; 

6) інституціональні інвестори. 

 

11. Основними прямими учасниками фінансових операцій на ринку 

цінних паперів є: 

1) кредитори та позичальники; 

2) емітенти та інвестори; 

3) продавці та покупці валюти; 

4) страховики та страхувальники; 

5) всі відповіді вірні. 

 

12. Фінансові інститути на фінансового ринку – це: 

1) емітенти; 

2) інвестори; 

3) посередники; 

4) споживачі; 

5) зберігачі. 

 

13. Страховики – це  суб’єкти фінансового ринку, які: 
1) реалізують різні види страхових послуг (страхових продуктів); 

2) купують страхові послуги у страхових компаній та фірм з метою 

мінімізації своїх фінансових втрат при настанні страхової події; 

3) беруть на себе частину (або всю суму) ризику від інших страхових 

компаній. 

 

 14. Суб’єкти фінансового ринку, які залучають необхідні фінансові 

ресурси за рахунок випуску цінних паперів – це:  

1) фінансові посередники; 

2) кредитори; 

3) позичальники; 

4) емітенти; 

5) інвестори. 

 

15. Страхувальники – це  суб’єкти фінансового ринку, які: 
1) реалізують різні види страхових послуг (страхових продуктів); 

2) купують страхові послуги у страхових компаній та фірм з метою 

мінімізації своїх фінансових втрат при настанні страхової події; 

3) беруть на себе частину (або всю суму) ризику від інших страхових 

компаній. 

16. Інвестори за своїм статусом поділяються на: 

1) стратегічних та портфельних; 

2) індивідуальних та інституціональних; 
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3) національних та іноземних; 

4) інституціональних та портфельних. 

 

17. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути: 

1) юридичні і фізичні особи; 

2) держава; 

3) тільки юридичні особи; 

4) пункти 1 і 2; 

5) пункти 2 і 3. 

 

18. До посередників на фінансового ринку відносяться: 
1) кредитори, позичальники, емітенти, інвестори, страховики, 

страхувальники; 

2) комерційні банки, страхові компанії, кредитні спілки, інвестиційні 

компанії, пенсійні фонди, лізингові та трастові компанії; 

3) держава, місцеві органи влади, господарчі суб’єкти, домашні 

господарства; 

4) держава, місцеві органи влади, страхові компанії, кредитні спілки, 

інвестиційні компанії, пенсійні фонди; 

5) фізичні особи, юридичні особи, держава, комерційні банки, страхові 

компанії, кредитні спілки, інвестиційні компанії, пенсійні фонди. 

 

19. Емітенти та інвестори – це суб’єкти: 

1) страхового ринку; 

2) ринку позичкових капіталів; 

3) фондового ринку; 

4) ринку нерухомості;         

5) валютного ринку. 

 

 

 

20. Фінансові інститути на фінансового ринку – це: 

1) організатори торгівлі фінансовими інструментами; 

2) посередники, що забезпечують зустріч прямих учасників фінансових 

операцій на фінансового ринку; 

3) саморегулівні організації фінансового ринку; 

4) основні, прямі учасники фінансового ринку. 

 

21. Інфраструктура фінансового ринку включає:  

1) продавців і покупців фінансових активів (інструментів, послуг); 

2) кредиторів, позичальників, емітентів, інвесторів, страховиків, 

страхувальників; 

3) інституціональних фінансових посередників, а також обслуговуючих 

(допоміжних) суб’єктів; 
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4) державу, місцеві органи влади, суб’єкти господарювання, домашні 

господарства. 

 

22. До складу професійних обслуговуючих учасників фінансового 

ринку відносяться: 

1) банківські установи (емісійні, комерційні, інвестиційні, іпотечні, 

ощадні, зовнішньоторговельні); 

2) брокери та дилери; депозитарії, зберігачі та реєстратори цінних паперів; 

розрахунково-клірингові установи та інформаційно-аналітичні інститути; 

3) спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи (страхові та 

інвестиційні компанії, фінансові, пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові, факторингові, трастові компанії); 

4) держава, місцеві органи влади, органи державного регулювання 

фінансового ринку. 

 

23. Депозитарії –  це суб’єкти, які спеціалізуються на: 

1) зберіганні цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери та 

руху цінних паперів; 

2) веденні  реєстру власників іменних цінних паперів; 

3) здійсненні розрахунків, проведенні взаємозаліку за угодами купівлі-

продажу цінних паперів; 

4) наданні послуг своїм клієнтам з опрацювання та поширення ринкової 

інформації про суб’єктів та інструменти фінансового ринку. 

 

24. Спеціалізовані небанківські установи – це: 

1) НБУ, спеціалізовані комерційні банки, пенсійні фонди, фінансові та 

інвестиційні компанії; 

2) інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, кредитні спілки, 

лізингові та факторингові компанії; 

3) страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, іпотечні та ощадні 

банки, ломбарди; 

4) кредитні спілки, фінансові фонди, інвестиційні та страхові компанії, 

пенсійні фонди, ломбарди, трастові, лізингові та факторингові компанії. 

 

25. Реєстратори –  це суб’єкти, які спеціалізуються на: 

1) зберіганні цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери та 

руху цінних паперів; 

2) веденні  реєстру власників іменних цінних паперів; 

3) здійсненні розрахунків, проведенні взаємозаліку за угодами купівлі-

продажу цінних паперів; 

4) наданні послуг своїм клієнтам з опрацювання та поширення ринкової 

інформації про суб’єктів та інструменти фінансового ринку. 
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26. Спеціалізовані банківські установи – це: 

1) інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, кредитні спілки, 

лізингові та факторингові компанії; 

2) НБУ, комерційні банки, пенсійні фонди, фінансові та інвестиційні 

компанії; 

3) інвестиційні банки, зовнішньоторговельні банки; іпотечні банки, 

ощадні банки; 

4) страхові та інвестиційні компанії, фінансові, пенсійні фонди, кредитні 

спілки, ломбарди, лізингові, факторингові, трастові компанії. 

 

27. Розрахунково-клірингові установи –  це суб’єкти, які спеціалізу-

ються на: 

1) зберіганні цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери та 

руху цінних паперів; 

2) веденні  реєстру власників іменних цінних паперів; 

3) здійсненні розрахунків, проведенні взаємозаліку за угодами купівлі-

продажу цінних паперів; 

4) наданні послуг своїм клієнтам з опрацювання та поширення ринкової 

інформації про суб’єктів та інструменти фінансового ринку. 

 

28.  Структура Національної депозитарної системи України включає: 

1) один рівень; 

2) два рівні; 

3) три рівні. 

 

29. Інвестиційні, ощадні та іпотечні банки – це: 

1) спеціалізовані небанківські установи; 

2) універсальні небанківські установи; 

3) спеціалізовані банківські установи; 

4) універсальні банківські установи. 

 

 

30. Організаторами торгівлі цінними паперами на фінансового ринку 

є: 

1) НБУ, комерційні банки, небанківські фінансові установи; 

2) фондові та валютні біржі, позабіржові фондові торговельні системи 

(ПФТС); 

3) брокери та дилери; депозитарії, зберігачі та реєстратори цінних паперів; 

розрахунково-клірингові установи; 

4) держава, місцеві органи влади, Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку. 

 

31. Ломбарди, лізингові, факторингові, трастові компанії – це: 

1) спеціалізовані банківські установи; 

2) спеціалізовані небанківські установи; 
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3) універсальні небанківські установи; 

4) універсальні банківські установи.  

 

32. Зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори  

власників іменних цінних паперів відносяться до:  

1) верхнього рівня Національної депозитарної системи; 

2) нижнього рівня Національної депозитарної системи; 

3) не відносяться до Національної депозитарної системи України. 

 

33. Національний депозитарій України і депозитарії, які ведуть рахунки 

зберігачів цінних паперів відносяться до:  

1) верхнього рівня Національної депозитарної системи; 

2) нижнього рівня Національної депозитарної системи; 

3) не відносяться до Національної депозитарної системи України. 

 

34. До боргових фінансових інструментів відносяться: 

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

чеки; 

4) первинні фінансові інструменти та деривативи. 

 

35. За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти 

поділяються на наступні види: 

1) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, 

інструменти страхового ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти 

ринку золота та нерухомості; 

2) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти; 

3) боргові та дольові; 

4) первинні та вторинні; 

5) з фіксованим та невизначеним доходом. 

 

36. Деривативи в основному використовуються: 

1) для отримання дивідендів; 

2) для отримання процентів; 

3) для засвідчення права власності на депозит в банку; 

4) для хеджування цінового ризику; 

5) для обслуговування операцій на ринку позичкових капіталів. 

 

37. До дольових  фінансових інструментів відносяться: 

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі; 

4) первинні фінансові інструменти та деривативи; 

5) прості та привілейовані акції, паї, інвестиційні сертифікати. 
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38. До вторинних  фінансових інструментів не відносяться: 

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

чеки,  деривативи; 

4) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варанти; 

5) акції, паї, інвестиційні сертифікати, ф’ючерсні та форвардні угоди. 

 

39. Депозитний сертифікат – це: 

1) борговий фінансовий інструмент; 

2) дольовий фінансовий інструмент; 

3) інструмент страхового ринку; 

4) вторинний фінансовий інструмент. 

 

40. Векселі та чеки  –  це: 

1) інструменти ринку капіталів; 

2) інструменти грошового ринку; 

3) інструменти валютного ринку; 

4) інструменти фондового ринку. 

 

41. До первинних фінансових інструментів відносяться: 

1) первинні фінансові інструменти та деривативи; 

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

чеки,  деривативи; 

4) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

5) акції, паї, інвестиційні сертифікати, ф’ючерсні та форвардні угоди. 

 

 

 

 

42. Боргові фінансові інструменти – це: 

1) прості та привілейовані акції, облігації, векселі, чеки, інвестиційні 

сертифікати; 

2) опціони, свопи, варанти, ф’ючерсні та форвардні контракти; 

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

депозитні сертифікати; 

4) депозитні та інвестиційні сертифікати, акції, паї, деривативи, облігації. 

 

43. До вторинних фінансових інструментів відносяться: 

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

2) інвестиційні та депозитні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

3) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

чеки,  деривативи; 
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4) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варанти; 

5) акції, паї, інвестиційні сертифікати, облігації, ф’ючерсні та форвардні 

угоди. 

 

44. Об’єктами фінансового ринку є: 

1) фінансово-кредитні інститути; 

2) інститути інфраструктури; 

3) фінансові інструменти; 

4) держава, господарчі суб’єкти та домашні господарства;  

5) продавці та покупці фінансових активів.  

 

45. До неборгових фінансових інструментів відносяться: 

1) облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

2) інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

3) акції, паї, інвестиційні сертифікати; 

4) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

чеки; 

5) первинні фінансові інструменти та деривативи. 

  

46. До первинних фінансових інструментів не відносяться: 

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати; 

2) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації; 

3) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варанти. 

4) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, 

чеки,  деривативи; 

5) акції, паї, інвестиційні сертифікати, ф’ючерсні та форвардні угоди. 

 

47. Залежно від пріоритетної значимості розрізняють наступні види 

фінансових інструментів: 

1) безризикові,  ризикові, «спекулятивні»; 

2) інструменти грошового ринку, ринку позичкових капіталів, ринку 

цінних паперів, валютного та страхового ринків, ринку золота та нерухомості; 

3) первинні та вторинні фінансові інструменти (деривативи); 

4) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти; 

5) боргові та дольові фінансові інструменти; 

6) фінансові інструменти з фіксованим та невизначеним доходом. 

