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ВСТУП 

 

Мета дисципліни полягає в розширенні знань та 

поглибленні навичок студентів щодо організації операцій на 

фінансовому ринку, механізму проведення їх та особливостей 

розвитку світових фондових систем, політику формування 

портфельних інвестицій. 

 

            Завдання дисципліни: вивчення причинно-наслідкових явищ, 
що виникають у  суспільстві у процесі функціонування фінансових 

ринків. 

 

В результаті вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» студент повинен: 

знати: 

  -основні механізми взаємодії держави, фінансових інститутів, 

підприємств і організацій на фінансових ринках; 
- основні поняття, показники та аналіз фондового ринку; 
- основні поняття, показники та методи оцінки ринкової вартості 
цінних паперів; 
   -основні поняття, показники та методи аналізу інвестиційної 

привабливості фінансових інструментів; 
- основні поняття, показники та аналіз валютного ринку; 
- основні поняття, показники та аналіз грошового ринку; 
- основні поняття, показники та оцінка ринку банківських позик; 
- основні поняття фундаментального та технічного аналізу фінансових 

ринків. 

 

вміти: 
- вирішувати проблеми побудови ефективної системи фінансових 

ринків; 
- застосовувати методологію комплексного аналізу 

фінансових ринків на тлі масових явищ і процесів, які відбуваються у 

світовому економічному просторі на різних рівнях управління, 

тенденцій їх розвитку та взаємообумовленості. 

 
Компетеції, які студент має отримати під час вивчення предмету: 

загальні компетентності 

-Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

-Здатність працювати в команді та автономно 

-Здатність бути критичним та самокритичним. 

-Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності  
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фахові компетентності 

-Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структур 

-Здатність до діагностики стану фінансових систем ( державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств,фінансові 

ринки,банківська система та страхування) 

-Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного,фіскального регулювання та регулювання 

фінансового ринку 

 -Здатність використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, досліджувати 

тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного аналізу. 

 

  Програмні результати навчання передбачені освітньою програмою: 

-Знати механізм функціонування державних фінансів, у т. ч. бюджетної та 

податкових систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств,фінансові ринки,банківська система та страхування 

-Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем( 

державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств,фінансові 

ринки,банківська система та страхування) 

-Розуміти принципи,методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів,банківської справи та страхування 
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ВИМОГИ ТА                  СТРУКТУРА РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи здійснюється у певній послідовності: 

1. Вибір теми контрольної роботи. 

Контрольна робота складається з чотирьох частин: теоретичних 

питань, тестових завдань та практичних задач, визначення термінів. 

Вибір варіанту   контрольної роботи здійснюється 

 відповідно до порядкового   номеру,  під

 яким прізвище студента знаходиться у списку 

академічної  групи. Завдання наводяться в методичних вказівках. 

 Якщо  кількість студентів перевищує кількість варіантів, то 

вибір варіанту має бути узгоджений з викладачем. 

2. Підбір та опрацювання літератури. 

Підбір літературних джерел студент здійснює самостійно. Для цього 

необхідно використовувати систематичні та предметні каталоги 

бібліотеки, а також список статей економічних журналів, які 

публікуються в останньому номері журналу за кожен рік. У процесі 

вивчення необхідних матеріалів (підручників, навчальних посібників, 

економічної довідкової та наукової літератури, нормативних актів) 

студент робить конспективні записи, виписки окремих даних, цитат на 

окремих аркушах. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали 

автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, 

видавництво, місто, рік видання та номери сторінок. Все це стане до 

нагоди при використанні виписаних матеріалів у контрольній роботі, щоб 

зробити посилання на першоджерела, та при складанні бібліографії 

(список використаних джерел). 

3. Написання й оформлення роботи. 

Зібраний у процесі підготовчої роботи матеріал систематизується та 

опрацьовується відповідно до послідовності розділів контрольної роботи. 

Контрольна робота оформляється студентами у письмовій формі. 
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Рекомендується така структура роботи: 

5. Титульний аркуш (Зразок в Додатку); 

2 Зміст контрольної роботи, де вказуються заголовки

 розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені. 

3. Основна частина, що складається з теоретичних питань, 

тестових завдань, практичних задач, визначення термінів. 

4. Список використаних джерел. 