 

48. Акції та  облігації – це: 

1) боргові фінансові інструменти; 

2) дольові фінансові інструменти; 

3) первинні фінансові інструменти; 

4) вторинні фінансові інструменти; 

5) фінансові інструменти з фіксованим доходом. 
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49. Векселі, чеки та  облігації – це: 

1) дольові фінансові інструменти; 

2) боргові фінансові інструменти; 

3) короткострокові фінансові інструменти; 

4) довгострокові фінансові інструменти; 

5) фінансові інструменти з невизначеним доходом. 

 

50. До короткострокових фінансових інструментів відносяться: 

1) інструменти грошового ринку; 

2) інструменти фондового ринку; 

3) інструменти страхового ринку; 

4) інструменти ринку капіталів. 

 

 

Серед написаного нижче встановіть єдино правильне визначення 

кожного терміну. 

 

Терміни 

 

1. Прямі учасники фінансового ринку. 

2. Фінансові посередники. 

3. Професійні учасники фінансового ринку.   

4. Інфраструктура фінансового ринку.  

5. Кредитори.  

6. Позичальники. 

7. Емітенти.  

8. Інвестори.  

9. Стратегічні інвестори. 

10. Портфельні інвестори. 

11. Страховики. 

12. Страхувальники. 

13. Депозитарії. 

14. Зберігачі. 

15. Реєстратори. 

16. Розрахунково-клірингові установи. 

17. Фінансові інструменти. 

18. Боргові фінансові інструменти. 

19. Дольові фінансові інструменти. 

20. Деривативи. 
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Визначення 

 

А. Суб’єкти фінансового ринку, які купують страхові послуги у страхових 

компаній та фірм з метою мінімізації своїх фінансових втрат при настанні 

страхової події. 

Б. Це особливі товари фінансового ринку, які мають фінансове 

походження та виступають об’єктом купівлі-продажу на відповідних 

сегментах фінансового ринку і за допомогою яких здійснюються операції на 

фінансового ринку.  

В. Суб’єкти фінансового ринку, які залучають необхідні їм фінансові ресурси 

за рахунок випуску (емісії) цінних паперів, із зобов’язанням виконувати всі вимоги, 

які випливають із умов їх випуску. 

Г. Інвестори, які купують окремі види цінних паперів виключно в цілях 

отримання доходу. 

Д. Суб’єкти фінансового ринку, які надають позику у тимчасове користування 

позичальникам під певний відсоток. 

Е. Суб’єкти ринку, які мають одержаний у встановленому порядку дозвіл на 

ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.  

Є. Суб’єкти, що виконують допоміжні функції – функції обслуговування 

основних учасників або окремих операцій на фінансового ринку. 

Ж. Інструменти, що підтверджують право їх власника на частку (пай у 

статутному фонді їх емітента) і на отримання відповідного доходу (у формі 

дивіденду). 

З. Інвестори, які купують контрольний пакет акцій для здійснення 

стратегічного управління підприємством.  

И. Сукупність (комплекс) установ, організацій, підприємств, інших 

суб’єктів та елементів, що забезпечують необхідні організаційно-економічні 

умови для функціонування усіх учасників фінансового ринку з метою 

координації їх дій, підвищення ефективності фінансових операцій та усього 

ринкового механізму. 

І. Суб’єкти фінансового ринку, які реалізують різні види страхових послуг 

(страхових продуктів) шляхом перейняття на себе за певну плату різноманітних 

видів ризиків із зобов’язанням відшкодувати суб’єкту страхування збитки при на-

станні страхового випадку. 

К. Продавці і покупці фінансових активів (інструментів, послуг), які 

здійснюють основні функції у проведенні фінансових операцій на фінансового 

ринку.  

Л. Фінансові інструменти другого порядку, підтверджують право або 

зобов’язання їх власника купити або продати первинні фінансові активи 

(валюту, цінні папери) на попередньо визначених умовах у майбутньому 

періоді. 

М. Суб’єкти (юридичні особи), які мають дозвіл на зберігання та 

обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з цінними паперами. 

Н. Суб’єкти фінансового ринку, які отримують позики від кредиторів під 

певні гарантії їх повернення і за певну плату у формі відсотка. 
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П. Інструменти, що характеризують кредитні відносини між їх покупцем і 

продавцем, зобов’язують позичальника погасити в передбачені терміни їх 

номінальну вартість і заплатити додаткову винагороду у формі відсотка. 

Р. Фінансові інститути, що забезпечують зустріч позичальника та 

кредитора, емітента та інвестора, тобто прямих учасників фінансових операцій 

на фінансового ринку.  

С. Інститути, які спеціалізуються на виконанні таких функцій, як 

здійснення розрахунків, включаючи проведення взаємозаліку за угодами 

купівлі-продажу цінних паперів; проведення перевірки наявності на рахунках 

учасників грошових коштів та цінних паперів. 

Т. Суб’єкти фінансового ринку, які вкладають свої грошові кошти в 

різноманітні види цінних паперів з метою отримання доходу у вигляді відсотків, 

дивідендів і приросту курсової вартості цінних паперів. 

У. Суб’єкти фінансового ринку, які спеціалізуються на виконанні 

депозитарних функцій (зберігання цінних паперів, облік прав власності на цінні 

папери, облік руху цінних паперів). 
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Тема 3   

 

 Інституційна та сегментарна структура фінансового ринку 

 

План семінарського заняття 

 

1. Методи структуризації фінансового ринку.  

2. Структура та характеристика фінансового ринку за часовою ознакою. 

3. Структура та характеристика фінансового ринку за інституційною 

ознакою. 

4. Сегментарна структура фінансового ринку. Критерії сегментації 

фінансового ринку. 

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. Структура фінансового ринку визначається такими ознаками: 

1) юридичною та функціональною; 

2) часовою та інституціональною; 

3) часовою та географічною; 

4) інституціональною та економічною. 

 

2. Сегментація фінансового ринку – це класифікація: 

1) інвесторів; 

2) емітентів; 

3) кредиторів; 

4) позичальників; 

5) споживачів фінансових послуг; 

6) фінансових посередників. 

 

3. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяється на: 

1) ринок грошей та ринок капіталів; 

2) фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів; 

3) обліковий та міжбанківський ринок; 

4) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок; 

5) ринок банківських кредитів та депозитів. 

  

4. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяється на: 

1) біржовий та «вуличний» ринок; 

2) ринок грошових сурогатів та ринок державних цінних паперів; 

3) ринок, на якому здійснюється андерайтинг цінних паперів та 

вторинний ринок; 

4) ринок грошей та ринок капіталів; 

5) обліковий та валютний ринок. 
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5. Що є критерієм поділу фінансового ринку за часовою ознакою? 

1) класифікація потенційних споживачів фінансових послуг; 

2) термін дії фінансових інструментів; 

3) пряме або опосередковане переміщення коштів від власників 

заощаджень до позичальників; 

4) галузева приналежність споживачів фінансових послуг;  

5) місцезнаходження споживачів фінансових послуг. 

 

6. Валютний ринок – це частина: 

1) ринку грошей; 

2) ринку капіталів; 

3) ринку банківських кредитів; 

4) фондового ринку; 

5) облікового та міжбанківського ринку. 

 

7. Грошовий ринок включає: 

1) фондовий та валютний ринки; 

2) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів; 

3) обліковий, міжбанківський, валютний ринки; 

4) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових 

інструментів. 

5) обліковий, міжбанківський, валютний, фондовий ринки. 

 

8. Що є критерієм поділу фінансового ринку за інституційною 

ознакою? 

1) класифікація потенційних споживачів фінансових послуг; 

2) термін дії фінансових інструментів; 

3) пряме або опосередковане переміщення коштів від власників 

заощаджень до позичальників; 

4) галузева приналежність споживачів фінансових послуг;  

5) місцезнаходження споживачів фінансових послуг. 

 

9. Обліковий та міжбанківський ринок – це частини: 

1) валютного ринку; 

2) фондового ринку; 

3) ринку грошей; 

4) ринку капіталів; 

5) ринку деривативів. 

 

10. Що є критерієм сегментації фінансового ринку? 

1) первинне розміщення або вторинний обіг фінансових інструментів; 

2) термін дії фінансових інструментів; 

3) пряме або опосередковане переміщення коштів від власників 

заощаджень до позичальників; 

4) класифікація потенційних споживачів фінансових послуг; 
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5) біржовий або позабіржовий оборот фінансових активів. 

 

11. Ринок капіталів включає: 

1) фондовий та валютний ринки; 

2) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів та депозитів; 

3) обліковий, міжбанківський, валютний ринки; 

4) ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських 

кредитів; 

5) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових 

інструментів. 

 

12. Первинний ринок цінних паперів включає: 

1) ринок грошей та ринок капіталів; 

2) ринок грошових сурогатів та ринок державних цінних паперів; 

3) ринок, на якому здійснюється андерайтинг цінних паперів; 

4) біржовий та «вуличний» ринки; 

5) обліковий та валютний ринки. 

 

13. На грошовому ринку обертаються фінансові інструменти з 

терміном обігу: 

1) від 3-х до 5-ти років; 

2) до 1-го року; 

3) більше 1-го року; 

4) до 2-х робочих днів; 

5) більше 5-ти років. 

 

14. Вторинний ринок цінних паперів включає: 

1) ринок грошей та ринок капіталів; 

2) ринок, на якому здійснюється андерайтинг цінних паперів; 

3) біржовий та «вуличний» ринки; 

4) обліковий, міжбанківський та валютний ринки. 

5) ринок грошових сурогатів, ринки боргових та дольових цінних паперів. 

 

15. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяється на: 

1) ринок грошей та ринок капіталів; 

2) банківську та парабанківську систему; 

3) фінансових посередників та фондовий ринок; 

5) біржовий та позабіржовий фондові ринки; 

6) обліковий, міжбанківський, валютний ринки та ринок капіталів. 

 

16. Ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів – це 

частина: 

1) ринку грошей; 

2) ринку капіталів; 
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3) валютного ринку; 

4) ринку цінних паперів; 

5) облікового та міжбанківського ринку. 

17. Структура ринку цінних паперів включає: 

1) ринок деривативів та ринок державних цінних паперів; 

2) первинний ринок та вторинний ринок; 

3) ринок позичкових капіталів та ринок цінних паперів; 

4) біржовий ринок та ПФТС; 

5) обліковий, міжбанківський та ринок цінних паперів. 

 

18. На ринку капіталів обертаються фінансові інструменти з 

терміном обігу: 

1) від 3-х до 5-ти років; 

2) до 1-го року; 

3) більше 1-го року; 

4) до 2-х робочих днів; 

5) більше 5-ти років. 

 

19. Структура вторинного ринку цінних паперів включає: 

1) ринок деривативів та ринок державних цінних паперів; 

2) первинний ринок та вторинний ринок; 

3) ринок позичкових капіталів та ринок цінних паперів; 

4) біржовий ринок та ПФТС; 

5) обліковий, міжбанківський та ринок цінних паперів. 

 

20. Первинний ринок цінних паперів – це: 

1) ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випущеними в 

обіг цінними паперами; 

2) ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних 

паперів; 

3) ринок довгострокових боргових зобов’язань та акціонерного капіталу; 

4) ринок короткострокових зобов’язань з терміном погашення до одного 

року. 