Виконуючи теоретичні завдання, студенти повинні: 

 визначити, до яких тем курсу «Фінансовий ринок» вони 

належить; 

 опрацювати відповідні розділи підручників та необхідні 

нормативні акти. 

Текст основної частини контрольної роботи повинен бути логічно 

структурованим, написаний своїми словами, механічне переписування 

тих чи інших фрагментів літературних джерел не допускається. Винятком 

із цієї вимоги є цитування виписок з першоджерел в тих випадках, коли 

цитатою необхідно підтвердити відповідну думку. При використанні 

цитат потрібно робити посилання (виноски) на фрагмент, що цитується з 

літературного джерела. 

Тестові завдання переписуються з підкресленими вірними відповідями. 

У практичній частині роботи розв’язуються задачі з детальним 

поясненням та подаються висновки щодо отриманих результатів. 

Список використаної літератури розміщують у кінці роботи в 

алфавітному порядку в такій послідовності: 

— закони, нормативні акти та положення державного значення; 

— літературні та наукові джерела; 

— матеріали періодичних видань. 

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали 

автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для 

статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, 

ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер 

журналу чи дату виходу газети. 

Обсяг контрольної роботи становить до 10-15 стандартних сторінок 

зошиту. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш. 

Оформлена контрольна робота подається   на кафедру фінансів і 

кредиту не пізніше, ніж за два тижня до початку екзаменаційної сесії. 

Подана на кафедру виконана контрольна робота реєструється. 
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                        Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Світове і внутрішнє фінансове середовище, 

фінансовий ринок країни і його основні  складові елементи. 

Предмет і завдання дисципліни фінансового ринку. Фінансове середовище: 

поняття, характеристики, основні складові, основні тенденції. 

Характеристика фінансових ринків і їх класифікація. Види фінансового 

посередництва. Фінансові інститути і міжнародні фінансові 

центри, їх вплив на національну фінансову систему. Фінансові інструменти: 
види, поняття, класифікація, застосування. Основи процентних ставок. 

 
 Тема1.1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. 

Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються відносини 

купівлі-продажу фінансових фондів. Місце фінансового ринку у фінансовій 

системі. Структура фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий ринок, 

ринок банківських позичок. 

Суб’єкти відносин — учасники фінансового ринку: держава, емітенти, 

інвестори, фінансові посередники. Фінансові інструменти ринку - цінні 

папери, їх економічна та правова природа. Цінний папір - фінансова вимога. 

Цінний папір - носій майнових та інших прав інвестора. Процес 

сек’юритизації, його значення для фінансового ринку. Впровадження 

комп’ютеризованих рахунків дебіторів і кредиторів ринку. Електронні цінні 

папери. 

Рівняння балансу руху фондів в економіці. Рух фінансових потоків в 

економіці. Звіт про рух фінансових фондів та їх використання. Матриця 

фінансових фондів. Заощадження та інвестиції. Постачальники заощаджень, 

використання заощаджень, інвестори. 

Функції фінансового ринку. Забезпечення руху фінансових потоків, 

переливу вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції. 

Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух фінансових 

потоків. Інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків. Вплив 

мережі INTERNET на процеси інтернаціоналізації та глобалізації. Єдина 

валюта в Європейському Союзі, її вплив на світовий фінансовий ринок. 

Формування нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу 

в плановій та ринковій економіках, порівняльний аналіз, переваги та 

недоліки. Роль фінансового ринку в економіці. 

Державне регулювання фінансового ринку, його причини, головні 
принципи, законодавчі основи. 

 
Тема 1.2. Законодавче регулювання фінансового ринку. 

Розвиток законодавчого регулювання фінансового ринку в країнах з 

розвинутою ринковою економікою (на прикладі США та Великобританії). 

Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. Рекомендації Групи 

30 щодо введення єдиних міжнародних стандартів фінансових ринків. 

Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків. Резолюції 
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Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Регулювання 

фондового ринку в країнах — учасницях Європейського Союзу. 

Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду. Директиви 

Базельського комітету з банківського нагляду. Директиви Ради ЄС з 

регулювання банківської діяльності та нагляду. 

Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні. Правові норми 

регулювання фінансового ринку і розвитку його інфраструктури. 