 

21. На ринку «спот» обертаються фінансові інструменти з терміном 

обігу: 

1) від 3-х до 5-ти років; 

2) до 1-го року; 

3) більше 1-го року; 

4) до 2-х робочих днів; 

5) більше 5-ти років. 
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22. Сегментація фінансового ринку за групами фінансових активів 

включає: 

1) обліковий, міжбанківський, валютний, фондовий ринки, ринок 

капіталу; 

2) грошовий, валютний, кредитний ринки; ринок цінних паперів;  

страховий ринок; ринок дорогоцінних металів і каміння; ринок інструментів 

нерухомості; 

3)  ринок державних та корпоративних боргових цінних паперів 

(облігацій), дольових цінних паперів (акцій), деривативів (форвардів, 

ф’ючерсів, опціонів). 

4) первинний, вторинний, біржовий, позабіржовий ринки. 

 

23. Вторинний ринок цінних паперів – це: 

1) ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випущеними в 

обіг цінними паперами; 

2) ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних 

паперів; 

3) ринок довгострокових боргових зобов’язань та акціонерного капіталу; 

4) ринок короткострокових зобов’язань з терміном погашення до одного 

року. 

 

24. Сек’юритизація – це:  

1) пряме переміщення коштів від власників заощаджень до 

позичальників; 

2) опосередковане переміщення коштів від власників заощаджень до 

позичальників; 

3) процес переливу фінансових ресурсів із одного виду фінансового 

ринку і сегмента на інші; 

4) класифікація потенційних споживачів фінансових послуг. 

 

25. За терміновістю реалізації угод виділяють наступні види ринків 

фінансових послуг: 

1) організований та неорганізований ринки; 

2) первинний та вторинний ринки; 

3) грошовий, валютний, кредитний ринки; ринок цінних паперів;  

страховий ринок; ринок дорогоцінних металів і каміння; ринок інструментів 

нерухомості; 

4) ринок «спот» (касових) та строкових операцій; 

5) обліковий, міжбанківський, валютний, фондовий ринки, ринок 

капіталу; 
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26. Ринок грошей – це: 

1) ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випущеними в 

обіг цінними паперами; 

2) ринок короткострокових зобов’язань з терміном погашення до одного 

року; 

3) ринок довгострокових боргових зобов’язань та акціонерного капіталу; 

4) ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних 

паперів. 

 

27. Андерайтинг – це: 

1) допуск цінних паперів до обігу і котирування на фондовій біржі на 

підставі їх економічної експертизи; 

2) комплекс заходів з первинного розміщення цінних паперів нового 

випуску; 

3) система взаєморозрахунків за цінні папери, послуги, що базується на 

обліку взаємних вимог і зобов’язань сторін;  

4) зберігання цінних паперів, облік прав власності на цінні папери, 

обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з цінними паперами. 

 

28. За характером руху фінансових інструментів фінансовий ринок 

поділяється на: 

1) організований та неорганізований ринки; 

2) первинний та вторинний ринки; 

3) грошовий, валютний, кредитний ринки; ринок цінних паперів;  

страховий ринок; ринок дорогоцінних металів і каміння; ринок інструментів 

нерухомості; 

4) ринок «спот» (касових) та строкових операцій; 

5) обліковий, міжбанківський, валютний, фондовий ринки, ринок 

капіталу; 

 

29. Лістинг – це: 

1) допуск цінних паперів до обігу і котирування на фондовій біржі на 

підставі їх економічної експертизи; 

2) комплекс заходів з первинного розміщення цінних паперів нового 

випуску; 

3) система взаєморозрахунків за цінні папери, послуги, що базується на 

обліку взаємних вимог і зобов’язань сторін;  

4) зберігання цінних паперів, облік прав власності на цінні папери, 

обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з цінними паперами. 
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30. За ступенем організованості фінансовий ринок поділяється на: 

1) грошовий, валютний, кредитний ринки; ринок цінних паперів;  

страховий ринок; ринок дорогоцінних металів і каміння; ринок інструментів 

нерухомості; 

2) первинний та вторинний ринки; 

3) біржовий та позабіржовий ринки; 

4) ринок «спот» (касових) та строкових операцій; 

5) ринок боргових цінних паперів (облігацій), дольових цінних паперів 

(акцій), деривативів (форвардів, ф’ючерсів, опціонів). 

 

 

 

Серед написаного нижче встановіть єдино правильне визначення 

кожного терміну. 

 

Терміни 

 

1. Структуризація фінансового ринку. 

2. Сегментація фінансового ринку. 

3. Грошовий ринок. 

4. Ринок капіталів. 

5. Обліковий ринок. 

6. Міжбанківський ринок. 

7. Валютний ринок. 

8. Кредитний ринок. 

9. Ринок цінних паперів. 

10. Фінансові посередники. 

11. Банківська система. 

12. Парабанківська система. 

13. Страховий сектор. 

14. Первинний ринок цінних паперів. 

15. Вторинний ринок цінних паперів. 

16. Біржовий ринок цінних паперів. 

17. Позабіржовий ринок цінних паперів. 

18. Андерайтинг.  

19. Лістинг.  

20. Ринок «спот». 

21. Ринок строкових операцій. 

22. Сек’юритизація. 
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Визначення 

 

А. Ринок короткострокових депозитно-кредитних операцій, фінансових 

інструментів (з терміном обігу від одного дня до одного року).  

Б. Фінансово-кредитні інститути, що забезпечують зустріч позичальника 

та кредитора, емітента та інвестора, тобто прямих учасників фінансових 

операцій на фінансового ринку. Вони акумулюють тимчасово вільні грошові 

кошти різних суб’єктів ринку і  забезпечують їх трансформацію у позичковий 

та інвестиційний капітал. 

В. Частина грошового ринку, де короткострокові грошові кошти 

перерозподіляються між прямими суб’єктами ринку, фінансово-кредитними 

інститутами шляхом купівлі-продажу високоліквідних активів (векселів, чеків 

та інших цінних паперів) із строками погашення до 1 року.  

Г. Ринок, на якому здійснюються операції з перепродажу раніше 

випущених цінних паперів. 

Д. Сектор грошового ринку, де здійснюється купівля-продаж валюти 

шляхом обміну однієї валюти на іншу з метою обслуговування 

зовнішньоекономічних відносин, міжнародних розрахунків та інших цілей 

суб’єктів валютного ринку. 

Е. Спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи (інвестиційні 

компанії та фонди, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди, лізингові та 

факторингові компанії, довірчі товариства та ін.).  

Є. Частина ринку капіталів, де об’єктом фінансових операцій є цінні 

папери. На ньому здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів, 

формується ціна на них, урівноважується попит та пропозиція.  

Ж. Ринок середньострокових та довгострокових капіталів (з терміном дії 

більше одного року), що представляють інвестиційний чинник у розвитку 

економіки.  

З. Система, що включає центральний банк (НБУ) та комерційні банки 

(універсальні та спеціалізовані: інвестиційні, інноваційні, іпотечні, ощадні, 

зовнішньоторговельні). 

И. Допуск цінних паперів до обігу і котирування на фондовій біржі на 

підставі їх економічної експертизи. 

І. Частина небанківської (парабанківської) системи фінансових 

посередників (страхові компанії, пенсійні фонди, установи накопичувального 

пенсійного забезпечення та ін.), їх ще називають контрактно-ощадними 

фінансовими установами. 

К. Ринок, на якому здійснюється випуск нових емісій цінних паперів в 

обіг на основі оголошення про емісію.  

Л. Частина грошового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси 

банківських установ залучаються та розміщуються ними між собою у формі 

міжбанківських кредитів та депозитів на короткі терміни.  

М. Ринок, який включає угоди з цінними паперами, що укладаються на 

фондовій біржі. 
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Н. Процес переливу фінансових ресурсів із одного виду фінансового 

ринку і сегмента на інші. 

П. Класифікація потенційних споживачів фінансових послуг згідно з 

їхніми вимогами до розвитку фінансового ринку. Вона базується на 

застосуванні різних критеріїв поділу споживачів на групи, що представляють 

різний за якістю й обсягом попит на окремі види фінансових активів (послуг). 

Р. Первинне розміщення емісії цінних паперів за допомогою 

інвестиційних дилерів. 

С. Частина ринку капіталів, де продаються та купуються кредитні 

ресурси на тривалий термін (більше 1 року) на певних умовах у формі надання 

позичок під зобов’язання позичальників повернути кошти та сплатити відсотки 

у встановлені строки. 

Т. Ринок фінансових інструментів, укладені угоди на якому 

здійснюються в суворо обумовлений короткий період часу, як правило, не 

пізніше другого робочого дня з моменту укладання угоди. 

У. Ринок, що охоплює угоди з купівлі-продажу цінних паперів, які 

укладаються і здійснюються поза біржею – на ПФТС. 

Ф. Ринок фінансових інструментів (деривативів), укладені угоди на якому 

здійснюються у майбутньому періоді: форвардні, ф’ючерсні, опціонні, операції 

своп і арбітраж та ін.  

Х. Поділ фінансового ринку за двома основними ознаками: часовою та 

інституційною.  
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Тема 4    

 

Поняття і класифікація фінансового посередництва 

 

План семінарського заняття 

1. Загальне поняття фінансового посередництва. 

2. Банківські посередники, їх роль та функції. 

3. Небанківські фінансово-кредитні інститути, їх роль та класифікація. 

4. Характеристика договірних небанківських фінансових посередників. 

5. Характеристика інвестиційних небанківських фінансових посередників. 

 

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

1. Фінансові посередники працюють:  

1) в секторі прямого фінансування; 

2) в секторі непрямого фінансування; 

3) на ринку цінних паперів; 

4) на позабіржовому ринку. 

 

2. Уся сукупність фінансових посередників класифікується 

наступним чином: 

1) прямі, непрямі, обслуговуючі; 

2) депозитарні, реєстраторські, клірингові; 

3) банківські, небанківські фінансово-кредитні інститути; 

4) пенсійні, інвестиційні, страхові. 

 

3. Фінансова установа –  це:  

1) юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька 

фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, 

встановленому законом;  

2) фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок 

залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик; 

3) неприбуткове об’єднання фінансових установ, створене з метою 

захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг. 

 

4. Банківські фінансові посередники – це:  

1) НБУ, комерційні банки, пенсійні фонди, страхові компанії, ломбарди; 

2) інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, кредитні спілки; 

лізингові та факторингові компанії; 

3) комерційні банки, інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, 

клірингові банки; 
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4) універсальні банки, спеціалізовані банки, інвестиційні фонди, 

фінансові компанії, трастові компанії, кредитні спілки. 

 

5. Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ 

відрізняється від банківської діяльності наступним: 

1) діють на фінансового ринку від свого імені і за власний рахунок; 

2) не зачіпають процесу створення депозитів і не впливають на динаміку 

пропозиції грошей в обігу; 

3) створюють власні зобов’язання і власні вимоги; 

4) здійснюють переміщення тимчасово вільного капіталу від власників 

заощаджень до позичальників. 

 

6. Кредитна установа –  це:  

1) юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька 

фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, 

встановленому законом;  

2) фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок 

залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик; 

3) неприбуткове об’єднання фінансових установ, створене з метою 

захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг. 

 

7. Договірні  небанківські фінансово-кредитні установи – це: 

1) інвестиційні фонди, фінансові компанії, кредитні товариства, кредитні 

спілки; 

2) страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, лізингові та 

факторингові компанії; 

3) інвестиційні фонди, фінансові компанії, страхові компанії, пенсійні 

фонди; 

4) кредитні товариства, кредитні спілки, ломбарди, лізингові та 

факторингові компанії. 