Правове регулювання фондового ринку в Україні. Стратегія розвитку 

фондового ринку. Правові норми захисту майнових прав інвесторів. Права 

та обов’язки інституційних інвесторів. Забезпечення відкритості, прозорості 

інформації про емітента. Захист прав емітента. 

Правові основи розвитку грошового ринку і ринку банківських позичок в 

Україні. Особливості формування нормативної бази грошового ринку та 

ринку банківських позичок. Правові норми захисту майнових прав інвестора 

на грошовому ринку. 

Захист майнових прав вкладників та акціонерів комерційних банків. 

Пруденційне банківське регулювання. 

Тема 1.3. Поняття та класифікація фінансового посередництва. 
Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад. Значення 

інфраструктури для розвитку фінансового ринку. Система інфраструктури 

фінансового ринку в Україні. Професійна діяльність на ринку цінних 

паперів. 
Технологія торгівлі   цінними   паперами.   Техніка   проведення   аукціонів.   
Види   аукціонів. 
Біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів. 
Фінансові інститути як посередники між суб’єктами фінансового ринку. 

Значення фінансового посередництва: деномінація заощаджень, приймання 

ризику неповернення виданої позички та виплати процентів, інформаційне 

забезпечення, консолідація ризиків та ефект росту масштабів угод. Роль 

комерційних банків як посередників. Депозитні небанківські інститути. 

Кредитні спілки. Ощадні інститути. Страхові компанії. Інвестиційні 

компанії та фонди. Пенсійні фонди, перспективи їх розвитку в Україні. 

Брокери та дилери по цінних паперах. Фонди грошового ринку. Фінансові 

компанії. Активи та пасиви фінансових посередників, їх управління. Нетто 

— процентна маржа. Чисті активи. 

Організатори торгівлі цінними паперами: фондові біржі, позабіржові 

фондові торговельні системи. 

Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та 

учасники. Два рівні депозитарної системи. НБУ — депозитарій та 

фінансовий агент з обслуговування обігу державних цінних паперів. 

Депозитарний договір. Облік цінних паперів. Електронний облік цінних 

паперів. Ліцензії на право здійснення кожного виду депозитарної 

діяльності. Зберігачі цінних паперів. 
Номінальні утримувачі. Реєстри та реєстратори власників іменних цінних 
паперів. 
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Кліринг. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк. 
Інформаційно-аналітичні інститути, їх значення для функціонування 

фінансового ринку. Фондові індекси та рейтинги. 

Саморегулюючі організації. Розвиток саморегулюючих організацій у країнах з 

розвинутою ринковою економікою, їх функції та значення для розвитку ринку 

цінних паперів. Саморегулюючі організації в Україні. 

Органи контролю та нагляду на фінансовому ринку. Контрольні функції 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку 

України, Міністерства фінансів України. 

 
Тема 1.4. Процентні ставки та їх структура. 

Відсоток за кредит. 
Майбутня та поточна вартість фінансових 

інструментів. Практичне застосування концепції 

вартості грошей у часі. 

 
Тема 1.5. Ризик та ціна капіталу. 

Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна кредиту — процент. Структура 

процентних ставок фінансового ринку. Дохід і ризик цінного папера. Теорії 

структури процентних ставок (неупередженого очікування, переваги 

ліквідності, сегментації ринку). 

Розвиток теорій ризику. Причини появи та 

розвитку теорій ризику. Теорія Г. Марковіца (Нобелівська 

премія з економіки 1990 р.) — вибір раціонального (ефективного) 

портфеля, що забезпечує отримання очікуваного доходу за 

мінімального ризику. Виокремлення з обігу цінних паперів цінного 

папера без ризику. 

Теорія В. Шарпа (Нобелівська премія з економіки 1990 р.). Поділ ризику на 

систематичний і несистематичний. Ефективний портфель — ринковий. 

Модель оцінки капітальних активів (МОКА) та її фінансове значення. 

Можливості застосування МОКА в Україні. 
Модель арбітражного ціноутворення. 
Теорія ефективності фінансового ринку Є. Фами. Сучасна критика теорії. 

 
Тема 1.6. Фондовий ринок. 

Фондовий ринок як частина фінансового ринку. Значення розвитку 

фондового ринку для процесу нагромадження капіталу. Особливість 

фондового ринку, його суб’єкти. Функції фондового ринку. Рух 

довгострокових фінансових фондів. Особливості розвитку фондового ринку 

в Україні. 