 

8. Спеціалізовані небанківські установи – це: 

1) НБУ, спеціалізовані комерційні банки, пенсійні фонди; 

2) інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, кредитні спілки; 

3) страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, іпотечні та ощадні 

банки, інвестиційні банки; 

4) кредитні спілки, фінансові фонди, інвестиційні та страхові компанії, 

пенсійні фонди, лізингові та факторингові компанії. 

 

9. Страхові компанії відносяться до: 

1) договірних фінансових посередників; 

2) інвестиційних фінансових посередників; 

3) усі відповіді вірні; 

4) немає правильної відповіді. 
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10. Факторингові компанії – це фінансові посередники, що 

спеціалізуються на: 

1) наданні довірчих послуг; 

2) на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна; 

3) на купівлі у фірм права вимоги боргу; 

4) управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення; 

5) наданні страхових послуг. 

 

11. Пенсійні фонди відносяться до: 

1) договірних фінансових посередників; 

2) інвестиційних фінансових посередників; 

3) усі відповіді вірні; 

4) немає правильної відповіді. 

 

12. Лізингові компанії – це фінансові посередники, що 

спеціалізуються на: 

1) наданні довірчих послуг; 

2) на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна; 

3) на купівлі у фірм права вимоги боргу; 

4) придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду; 

5) управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення; 

6) наданні страхових послуг. 

 

13. Інвестиційні небанківські фінансово-кредитні установи – це: 

1) фінансові компанії, інвестиційні фонди, кредитні товариства, кредитні 

спілки; 

2) страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, лізингові та 

факторингові компанії; 

3) інвестиційні фонди, фінансові компанії, страхові компанії, пенсійні 

фонди; 

4) кредитні товариства, кредитні спілки, ломбарди, лізингові та 

факторингові компанії. 

 

14. Ломбарди відносяться до: 

1) договірних фінансових посередників; 

2) інвестиційних фінансових посередників; 

3) усі відповіді вірні; 

4) немає правильної відповіді. 

 

15. Інвестиційні фонди – це фінансові посередники, що 

спеціалізуються на: 

1) наданні довірчих послуг; 

2) на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна; 

3) на купівлі у фірм права вимоги боргу; 

4) придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду; 
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5) управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення; 

6) наданні страхових послуг. 

 

16. Лізингові компанії відносяться до: 

1) договірних фінансових посередників; 

2) інвестиційних фінансових посередників; 

3) усі відповіді вірні; 

4) немає правильної відповіді. 

 

17. Ломбарди – це фінансові посередники, що спеціалізуються на: 

1) наданні довірчих послуг; 

2) на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна; 

3) на купівлі у фірм права вимоги боргу; 

4) придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду; 

5) управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення; 

6) наданні страхових послуг. 

 

18. Факторингові компанії відносяться до: 

1) договірних фінансових посередників; 

2) інвестиційних фінансових посередників; 

3) усі відповіді вірні; 

4) немає правильної відповіді. 

  

19. Трастові фонди – це фінансові посередники, що спеціалізуються 

на: 

1) наданні довірчих послуг; 

2) на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна; 

3) на купівлі у фірм права вимоги боргу; 

4) придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду; 

5) управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення; 

6) наданні страхових послуг. 

 

20. Фінансові компанії відносяться до: 

1) договірних фінансових посередників; 

2) інвестиційних фінансових посередників; 

3) усі відповіді вірні; 

4) немає правильної відповіді. 

  

21. Кредитні товариства – це фінансові посередники, що 

спеціалізуються на: 

1) наданні довірчих послуг; 

2) на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна; 

3) на купівлі у фірм права вимоги боргу; 

4) придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду; 

5) управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення; 
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6) на задоволенні потреб у кредиті своїх членів; 

7) наданні страхових послуг. 

 

22. Фінансові компанії – це фінансові посередники, що 

спеціалізуються на: 

1) наданні довірчих послуг; 

2) на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна; 

3) на купівлі у фірм права вимоги боргу; 

4) придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду; 

5) наданні позичок фізичним та юридичним особам за рахунок продажу 

своїх власних цінних паперів; 

6) управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення. 

 

23. Інвестиційні фонди та компанії – це фінансові посередники, які: 

1) акумулюють грошові кошти шляхом випуску власних цінних паперів, а 

потім розміщують їх в акції інших корпорацій та в державні цінні папери; 

2) мобілізують кошти через продаж своїх цінних паперів, потім  

направляють їх у позички фізичним та юридичним особам для придбання 

товарів виробничого чи споживчого призначення; 

3) працюють на кооперативних засадах і спеціалізуються на задоволенні 

потреб у кредиті своїх членів, переважно підприємств малого і середнього 

бізнесу, фермерських та домашніх господарств, фізичних осіб; 

4) створюються як кредитні товариства для фінансування житлового 

будівництва, надання іпотечних кредитів широким верствам населення. 

 

24. Позиково-ощадні асоціації – це фінансові посередники, що 

спеціалізуються на: 

1) на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна; 

2) на купівлі у фірм права вимоги боргу; 

3) наданні іпотечних кредитів широким верствам населення; 

4) придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду; 

5) наданні позичок фізичним та юридичним особам за рахунок продажу 

своїх власних цінних паперів; 

6) управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення. 

25. Кредитні спілки в Україні – це фінансові посередники, які: 

1) акумулюють грошові кошти шляхом випуску власних цінних паперів, а 

потім розміщують їх в акції інших корпорацій та в державні цінні папери; 

2) мобілізують кошти через продаж своїх цінних паперів, потім  

направляють їх у позички фізичним та юридичним особам для придбання 

товарів виробничого чи споживчого призначення; 

3) працюють на кооперативних засадах і спеціалізуються на задоволенні 

потреб у кредиті своїх членів, переважно підприємств малого і середнього 

бізнесу, фермерських та домашніх господарств, фізичних осіб; 

4) є неприбутковими  організаціями, заснованими фізичними особами на 

кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному 
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кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових 

внесків членів;  

5) створюються як кредитні товариства для фінансування житлового 

будівництва, надання іпотечних кредитів широким верствам населення. 

 

Серед написаного нижче встановіть єдино правильне визначення 

кожного терміну. 

Терміни 

 

1. Фінансове посередництво. 

2. Фінансова установа. 

3. Кредитна установа. 

4. Договірні фінансові посередники. 

5. Інвестиційні фінансові посередники. 

6. Страхові компанії. 

7. Пенсійні фонди. 

8. Ломбарди. 

9. Лізингові компанії. 

10. Факторингові компанії. 

11. Інвестиційні фонди. 

12. Фінансові компанії. 

13. Кредитні кооперативи. 

14. Кредитні спілки. 

15. Позиково-ощадні асоціації. 
 

Визначення 

 

А. Спеціалізовані фінансові посередники, які на договірній основі 

акумулюють кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких 

здійснюють пенсійні виплати громадянам після досягнення певного віку. 

Б. Посередники, що працюють на кооперативних засадах і 

спеціалізуються на задоволенні потреб у кредиті своїх членів, переважно 

підприємств малого і середнього бізнесу будь-якої форми власності, 

фермерських та домашніх господарств, фізичних осіб. 

В. Фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок 

залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.  

Г. Фінансові посередники, які спочатку акумулюють грошові кошти 

дрібних приватних інвесторів шляхом випуску власних цінних паперів, а потім 

розміщують їх в акції інших корпорацій та в державні цінні папери. 

Д. Фінансові посередники, основна діяльність яких полягає в наданні 

іпотечних кредитів широким верствам населення.  

Е. Фінансові посередники, діяльність яких полягає у формуванні на 

підставі договорів з юридичними і фізичними особами (через продаж страхових 

полісів) спеціальних грошових фондів, з яких здійснюються виплати 

страхувальникам грошових коштів в обумовлених розмірах у разі настання 
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певних подій (страхових випадків). 

Є. Діяльність з акумуляції вільного грошового капіталу та розміщення 

його серед позичальників. 

Ж. Фінансові посередники, що спеціалізуються на придбанні предметів 

тривалого користування (транспортних засобів, обладнання, машин тощо) та 

передачі їх в оренду фірмам-орендарям для використання у виробничій 

діяльності, які поступово сплачують їх вартість протягом визначеного строку (5 

- 10 і більше років). 

З. Неприбуткові організації, засновані фізичними особами на 

кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному 

кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових 

внесків членів.  

И. Посередники, що залучають кошти на підставі договору з кредитором 

(інвестором).  

І. Компанії, що мобілізують кошти через продаж своїх цінних паперів, а 

потім направляють їх у позички фізичним та юридичним особам для придбання 

товарів виробничого чи споживчого призначення. 

К. Юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька 

фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, 

встановленому законом.  

Л. Фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на 

вимогу боргу. Ці права існують, як правило, у вигляді дебіторських рахунків за 

поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. 

М. Фонди, що залучають кошти через продаж кредиторам (інвесторам) 

своїх власних акцій, облігацій, паїв тощо, а потім розміщують їх в інші цінні 

папери. 

Н. Фінансові посередники, що спеціалізується на видачі позичок 

населенню під заставу рухомого майна. 
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Тема 5 

 

Фінансові послуги на грошовому ринку 

 
План семінарського заняття 

 
1. Сутність, структура та функції грошового ринку. 

2. Організація та особливості функціонування депозитного ринку. 

3. Послуги розрахунково-касового обслуговування на грошовому ринку. 

4. Фінансові послуги на обліковому ринку. 

5. Фінансові послуги на міжбанківському ринку. 

 
Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. До складу грошового ринку відносять такі ринки: 

1) обліковий, ринок цінних паперів, валютний; 

2) обліковий, міжбанківський, валютний; 

3) обліковий, ринок середньо- та довгострокових позикових капіталів; 

4) валютний, ринок цінних паперів, обліковий. 

 

2. Функціями грошового ринку є: 

1) забезпечення ліквідності короткострокових вкладень; 

2) формування ринку грошей як засобу платежу; 

3) касове виконання державного бюджету; 

4) забезпечення міжнародного переміщення капіталу. 

 

3. Обліковий ринок – це: 

1) частина грошового ринку, де здійснюється купівля-продаж валюти; 

2) частина грошового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси 

банківських установ залучаються та розміщуються між собою у формі 

міжбанківських кредитів та депозитів; 

3) частина грошового ринку, де короткострокові грошові кошти 

перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу 

високоліквідних активів, до одного року. 

 

4. Депозит являє собою: 

1) грошові кошти передані в банк їх власником для зберігання на певних 

умовах; 

2) письмове доручення власника рахунку своєму банку про 

перерахування певної суми грошей зі свого рахунку на рахунок утримувача 

коштів; 
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3) письмове доручення платника банку, який його обслуговує, про 

перерахування певної суми грошей з його рахунку на рахунок утримувача 

коштів. 

 

5. Вексельне доручення, яке здійснює особа, що бере на себе 

відповідальність за виконання вексельних зобов’язань іншої особи 

(акцептанта, векселедавця, індосанта), - це: 

1) аваль; 

2) авізо; 

3) індосамент; 

4) трансферт; 

5) тратта. 

 

 

6. Вексель – це: 

1) доручення банку покупця, адресоване до банку постачальника 

здійснити оплату рахунків постачальника; 

2) інструмент комерційного кредиту; 

3) форма розрахунку, за допомогою якої здійснюються платежі; 

4) письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право його 

власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін. 

 

7. Депозитні сертифікати: 

1) письмове зобов’язання банку про зберігання коштів; 

2) право банку на отримання відсотків з клієнта; 

3) письмове посвідчення про депонування в банку суми грошей, у якому 

вказується термін його обов’язкового зворотного викупу банком і розмір 

виплаченої надбавки. 

 

8. Тезаврація золота – це: 

1) посвідчення про депонування золота в банку; 

2) накопичення золота приватними власниками у вигляді скарбів або 

страхових фондів. 

 

9. Нечекові вклади, що приносять відсоток і які можна терміново 

вилучити являють собою: 

1) депозити до запитання; 

2) депозитні сертифікати; 

3) ощадні депозити; 

4) золоті сертифікати. 

 

10. Угода про зворотний викуп: 

1) репо; 

2) лоро; 

3) ностро. 
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11.Поточні рахунки відкриваються з метою: 

1) зберігання коштів та здійснення усіх видів банківських операцій; 

2) одержання кредиту у грошовій формі на основі кредитного договору; 

цільового використання; 

3) зберігання коштів на умовах договору між власником рахунка та 

банком. 

 

12. Депозити до запитання: 

1) грошові кошти, що зараховуються на депозитні рахунки на жорстко 

обумовлений термін з виплатою відсотка; 

2) дають можливість вкладнику отримувати готівку за першою вимогою 

та здійснювати платежі за допомогою чеків; 

3) вклади, що приносять відсоток та які можна терміново вилучити. 

 

13. Платежі, які здійснюються після відвантаження товарів або 

надання послуг: 

1) строкові; 

2) комерційні; 

3) облікові; 

4) акцептні. 

 

14. Розрізняють наступні види чеків: 

1) прості, перевідні; 

2) іменні, перевідні; 

3) на пред’явника, іменні, прості; 

4) іменні, ордерні, на пред’явника. 

 

15. Розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи 

іншій здійснити за рахунок спеціально за депонованих коштів оплату 

товарно-матеріальних документів за відвантажений товар: 

1) акредитив; 

2) депозитний сертифікат; 

3) платіжне доручення; 

4) чек. 

 

16. Акредитив, який може бути анульований або змінений покупцем 

лише за згоди постачальника: 

1) відзивний; 

2) покритий; 

3) безвідзивний; 

4) непокритий. 
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 17. Доміціляція векселя: 

1) призначення платником за векселем якої-небудь третьої особи; 

2) виконання банком доручення векселетримача при отриманні платежу 

за векселем при настанні терміну оплати; 

3) підтвердження платником згоди на оплату за переїзним векселем. 

 

 18. Перший одержувач переказного векселя: 

1) індосант; 

2) ремітент; 

3) трасант; 

4) трасат. 

 

 

19. Сума дисконту являє собою: 

1) відношення майбутньої вартості векселя до сучасної вартості векселя; 

2) різниця між сучасною вартістю векселя та майбутньою вартістю 

векселя; 

3) різниця між майбутньою вартістю векселя та сучасною вартістю 

векселя. 

 

20. Облікова ставка НБУ: 

1) плата у відсотках, що береться НБУ за рефінансування комерційних 

банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу за ними та 

утримується з номінальної суми векселя; 

2) плата у відсотках за кредити, що надаються комерційним банкам, яка 

встановлюється НБУ з метою впливу на грошовий оборот та кредитування. 
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Тема 6 

 

Фінансові послуги на валютному ринку 

 
План семінарського заняття 

 

1. Роль та місце валютного ринку на фінансового ринку. 

2. Валютний курс. Основні види котирування валют. Валютна позиція 

банку. 

3. Види операцій на валютному ринку, їх класифікація та характеристика. 

 

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. За режимом використання валюти поділяються на: 

1) національну, колективну, конвертовану; 

2) іноземну, національну; 

3) неконвертовану, конвертовану; 

4) національну, іноземну, неконвертовану. 

 

2. Хеджи: 

1) вкладають свій або позичений капітал у валютні цінності з метою 

одержання процентного доходу; 

2) купують та продають валюту для забезпечення своєї комерційної 

діяльності; 

3) купують-продають валюту для одержання доходу від різниці в її курсі; 

4) здійснюють операції на валютному ринку для захисту від 

несприятливої зміни валютного курсу. 

 

3. Валютний ринок класифікується за критеріями: 

1) характером операцій; формою валюти; 

2) видами конверсійних операцій; територіальним розміщенням; 

3) всі відповіді вірні. 

 

4. Ринок конверсійних операцій являє собою: 

1) ринок, на якому купівля-продаж здійснюється в традиційній формі, 

переважно на еквівалентних засадах шляхом обміну рівновеликих цінностей, 

представлених різними валютами; 

2) ринок, на якому купівля-продаж валюти має умовний характер, що 

проявляється в залучені банками інвалюти на депозитні вклади на узгоджені 

строки та в наданні банками інвалютних позичок на різні строки; 
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3) ринок, на якому купують і продають валюту для здійснення платежів, 

виконання зовнішніх та внутрішніх зобов’язань, проведення спекулятивних 

операцій, операцій хеджування валютних ризиків. 

 

5. На валютному ринку відбуваються наступні операції: 

1) з опціоном і “спот”; 

2) форвардні і ф’ючерсні; 

3) конверсійні; 

4) всі разом. 

 

6. Розрахунки у формі взаємного зобов’язання по зарахуванню 

міжнародних вимог та зобов’язань на основі міжурядових угод: 

1) валютний кліринг; 

2) валютний демпінг; 

3) валютне регулювання; 

4) валютний паритет. 

 

7. Конвертованість валюти буває: 

1) повна і часткова; 

2) внутрішня і зовнішня; 

3) складна і проста; 

4) повна і зовнішня. 

 

8. Валютне котирування – це: 

1) визначення і встановлення курсу іноземної валюти до національної; 

2) встановлення ринкових курсів цінних паперів; 

3) взаємозв’язок між банківськими рахунками; 

4) разом 2) і 3). 

 

9. Банківські рахунки “лоро”: 

1) рахунок національного банку в іноземному банку; 

2) рахунок іноземного банку в національному банку. 

 

10. Співвідношення між двома валютами, яке встановлюється з їх 

курсу по відношенню до курсу третьої валюти: 

1) спот-курс; 

2) ф’ючерс; 

3) форвард; 

4) крос-курс. 

 

 11. Курс в майбутньому, тобто ціна, за якою через деякий час буде 

здійснена угода: 

1) ф’ючерс; 

2) опціон; 

3) угода “своп”. 
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12. Мета арбітражних валютних операцій: 

1) підвищення валютних курсів; 

2) розширення валютного ринку; 

3) одержання курсового прибутку. 

 

 13. Хто затверджує одержання ліцензій на валютні операції 

небанківським фінансовим установам: 

1) Кабінет Міністрів України; 

2) НБУ; 

3) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. 

 

 

 

14. Спот – це валютна операція, яка відбувається на: 

1) перший робочий день; 

2) на другий робочий день; 

3) через тиждень. 

 

15. Об’єкти валютного ринку: 

1) грошові рахунки іноземних держав та платіжні документи, валютні 

чеки; 

2) фондові цінності в іноземній валюті (акції та облігації); 

3) валютні операції; 

4) разом 1) і 2). 

 

16. Пряме котирування: 

1) визначає кількість іноземної валюти за одиницю національної валюти; 

2) визначає кількість національної валюти за одиницю іноземної; 

3) визначає співвідношення між валютами, які є похідними від їхніх 

курсів по відношенню до третьої валюти. 

 

17. Фіксінг – це: 

1) процес котирування валют; 

2) операція з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою угодою з 

метою отримання прибутку від різниці валютних курсів; 

3) пряме втручання центрального банку в діяльність валютного ринку з 

метою впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу іноземної 

валюти. 

 

18. Валютна інтервенція – це: 

1) процес котирування валют; 

2) операція з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою угодою з 

метою отримання прибутку від різниці валютних курсів; 
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3) пряме втручання центрального банку в діяльність валютного ринку з 

метою впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу іноземної 

валюти. 

 

 19. Система, яка передбачає існування зареєстрованих паритетів, що 

лежать в основі валютних курсів, і підтримку цих паритетів державними 

валютними органами: 

1) гнучкі курси; 

2) фіксовані курси; 

3) плаваючі курси. 

 

 

20. Національна валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни 

і не обмінюється на інші іноземні валюти: 

1) неконвертована валюта; 

2) резервна валюта; 

3) частково конвертована валюта. 

 

 

21. Збільшення курсу національної валюти сприяє: 

1) збільшенню обсягів імпорту і зменшенню обсягів експорту; 

2) збільшенню експорту і зменшенню обсягів імпорту; 

3) дефіциту платіжного балансу країни; 

4) скороченню золотовалютних резервів держави; 

5) збільшенню золотовалютних резервів держави. 

 

22. Коли говорять, що країна девальвувала свою валюту, то мають 

на увазі, що: 

1) ціни принаймні деяких валют виражені у валюті даної країни, упали; 

2) уряд підвищив ціну, за якою він буде купувати золото; 

3) у країні визначається дефіцит торгового балансу; 

4) внутрішня купівельна спроможність одиниці валюти упала. 

 

23. Валютні інтервенції на валютному ринку здійснюються: 

1) урядом країни; 

2) валютною біржею; 

3) центральним банком країни; 

4) комерційними банками. 

 

24. Міжнародна валютно-кредитна установа, що має статус 

спеціалізованого відділення ООН і створена на міжнародній валютно-

фінансовій конференції в Бретон-Вудсі в 1944 р., називається: 

1) Світовим банком; 

2) Європейським банком реконструкції і розвитку; 

3) Міжнародним валютним фондом; 
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4) Банком міжнародних розрахунків. 

 

25. Основою національної валютної системи є: 

1) установлена законом грошова одиниця держави; 

2) валютний курс; 

3) конвертованість валют; 

4) базисна валюта. 

 

Серед написаного нижче встановіть єдино правильне визначення 

кожного терміну. 

Терміни 

 

1. Валютний курс. 

2. Валютний ринок. 

3. Конвертованість. 

4. Резервна валюта. 

5. Котирування. 

6. Крос-курси. 

7. Фіксінг. 

8. Непряме котирування. 

9. Гнучкі курси. 

10.  Валютний арбітраж. 

11.  Варант. 

12.  Валютний своп. 

13.  Міжнародні розрахунки. 

14.  Строкові валютні операції. 

15.  Валюта. 

 

Визначення 

 

А. Визначення офіційними державними органами курсу (ціни) іноземної 

валюти. 

Б. Процес котирування валют. 

В. Вільно конвертована валюта, в якій центральні банки інших країн 

нагромаджують та зберігають резерви для здійснення міжнародних 

розрахунків. 

Г.Сукупність економічних та організаційних форм, що пов’язані з 

купівлею або продажем валют різних країн. 

Д. Система, при якій у валют відсутні офіційні паритети. 

Є. Цінний папір, що пов’язаний з обов’язком продавця перед покупцем у 

відношенні права власності на вільно конвертовану валюту. 

Ж. Кількість валюти за одиницю національної валюти. 

З. Ціна грошової одиниці однієї країни, яка виражена в грошових 

одиницях іншої країни або в міжнародних валютних одиницях. 
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І. Операція з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою угодою з 

метою отримання прибутку від різниці валютних курсів. 

Й. Співвідношення між валютами, які є похідними від їхніх курсів по 

відношенню до третьої валюти. 

К. Можливість для учасників зовнішньоекономічних угод швидко і без 

втрат обмінювати її на іноземні валюти і навпаки без прямого втручання 

держави в процес обміну. 