Інструменти фондового ринку: облігації та акції як класичні інструменти 

ринку капіталів, розвиток похідних цінних паперів. 

Ринок облігацій. Облігація — борговий цінний папір. Класифікація 

облігацій. Ринок державних облігацій. Казначейські ноти та бони. 

Муніципальні облігації та їх особливості. Облігації корпорації. Емісія, 

реєстрація та розміщення облігацій. 
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Дохідність облігації: поточна, до часу погашення, повна реалізована. 
Показник чутливості ціни облігації щодо зміни ринкового доходу (рівняння 

Макоулі). Рейтинг облігацій. 

Ринок акцій. Акція як частка у статутному фонді акціонерного товариства. 

Класифікація акцій. Емісія, реєстрація та розміщення акцій. Способи 
розміщення. Виплата дивідендів. Спліт, консолідації, райти, скріпи. 

Поточна дохідність акції. Курс (ціна) акції. Ціна акції з рівномірним ростом 

дивіденду (модель Гордона). Ціна акції з нерівномірним ростом дивіденду. 

Оцінка дивідендного доходу. 

Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів, його методи та значення для 

вивчення ринку і прийняття стратегічних рішень. 

Технічний аналіз ринку цінних паперів. Методи аналізу. Побудова 

лінійних та стовпчикових графіків. Японські свічки як різновид 

стовпчикових графіків. Осцилятори. Значення технічного аналізу для 

прийняття рішень з купівлі-продажу цінних паперів. 

 

 

 
Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансових 

ринків. 

Кредитний ринок (ринок банківських кредитів). Фондовий ринок: ринки 

акцій, боргових зобов’язань (облігацій та інших довгострокових 

зобов’язань) з фіксованим доходом, інших фінансових інструментів і 

механізм їх функціонування. Валютний ринок і механізм його 

функціонування. Світові фінансові ринки. Ризики операцій на фінансових 

ринках і методи їх хеджування. ринки похідних інструментів (деривативів). 

Аналіз фінансових ринків: фундаментальний і технічний аналіз. Фінансовий 

ринок України: основні сегменти, характеристики, ефективність, проблеми, 

перспективи. 

 
Тема 2.1. Ринок похідних цінних паперів. 

Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. Хеджування. 

Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості. 

Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої позиції, довгої та 

короткої позиції. Ф’ючерсні контракти, їх значення, види: 
короткостроковий процентний ф’ючерс, 

довгостроковий процентний ф’ючерс, ф’ючерсні контракти на 

казначейський вексель та індекс. Ф’ючерсні біржі. Роль розрахункової 

палати біржі. Маржовий рахунок, початкова та варіаційна маржа. Ф’ючерсна 

ціна. Базис. 

Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між продавцем і 

покупцем опціона. Американський та західноєвропейський види опціонів. 

Опціон на купівлю фінансового активу, на продаж фінансового активу. 

Ціна опціона — премія. Нижня межа премії — внутрішня вартість 

опціона, верхня — часова (зовнішня) вартість.  
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Модель Блека- Сколеса для опціона на продаж. Опціони на акції, облігації, 

індекси, ф’ючерсні контракти, валюту. 

Контракти своп. Процентні свопи. Валютні свопи.  

Банківський ринок своп, його особливості. Варанти, права власників. Частки 

в пулах та взаємних фондах. 

Створення ринку «синтетичних» цінних паперів. Фінансовий інжиніринг. 

Створення нових фінансових інструментів (продуктів). Комбінація опціонів. 

Стелажна угода. Стренг. Стреп. Стріп. Спред. 
Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні розписки, 

цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках. 

 
Тема 2.2. Грошовий ринок і ринок банківських позичок. 

Грошовий ринок і ринок банківських позичок як складові фінансового 

ринку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. Особливість грошового ринку 

як ринку високоліквідних фінансових активів, короткострокових цінних 

паперів. 

Особливість ринку банківських позичок як ринку короткострокових і 

середньострокових позичок для фінансування оборотного (працюючого) 

капіталу. 

Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позичок: держава 

(міністерство фінансів та центральний банк), комерційні банки та 

депозитарні небанківські інститути, господарські одиниці всіх форм 

власності, фінансові посередники — дилери по державних цінних паперах, 

дисконтні дома (Великобританія). 