Л. Регулювання платежів за грошовими зобов’язаннями, які виникають 

між юридичними і фізичними особами країн на основі економічних, 

політичних, науково-технічних, культурних та інших відносин. 

М. Грошові кошти, формування та використання яких прямо чи 

опосередковано пов’язане зі зовнішньоекономічними відносинами. 

Н. Комбінація двох конверсійних операцій з валютами на умовах спот і 

форвард, які здійснюються одночасно і розраховані на одну й ту ж валюту. 

О. Купівля-продаж валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на 

термін, що перевищує два робочі дні. 
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Тема 7 

 

Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу 

 
План семінарського заняття 

 

1. Сутність та особливості ринку позичкового капіталу. 

2. Форми та види кредиту. 

3. Види операцій, що здійснюються комерційними банками на 

фінансового ринку. 

4. Характеристика банківських кредитів та принципи кредитування. 

5. Класифікація банківських кредитів та їх характеристика. 

6. Оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових 

розрахунках на ринку позичкового капіталу. 

7. Економічна сутність та механізм здійснення лізингових операцій на 

ринку позичкового капіталу. 

8. Економічна сутність та механізм здійснення факторингових та 

форфейтингових операцій. 

9. Інші фінансові послуги на ринку позичкового капіталу. 

 

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. Ринок капіталів – це частина фінансового ринку, де формуються 

попит та пропозиція на: 

1) короткостроковий позиковий капітал; 

2) середньостроковий позиковий капітал; 

3) довгостроковий позиковий капітал; 

4) правильні відповіді 1); 2); 

5) правильні відповіді 2); 3). 

 

2. Власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і 

передані у позиковий капітал: 

1) позичальники; 

2) первинні інвестори; 

3) спеціалізовані посередники. 

 

3. Відносини, які пов’язані з наданням коштів у позику і 

поверненням їх разом із певним відсотком: 

1) фінансові відносини; 

2) валютні відносини; 

3) кредитні відносини. 
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4. Кредит виконує функції: 

1) перерозподільна, емісійна, контрольна; 

2) регулююча, перерозподільна, контрольна. 

3) не має правильної відповіді. 

 

5. Кредитування здійснюється за принципами: 

1) терміновості, цільового характеру; 

2) зворотності, платності, забезпечення кредитування; 

3) всі відповіді вірні; 

4) жодна відповідь не вірна. 

 

6. За забезпеченістю боргових зобов’язань державні позики 

поділяються на: 

1) заставні, беззаставні; 

2) ринкові, неринкові; 

3) виграшні, процентні. 

 

7. Організаційною основою ринку капіталів є: 

1) дисконтні будинки; 

2) комерційні банки; 

3) фондові біржі; 

4) інвестиційні компанії. 

 

8. Оптові фінансові ринки, призначені для здійснення операцій по 

наданню і запозиченню грошових фондів на тривалий термін, 

називаються: 

1) кредитними ринками; 

2) грошовими ринками; 

3) валютними ринками; 

4) ринками капіталів. 

 

9. Банки, які спеціалізуються на видачі довгострокових позичок під 

заставу нерухомості мають назву: 

1) універсальні; 

2) емісійні; 

3) іпотечні; 

4) центральні. 

 

10. Операції фізичних чи юридичних осіб з отриманням коштів від 

юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа, під заставу 

товарів або валютних цінностей характеризується як: 

1) фінансовий кредит; 

2) ломбардний кредит; 

3) лізингова операція; 
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4) фінансовий лізинг; 

5) селенг. 

 

 

11. В чому полягає призначення банківської процентної ставки за 

кредит? 

1) плата за здійснення кредитування з урахуванням впливу кредитних 

ризиків, джерело доходів і прибутку банку; 

2) плата за використання кредитних ресурсів банку; 

3) джерело поповнення статутного фонду банку; 

4) джерело надходження коштів для платежів податків банку до бюджетів 

усіх рівнів. 

 

12. До якої форми кредиту слід віднести відстрочку платежу 

постачальником за відвантажені товари, яку він надає покупцеві? 

1) державний; 

2) споживчий; 

3) комерційний; 

4) банківський. 

 

13. Які види операцій є головними для комерційного банку? 

1) депозитні, кредитні; 

2) розрахунково-касові; 

3) разом 1) і 2); 

4) інвестиційні, трастові. 

 

14. Який вид кредиту виконує антипаційну (емісійну) функцію? 

1) банківський; 

2) державний; 

3) міжнародний; 

4) усі разом. 

 

 15. У чому полягає суть кредиту? 

1) це економічні відносини, пов’язані з передачею вартості від кредитора 

до позичальника; 

2) це економічні відносини, пов’язані з перерозподілом вартості між 

галузями економіки та регіонами; 

3) це економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах 

повернення, строковості і платності; 

4) це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу 

перерозподілу вартості. 
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16. Процес нарощування – це: 

1) визначення майбутньої вартості грошей; 

2) визначення теперішньої вартості грошей; 

3) визначення ефективності інвестицій; 

4) визначення пріоритетних напрямків розміщення капіталу. 

 

 

17. Економічний зміст дисконтування пов’язаний з: 

1) визначенням майбутньої вартості грошових потоків; 

2) визначенням величини певних грошових потоків; 

3) щорічною оцінкою фінансових активів підприємства; 

4) упорядкуванням грошових потоків різних років. 

 

18. Економічні відносини, що виникають між економічними 

суб’єктами у зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування 

вільних коштів на засадах зворотності, платності та добровільності: 

1) лізинг; 

2) факторинг; 

3) кредит; 

4) депозит. 

 

19. Учасники кредитних відносин, які мають потребу в додаткових 

коштах і отримують їх у позичку: 

1) кредитори; 

2) позичальники; 

3) емітенти. 

 

20. Залежно від форми позиченої вартості кредит має форму: 

1) товарну; 

2) грошову; 

3) правильні відповіді 1), 2); 

4) жодна відповідь не вірна. 

 

21. Спеціалізованим банкам забороняється залучати вклади від 

фізичних осіб в обсягах, що перевищують: 

1) 5% капіталу банку; 

2) 10% капіталу банку; 

3) 15% капіталу банку. 

 

22. Тимчасова угода між банками для реалізації великих 

господарських чи фінансових операцій: 

1) консорціум; 

2) факторинг; 

3) ф’ючерс. 
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23. Основні положення кредитного механізму, що визначають сам 

процес кредитування: 

1) угода кредитування; 

2) принципи кредитування; 

3) жодна відповідь не вірна. 

 

24. Відсотки, які сплачує позичальник за користування 

короткостроковими банківськими кредитами, відносяться до: 

1) собівартості продукції; 

2) валових витрат виробництва і обігу; 

3) прибутку. 

 

25. Витрати позичальника на оплату відсотків за кредит відносять до 

складу: 

1) собівартості продукції; 

2) валових витрат виробництва і обігу; 

3) прибутку. 

 

26. Який із принципів кредитування відіграє важливу роль у захисті 

від кредитних ризиків: 

1) принцип зворотності; 

2) принцип забезпечення; 

3) принцип платності. 

 

27. Позички, що надаються клієнтам, які мають постійні кредитні 

відносини з банком: 

1) одноразові; 

2) гарантійні; 

3) перманентні. 

 

28. Кредитування клієнта з його поточного рахунку є: 

1) контокорентний кредит; 

2) револьверний кредит; 

3) кредитна лінія. 

 

29. Кредит, який автоматично поповнюється в межах обумовленого 

кредитним договором розміру: 

1) контокорентний кредит; 

2) револьверний кредит; 

3) кредитна лінія. 

 

30. Від’ємне або дебетове сальдо на рахунку позичальника: 

1) кредитна лінія; 

2) револьверний кредит; 

3) овердрафт. 
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31. За кількістю кредиторів банківський кредит буває: 

1) контокорентний; 

2) револьверний; 

3) двосторонній; 

4) консорціумний; 

5) паралельний; 

6) правильні відповіді 1), 2), 4); 

7) правильні відповіді 3), 4), 5). 

 

32. Надання кредиту декількома банками, при якому один виступає в 

ролі банку-менеджера: 

1) консорціум; 

2) овердрафт; 

3) франчайзинг. 

 

33. За методами погашення розрізняють кредити: 

1) з одноразовим поверненням, з погашенням у розстрочку; 

2) достроково, з регресією платежів; 

3) до запитання, строково; 

4) правильні відповіді 1), 2); 

5) правильні відповіді 2), 3); 

6) правильні відповіді 1), 3). 

 

34. Надання кредиту, що передбачає утримання позикового проценту 

є: 

1) ролловерний кредит; 

2) дисконтний кредит; 

3) звичайні позички; 

4) кредити з фіксованою процентною ставкою. 

 

35. Короткострокові кредити подаються на строк: 

1) до 1 року; 

2) від 1 до 3-х років; 

3) понад 3 (5) років. 

 

36. Короткостроковий кредит, який погашається за першою вимогою 

банка: 

1) кредит до запитання; 

2) онкольний кредит; 

3) відстрочений кредит. 

 

37. Визначення майбутньої вартості грошей: 

1) компаундування; 

2) дисконтування. 
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Тема 8 

 

Фінансові послуги на ринку цінних паперів 

 

План семінарського заняття 

 

1. Економічна роль та структура ринку цінних паперів. 

2. Поняття, класифікація та загальна характеристика цінних паперів. 

3. Класифікація та характеристика пайових цінних паперів. 

4. Класифікація та характеристика боргових цінних паперів. 

5. Державні та муніципальні облігації. 

6. Облігації підприємств. 

7. Похідні цінні папери (деривативи). 

8. Фінансова оцінка цінних паперів. 

 

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. Ринок цінних паперів виконує функції: 

1) облікову, контролюючу; 

2) збалансування попиту і пропозиції; 

3) стимулюючу, перерозподільчу, регулюючу; 

4) правильні відповіді 1), 2); 

5) правильні відповіді 2), 3); 

6) правильні відповіді 1), 2), 3). 

 

2. Ринок, який характеризується операціями перепродажу раніше 

випущених цінних паперів: 

1) первинний ринок; 

2) вторинний ринок. 

 

3. Хто на фінансовому ринку може виступати у ролі емітента: 

1) фізичні та юридичні особи; 

2) суб’єкти господарювання; 

3) домашні господарства; 

4) юридичні особи. 

 

4. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по 

відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: 

1) 5%; 

2) 10%; 

3) 15%; 

4) 30%. 
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5. Цінні папери, за якими емітент несе зобов’язання щодо повернення 

залучених коштів і виплати грошей за користування ними: 

1) похідні; 

2) пайові; 

3) боргові. 

 

6. Властивість цінних паперів швидко перетворюватися на гроші без 

великих втрат для власника: 

1) ринковість; 

2) дохідність; 

3) ризикованість; 

4) ліквідність; 

5) спекулятивність. 

 

7. Гарантоване первинне розміщення цінних паперів емітентів 

визначається як: 

1) валютування; 

2) андеррайтинг; 

3) кліринг; 

4) демпінг. 

 

8. Модель оцінки поточної вартості акцій з постійним зростанням 

дивідендів відома як модель: 

1) Дюпона; 

2) Гордона; 

3) Фішера; 

4) Шарпа. 

 

9. У країнах з розвинутими фондовими ринками для того, щоб біржа 

прийняла акції для торгу, корпорація повинна продати через біржу своїх 

акцій не менше: 

1) 5%; 

2) 10%; 

3) 15%; 

4) 20%; 

5) 25%. 

 

10. Який гравець на біржі називається «биком»: 

1) найменш активний гравець; 

2) найактивніший гравець; 

3) гравець, що грає на підвищення цін; 

4) гравець, що грає на зниження цін. 

11. Курс цінного паперу прямо пропорційний розміру: 

1) дивіденду, відсотка по цінному папері; 

2) дивіденду, позичкового відсотка; 
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3) дивіденду, дисконтної ставки. 

 

12. Стандартний документ, що засвідчує право і/чи зобов’язання 

придбати/продати цінні папери на певних умовах у майбутньому, - це: 

1) опціон; 

2) ощадний сертифікат; 

3) казначейські зобов’язання; 

4) дериватив; 

5) ф’ючерсний контракт. 

 

13. Цінними паперами з фіксованим платежем є: 

1) звичайні акції, опціони; 

2) облігації, привілейовані акції; 

3) звичайні акції, облігації. 

 

14. Якщо інвестор є першим і останнім власником цінних паперів, то 

такі цінні папери називаються: 

1) пайовими; 

2) борговими; 

3) фондовими; 

4) ринковими; 

5) неринковими. 

 

15. Який з зазначених цінних паперів не гарантує її власнику 

повернення номіналу? 

1) облігація; 

2) вексель; 

3) акція; 

4) ощадний казначейський сертифікат. 

 

16. Який з зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням? 

1) облігація; 

2) вексель; 

3) акція; 

4) казначейське зобов’язання держави. 

 

17. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь 

зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку? 

1) іменні акції; 

2) акції звичайні; 

3) привілейовані акції. 

 

18. За економічним змістом цінні папери підрозділяються на: 

1) пайові, боргові, похідні; 

2) фондові, комерційні, ринкові; 
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3) жодна відповідь невірна. 

 

19. У залежності від мети випуску виділяють такі цінні папери: 

1) пайові, боргові; 

2) боргові, похідні; 

3) фондові, комерційні; 

4) ринкові, неринкові. 

 

20. Акції, що вільно обертаються без спеціальної реєстрації: 

1) іменні; 

2) на пред’явника; 

3) прості; 

4) привілейовані. 

 

21. Державні цінні папери, які переходять від одного власника до 

іншого називаються: 

1) ринкові; 

2) неринкові; 

3) жодна відповідь невірна. 

 

22. За способом забезпечення облігації поділяють на: 

1) заставні; без заставні; 

2) іменні, на пред’явника; 

3) пайові, боргові. 

 

23. Облігації, що дають право на купівлю інших цінних паперів 

емітента називаються: 

1) конвертовані облігації; 

2) опціонні облігації; 

3) облігації з варантом. 

 

24. Короткострокові боргові цінні папери з плаваючою ставкою, що 

купуються переважно комерційними банками: 

1) євроноти; 

2) єврооблігації; 

3) серійні облігації. 

 

25. Залежно від місця обігу облігації бувають: 

1) облігації під першу заставу; 

2) гарантовані облігації; 

3) внутрішні, міжнародні. 

 

26. Цінний папір, що випускається разом з привілейованими акціями 

чи облігаціями і дає право власнику на купівлю простих акцій за 

обумовлену ціну: 
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1) дериватив; 

2) варант; 

3) опціон. 

 

27. Опціон, котрий реалізується лише після настання терміну 

виконання зобов’язань: 

1) американський опціон; 

2) європейський опціон. 

 

28. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних 

паперів, є: 

1) Міністерство фінансів України; 

2) Національний банк України; 

3) Фонд державного майна; 

4) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку. 

 

29. Опціон – це: 

1) боргове зобов’язання; 

2) частковий цінний папір; 

3) розписка; 

4) право на купівлю або продаж за обговореною ціною у встановлений 

термін. 

 

30. Який із зазначених векселів є перекладим векселем? 

1) соло-вексель; 

2) прима-вексель; 

3) тратта; 

4) секнда-вексель. 

 

31. Яка акція дає її власнику право на участь у керуванні? 

1) акція трудового колективу; 

2) акція акціонерного товариства; 

3) акція підприємтва; 

4) привілейована акція. 

 

32. Які акції гарантують виплату дивідендів у зазделегідь 

зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку? 

1) іменні акції; 

2) акції звичайні; 

3) привілейовані акції; 

4) акції трудових колективів. 
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33. Цінні папери, що фіксують проміжні права партнерів у процесі 

висновку угод, є: 

1) фондовими; 

2) похідними; 

3) борговими; 

4) ринковими; 

5) пайовими. 

 

34. У залежності від мети випуску виділяють такі цінні папери: 

1) пайові та боргові; 

2) боргові та похідні; 

3) фондові та комерційні; 

4) ринкові та неринкові. 

 

35. Залежно від стадії обігу цінні папери підрозділяються: 

1) біржовий ринок, позабіржовий ринок; 

2) «ведмежий ринок», «бичачий ринок»; 

3) первинний ринок, вторинний ринок. 

 

36. Ринок, що характеризується операціями перепродажу раніше 

випущених цінних паперів: 

1) первинний ринок; 

2) вторинний ринок; 

3) біржовий ринок. 

 

37. Залежно від місця операції з цінними паперами ринок поділяється 

на: 

1) біржовий, позабіржовий; 

2) первинний, вторинний; 

3) «ведмежий», «бичачий»; 

 

38. Допуск цінних паперів до обігу і котирування на фондовій біржі 

на підставі їх економічної експертизи: 

1) андеррайтинг; 

2) лістинг; 

3) опціон. 

 

39. Цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у 

межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні 

зобов’язання: 

1) емісійні; 

2) неемісійні; 

3) приватизаційні 
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40. Які з цінних паперів є похідними: 

1) акції, інвестиційні сертифікати; 

2) облігації, векселі, іпотечні сертифікати; 

3) форварди, ф’ючерси, опціони, варанти. 

 

41. За формою випуску цінні папери поділяються на: 

1) первинні, вторинні; 

2) документарні, бездокументарні; 

3) на пред’явника, іменні, ордерні. 

 

42. Цінні папери, які передаються іншій особі шляхом здійснення на 

них передатного напису (індосаменту): 

1) ордерні; 

2) іменні; 

3) на пред’явника. 

 

43. За пріоритетною значимістю цінні папери поділяють на: 

1) первинні, вторинні; 

2) документарні, бездокументарні; 

3) на пред’явника, іменні, ордерні. 

 

44. Цінні папери, які обслуговують грошові розрахунки на товарних 

чи інших ринках: 

1) інвестиційні; 

2) неінвестиційні; 

3) ринкові; 

4) неринкові. 

 

45. За формою існування: 

1) первинні, вторинні; 

2) документарні, бездокументарні; 

3) на пред’явника, іменні, ордерні. 

 

46. Властивість цінних паперів виступати як засіб збереження і 

нагромадження: 

1) ринковість; 

2) дохідність; 

3) ризикованість; 

4) ліквідність. 

 

47. Вартість цінних паперів на фондовому ринку: 

1) номінальна; 

2) балансова; 

3) ринкова; 

4) розрахункова. 
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48. Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного 

товариства не може перевищувати: 

1) 15%; 

2) 20%; 

3) 25%; 

4) 30%. 

 

49. Привілейовані акції, що можуть бути обмінені на певну кількість 

простих акцій: 

1) кумулятивні; 

2) некумулятивні; 

3) конвертовані; 

4) ретрективні. 

 

50. Облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна 

ватість: 

1) дисконтні; 

2) цільові; 

3) відсоткові. 

 

51. Рішення про випуск облігацій внутрішніх державних позик 

приймається: 

1) Верховною Радою; 

2) Кабінетом Міністрів України; 

3) Центральним банком; 

4) Державним Казначейством. 

 

52. Центральні банки, які мають встановлені законодавством 

реквізити і засвідчують зобов’язання, внаслідок виконання яких 

відбувається перехід права власності на базовий актив або проводяться 

розрахунки на підставі ціни базового активу: 

1) похідні; 

2) боргові; 

3) пайові. 

 

 

53. Контракт, який укладається не на біржі, під контролем 

розрахункової палати біржі, а між двома контрагентами: 

1) ф’ючерсний контракт; 

2) опціон; 

3) форвардний контракт. 
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54. Угода, яка є обовязковою для виконання: 

1) опціон; 

2) ф’ючерс; 

3) форвард. 

 

55. Угода між двома банками, яка має на меті запобігти ризикам 

щодо змін у майбутньому курсів та процентних ставок за депозитами в 

іноземній валюті: 

1) форвардний контракт; 

2) форвардний валютний контракт; 

3) ф’ючерс. 

 

56. Цінний папір, що засвідчує право його держателя купити, продати 

чи відмовитися від угоди стосовно цінних паперів за обумовлену ціну і 

протягом передбаченного терміну: 

1) опціон; 

2) ф’ючерс; 

3) форвард. 

 

57. Опціон, котрий реалізується лише після настання терміну 

виконання зобов’язань: 

1) американський; 

2) європейський; 

3) жодна відповідь не вірна. 

 

58. Цінний папір, що випускається емітентом разом із власними 

привілейованими акціями чи облігаціями і надає його власнику право на 

придбання простих акцій протягом встановленого терміну за обумовленою 

ціною: 

1) опціон; 

2) ф’ючерс; 

3) форвард; 

4) варант. 

 

59. Обсяг базового активу емітента варантів не повинен 

перевищувати обсягу акцій: 

1) 25%; 

2) 50%; 

3) 75%. 

 

60. Варанти можуть випускатися лише: 

1) відкритими акціонерними товариствами; 

2) закритими акціонерними товариствами; 

3) вірні відповіді 1), 2). 
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61. Ціна (вартість), за якою продається і купується цінна папера на 

ринку: 

1) номінальна; 

2) ринкова; 

3) дисконтна. 

 

62. Процес встановлення ціни акції залежно від реально принесеного 

нею прибутку: 

1) капіталізація; 

2) андерайтинг; 

3) кліринг. 

 

63. Документ, який містить інформацію про відкрите (публічне) 

розміщення цінних паперів: 

1) проспект емісії цінних паперів; 

2) глобальний сертифікат. 

 

64. Процедура розміщення цінних паперів нового випуску серед 

інвесторів інвестиційним банком або брокерською фірмою-посередником: 

1) капіталізація; 

2) андерайтинг; 

3) кліринг. 

 

65. Система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери, 

послуги, що грунтується на врахуванні банками взаємних вимог і 

зобов’язань: 

1) капіталізація; 

2) андерайтинг; 

3) кліринг. 

 

66. Допуск цінних паперів до обігу і котирування на фондовій біржі: 

1) лістинг; 

2) кліринг; 

3) варант. 

 

67. Депозитарій може створюватися у формі: 

1) відкритого акціонерного товариства; 

2) закритого акціонерного товариства; 

3) товариства з обмеженною відповідальністю. 

 

68. Процедура виключення цінних паперів з реєстру організатора 

торгівлі: 

1) лістинг; 

2) делістинг; 

3) андеррайтинг. 
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Тема 9 

 

Фінансові послуги з перейняття ризику 

 

 

План семінарського заняття 

 
1. Види ризиків та умови їх виникнення в процесі здійснення  

операцій на фінансового ринку 

2. Методи управління фінансовими ризиками 

3. Методи оцінки фінансового ризику 

 

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. Ризик, що визначається зовнішніми, незалежними від 

підприємства факторами. 

1) системний ризик; 

2) несистемний ризик; 

3) операційний ризик. 