Функції грошового ринку. Забезпечення руху короткострокових ліквідних 

фінансових потоків, купівлі-продажу грошей як засобів платежу. 

Забезпечення касового виконання державного бюджету. 
Інструменти грошового ринку. Вексель — дисконтний фінансовий 

інструмент. Казначейські векселі, їх особливості та значення для 

грошового ринку. Дохідність казначейського векселя. Аукціони 
казначейських векселів. Федеральні фонди. Угоди про продаж з 

обов’язковим викупом цінних паперів (репо). Сертифікати депозитів, що 

вільно обертаються. Комерційні цінні папери — прості векселі. Причини 
зростання обігу сертифікатів депозитів і комерційних векселів. Банківські 

акцепти, їх зв’язок зі світовою торгівлею. 
Функції ринку банківських позичок: кредитування оборотних фондів 
(працюючого капіталу). 
Операції центральних банків на відкритому ринку. Роль казначейських 

векселів та інших видів короткострокових урядових цінних паперів. 

Управління грошовим обігом як мета операцій на відкритому ринку, 

поставлена перед центральним банком. Регулювання портфеля цінних 

паперів емісійного банку. Управління державним боргом як мета операцій 

на відкритому ринку, поставлена перед Міністерством фінансів. Взаємодія і 

взаємозв’язок кредитно-грошової та фінансової політики, значення її для 

грошового ринку. Види операцій на відкритому ринку. 
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Тема 2.3. Валютний ринок. 

Поняття валюти, курс валюти, котирування іноземної валюти. Класифікації 

валютних ринків за різноманітними чинниками. Взаємовідносини між 

учасниками валютного сегменту фінансового ринку. Конверсійні операції на 

валютному ринку. Ринок операцій СПОТ. Операції на форвардному ринку. 

Валютні фьючерси. Валютні опціони. Операції СВОП. Валютний арбітраж. 

Ризик потенційних збитків від зміни обмінних курсів. Конверсійні операції. 

 
Тема 2.4. Фондова біржа та біржові операції. 

Основи організації та роботи біржі. Біржовий статут і правила біржі. 

Біржовий комітет, члени біржі. Котирувальна комісія. Лістинг, основні 

вимоги та умови на біржі. Включення до курсового бюлетеня та реєстрація. 
Брокери, дилери, спеціалісти на фондовій біржі. 
Види біржових наказів та угод. Повні й неповні лоти. Накази на купівлю і 

продаж. Накази на день, тиждень, місяць, відкриті накази. Накази «стоп», 

накази «на вибір брокера», лімітні накази. 

«Короткі накази» — продаж акцій без покриття. Види коротких продажів. 

Купівлі з використанням маржі. Виконання наказів. Встановлення цін. 

Кліринг. Клірингові банки. Біржовий бюлетень, його значення для 

організації торгівлі. 

Біржові індекси, їх значення. Індекси зарубіжних фондових ринків: Dow 

Jones, Standard and Poors, DAX. Міжнародні індекси. Індекси Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC): IFC Frontier, IFC Global, IFC Investable. 

Включення України до індексу IFC Frontier на базі індексу ПФТС. Фондові 

індекси України: Комекс-брок, Wood-15, ProU-50, Індекс ПФТС. 

Позабіржова торгівля. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у 

США як регулятор торгівлі на позабіржовому ринку. Автоматичні 

котирування Національної асоціації дилерів з цінних паперів у США 

NASDAQ, її правила, норми ділової поведінки. 
Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. Позабіржова фондова торговельна 
система (ПФТС). 
Організація торгівлі цінними паперами. Лістинг, кліринг ПФТС. 

 
Тема 2.5. Фундаментальний і технічний аналіз. 

Зміст і основні цілі фундаментального інвестиційного аналізу на фондовому 

ринку. Суть рейтингової оцінки акцій і облігацій. Показники оцінки акцій і 

облігацій. Фінансова оцінка цінних паперів. Методи порівняльної оцінки 

акцій. Зміст технічного інвестиційного аналізу на фондовому ринку. Фондові 

індекси в системі аналізу та оцінки ринку ЦП. 
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1. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Світове і внутрішнє фінансове середовище, 
фінансовий ринок 

країни і його основні складові елементи 
Тема 1. 