 

2. До фінансових ризиків відносяться: 

1) кредитний ризик, відсотковий ризик; 

2) курсовий ризик, валютний ризик; 

3) інвестиційний ризик, ризик ліквідності; 

4) ризик упущеної фінансової вигоди, інфляційний ризик; 

5) правильні відповіді 1), 2), 4); 

6) правильні відповіді 1), 3), 4); 

7) правильні відповіді 1), 2), 3), 4). 

 

3. Ризик настання непрямого фінансового збитку у результаті 

нездійснення якого-небудь заходу: 

1) кредитний ризик; 

2) відсотковий ризик; 

3) ризик упущеної фінансової вигоди. 

 

4. Нейтралізація фінансових ризиків здійснюється за допомогою 

стратегії: 

1) уникнення ризику; 

2) утримання ризику; 

3) правильні відповіді 1), 2); 

4) жодна відповідь не вірна. 
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5. Контракт, що служить для страхування від ризиків зміни курсів: 

1) хедж; 

2) форвард; 

3) варрант. 

 

 

6. Біржова операція з продажу термінового контракту. 

1) хеджування на підвищення; 

2) хеджування на зниження. 

 

7. Розширення форм та обсягів діяльності, номенклатури, 

асортименту або видів продукції, видів фінансових інструментів 

інвестування з метою мінімізації рівня господарчого та фінансового 

ризику: 

1) хеджування; 

2) диверсифікація; 

3) капіталізація. 

 

8. Чим вищий коефіцієнт варіації тим: 

1) вищий фінансовий ризик операції; 

2) низчий фінансовий ризик операції. 

 

9. Купівля та/або продаж похідних цінних паперів для того, щоб 

знизити ризик можливих втрат від майбутніх біржових угод: 

1) хеджування; 

2) диверсифікація; 

3) капіталізація. 

 

10. Методами нейтралізації фінансових ризиків є: 

1) страхування фінансових ризиків; 

2) диверсифікація фінансових ризиків; 

3) хеджування фінансових ризиків на основі похідних цінних 

паперів; 

4) правильні відповіді 1), 2); 

5) правильні відповіді 1), 2), 3); 

 

Серед написаного нижче встановіть єдино правильне визначення 

кожного терміну. 

 

Терміни 

1. Операційний ризик. 

2. Інвестиційний ризик. 

3. Фінансовий ризик. 

4. Кредитний ризик. 

5. Відсотковий ризик. 
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6. Валютний ризик. 

7. Ризик ліквідності. 

8. Страхування. 

9. Диверсифікація. 

10. Хеджування. 
 

 

Визначення 

 

А. Ризик, що виникає в сфері відносин підприємств з банками та іншими 

фінансово-кредитними інститутами на фінансового ринку, проведення операцій 

з цінними паперами на фондовому ринку. 

Б. Імовірність того, що зміна процентних ставок зменшить чисту 

процентну маржу банку. 

В. Ризик, пов’язаний з можливістю втрат при реалізації цінного папера 

через зміну в оцінці його якості. 

Г. Ризик того, що позичальник не сплатить по позичці 

Д. Особливі економічні відносини, для яких обов’язкова наявність двох 

сторін: страховика і страхувальника. 

Ж. Ризик, формування якого притаманне господарським операціям, які 

реалізуються в межах операційної діяльності підприємства; 

З. Купівля та/або продаж похідних цінних паперів для того, щоб знизити 

ризик можливих втрат від майбутніх біржових угод. 

І. Ймовірність того, що зміна курсів іноземних валют приведе до збитків 

унаслідок зміни ринкової вартості активів і пасивів суб’єкта господарювання. 

К. Ризик втрати всього інвестованого капіталу, а також очікуваного 

доходу. 

Л. Розширення форм та обсягів діяльності, номенклатури, асортименту 

або видів продукції, видів фінансових інструментів інвестування з метою 

мінімізації рівня господарчого та фінансового ризику. 
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Тема 10 

 

Державне регулювання та саморегулювання  

фінансового ринку 

 
План семінарського заняття 

 

1. Державне регулювання фінансового ринку в Україні. 

2. Саморегулювання фінансового ринку в Україні. 

 

Завдання для контролю знань 

 

Дайте відповіді на запитання тестів 

 

1. Метою державного регулювання фінансового ринку є: 

1) захист інтересів споживачів фінансових послуг; 

2) сприяння капіталізації фінансових установ; 

3) розвиток банківської системи. 

 

2. Основні форми державного регулювання ринків фінансових 

послуг: 

1) ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування 

діяльності з надання фінансових послуг; 

2) нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ; 

3) нагляд за діяльністю фінансових установ; 

4) застосування уповноваженими державними органами заходів впливу; 

5) проведення інших заходів з державного регулювання ринків 

фінансових послуг; 

6) правильні відповіді 1); 4); 5); 

7) всі відповіді вірні. 

 

3. Контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг 

здійснює: 

1) Національний банк України; 

2) Антимонопольний комітет України; 

3) Кабінет Міністрів України. 

 

4. Державне регулювання ринку банківських послуг здійснюється: 

1) Національним банком України; 

2) Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України; 

3) Антимонопольним комітетом України. 

 

5. Державна комісія з регулювання ринків фінансових полуг була 

затверджена в: 
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1) 2000 р.; 

2) 2003 р.; 

3) 2005 р. 

 

6. До основних напрямів нагляду Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових полуг належить встановлення критеріїв та нормативів 

щодо: 

1) ліквідності; 

2) капіталу та платоспроможності; 

3) прибутковості; 

4) якості активів та ризиковості операцій; 

5) правильні відповіді 1); 2); 4); 

6) всі відповіді вірні. 

 

7. Основною функцією НБУ є: 

1) забезпечення стабільності грошової одиниці України; 

2) нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ; 

3) розвиток банківської системи. 

 

8. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку була 

створена в: 

1) 1995 р.; 

2) 1997 р.; 

3) 2000 р. 

 

9. Головним завданням комісія з цінних паперів та фондового ринку 

є: 

1) забезпечення стабільності грошової одиниці України; 

2) нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ; 

3) забезпечення захисту прав інвесторів. 

 

10. Головною метою діяльності саморегуліних організацій є: 

1) розроблення і затвердження правил, стандартів професійної поведінки 

та провадження відповідного виду професійної діяльності; 

2) нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ; 

3) забезпечення захисту прав інвесторів. 

 

Серед написаного нижче встановіть єдино правильне визначення 

кожного терміну. 

 

Терміни 

 

1. Державна комісія з регулювання ринків фінансових полуг. 

2. Національний банк України. 

3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 
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4. Саморегулююча організація. 

5. Податкова політика. 

6. Облікова (дисконтна) політика. 

7. Зовнішньоекономічна політика. 

8. Державне регулювання ринків фінансових послуг. 

9. Інвестиційна політика. 

10. Валютна політика. 

 

 

Визначення 

 

А. Спеціальний виконавчий орган, який здійснює державне регулювання 

ринку цінних паперів, державний контроль за випуском та обігом цінних 

паперів та їх похідних в Україні, контролює дотримання законодавства щодо 

ринку цінних паперів усіма його учасниками. 

Б. Політика, яка повинна створювати сприятливі умови для 

стимулювання виробничої та фінансової діяльності суб’єктів господарювання, 

ділової активності суб’єктів фінансового ринку. 

В. Політика, що спрямована на регулювання операцій з іноземними 

валютами, експортно-імпортних операцій тощо. 

Г. Добровільне об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів, 

яке не має на меті одержання прибутку і створюється з метою захисту інтересів 

своїх членів, інтересів власників цінних паперів. 

Д. Здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду 

за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів 

фінансових послуг та запобігання кризовим явищам 

Є. НБУ здійснює політику через маневрування (підвищення або 

зниження) офіційної облікової ставки з метою впливу на обсяги кредитування, 

темпи інфляції, грошову масу в обігу, стан платіжного балансу. 

Ж. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері 

регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством. 

З. Сукупність економічних, юридичних і організаційних форм і методів у 

галузі валютних відносин, що здійснюються державою та міжнародними 

валютно-фінансовими організаціями та впливають на національний та 

міжнародний валютний ринок. 

І. Політика, що пов’язана з регулюванням державних та приватних 

інвестицій, стимулюванням та заохоченням  вітчизняних та іноземних 

інвесторів шляхом надання їм різноманітних пільг (податкових, 

амортизаційних та інших). 

К. Особливий центральний орган державного управління, юридичний 

статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого 

визначаються Конституцією України. 
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2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/.  

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами). 

[Електронний ресурс].– Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/. 

4. Закон України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999                

№ 679-14 (із змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://zakon1.rada.gov.ua/.  

5. Закон  України  «Про  банки  і  банківську діяльність» від 07.12.2000 

№ 2121-ІІІ (із змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://zakon1.rada.gov.ua/. 

6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 

№ 3480-IV (із змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/. 

7. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР (із змінами). [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 

8. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III  

(із змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/. 

9.  Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III (із змінами). – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/. 

10.  Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (із 

змінами). [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/. 

11.  Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 

5178-VI. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5431-VI від 16.10.2012. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua>.  

12.  Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами). [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua>.  

 

Основна література 

 

13. Еш C.M. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 528 с.  

14. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. –  3-тє вид., випр. і 

доп. – К.: Знання-Прес, 2008. – 535 с. 

15. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: 

ЦНЛ, 2005. – 384 с. 

16. Маслова C.O., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – 2-е вид., 

випр. –   К.: Каравела, 2004. – 341 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/3480-15
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/448/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/448/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/2374-14
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/2664-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2664-14
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5431-17/paran2#n2
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/


 69 

Додаткова література 

 

17. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. – К.: 

Центр навч. літ., 2005. – 333 с. 

18. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і 

практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 616 с. 

19. Маслова С.О., Опалов О.А. Ринок фінансових послуг: Навчальний 

посібник. – К.: «Кондор», 2006. – 192 с. 

20. Внукова Н.М., Грачов В.І., Кузьминчук Н.В. Ринок фінансових 

послуг: Навчально-методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 276 с. 

21. Калина А.В., Кощеев О.О. Фондовий ринок: Навч. посіб. для 

дистанційного навчання / К.: Вид-во «Університет «Україна», 2006. – 331 с. 

22. Фінансовий ринок: Навч. посіб. /М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, 

Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 285 с. 

23. Суторміна В.М., Радзієвська В.М., Стеценко Б.С. Фінансовий ринок. 

Навч. – метод. посібник для самостійного вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2009. – 100 с.  

24. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними 

паперами: Навч. посібник. Вид. 2 - ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 

156 с. 

25. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. – метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2009. –  96 с.  

26. Килячков А.А., Чалдаєва Л.А. Ринок ценных бумаг и биржевое дело. – 

М.: Юристь, 2004. – 704 с. 

27. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. Второе издание. – 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 352 с. 

28. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И.Колесникова, В.С. Торкано- 

вского. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 448 с. 

29. Оспіщев В.І., Близнюк О.П., Тупчій В.А. Ринок фінансових послуг: 

Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і 

кредит», денної та заочної форм навчання / Харк. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. – Харків, ХДУХТ. 2007.– 255 с. 

31.  Гаршина O.K. Цінні папери: Навч. посіб. – К: Видавн. дім «Слово», 

2004. 

32. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. 

посіб. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. 

33. Крамаренко В.І. Біржова діяльність: Навч. посіб. – К: ЦУЛ, 2003. 

34. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов'язюк І.В. Цінні папери в Україні: 

Навч. посіб. – 2-е вид., доп. – К.: Кондор, 2004. 

35. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. / М.А. Коваленко, Л.М. 

Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2004. 
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