Фінансовий 
ринок: 

сутність, 

функції та 

роль в 
Економіці 

16 2 2 - - 12 17 2 - - - 15 

Тема 2. 

Закондав

че 

регулюва

ння 

фінансов

ого 

ринку 

16 2 2 - - 12 17 - 2 - - 15 

Тема 3 . 
Поняття і 

класифікація 

фінансового 

посередницт

ва 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

Тема 4. 
Процентні 
ставки та їх 
структура 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

Тема 5. Ризик 
та 
ціна капіталу 

16 2 2 - - 12 17 2 - - - 15 

Тема 6. 
Фондовий 
ринок 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

Разом 

за 

змістов

им 
модулем 1 

96 12 12 - - 72 96 4 2 - - 90 
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Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансових 
ринків. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Тема 1. 

Ринок 

похідних 

цінних 
паперів 

18 4 2 - - 12 15 - - - - 15 

 

Тема 2. 
Грошовий 
ринок і ринок 

банківських 

позичок 

16 2 2 - - 12 15 - - - - 15 

 

Тема 3. 
Валютний 
ринок 

16 2 2 - - 12 20 - - - - 20 
 

Тема 4. 
Фондова 
біржа та 
біржові 
операції 

16 2 2 - - 12 17 2 - - - 15 

 

Тема 5. 
Фундаменталь

ний і 

технічний 

аналіз 

18 2 2 - - 14 17 - 2 - - 15 

 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

84 12 10 - - 62 84 2 2 - - 80 
 

Усього годин 180 24 22 - - 134 180 6 4 - - 170  
Модуль 2  

ІНДЗ   - -  -   - - -   
Усього годин              
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ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Завдання 1 

І. Виконайте тести 

1. Властивість фінансового активу, яка розраховується у 

вигляді річної процентної ставки називається: 
а) дохідністю; 
б) комплексністю; 
в) доходом за активом;  

г)конвертованстю. 

2. Міжнародною регулювальною організацією, головною метою якої є покращення 

захисту інвестора, підвищення цілісності і прозорості ринків капіталів, є: 
а) Група 30; 

б) Форум Європейських комісій з цінних паперів – FESKO; 

в) Міжнародна організація комісій з цінних паперів – IOSCO;  

г) Міжнародний банк реконструкції і розвитку. 
3. Регулювання банківської діяльності – це: 

а) використання монетарних інструментів з метою впливу на обсяг і структуру банківських резервів; 

б) застосування превентивних і протекційних заходів, що спрямовані на 

забезпечення стабільності функціонування банківської системи; 

в) розробка та ухвалення законів, що регламентують діяльність банків;  

г) усі відповіді правильні. 
4. Ануїтет – це: 

а) вид банківської позики;  
б) нарахування відсотків; 
в) вид боргового зобов’язання; 
г) рівномірні платежі через однакові інтервали часу за однаковою ставкою відсотка. 
5. Хеджування може здійснюватись за допомогою: 

а) сек’юритизації та консолідації;  

б) фінансового векселя; 

в) валютного опціону;  

г) форвардноїоперації. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

1.1. Заощадження та інвестиції - визначальні категорії фінансового ринку. 
1.2. Сутність процесу сек’юритизації на фінансовому ринку. 
III. Розв’язати задачі: 

3.1 Проаналізуйте графіки нарощування капіталу за 4 роки, якщо 

ic=dc=0,25, початковий капітал - 1500 грн. 

3.2.Визначити прості проценти, якщо: 

Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 
4 5000 28.01. - 06.11. 

6,5 12500 13.02. - 27.04. 

9 45800 23.10. - 05.12. 

12 320000 04.01. - 02.07. 
17 425000 08.03. - 25.12. 
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Завдання 2 

І. Виконайте тести 

1. За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок          поділяється на: 
а) ринок грошей і ринок капіталів; 

б) валютний ринок і ринок фінансових послуг; 

 в) біржовий ринок і позабіржовий ринок; 

г) ринок золота і страховий ринок. 

2. Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують пайову 

участь    інвестора у статутному фонді емітента – це: 

а) інструменти власності;  

б) інструменти позики;  

в) похідні інструменти; 

г) усі відповіді правильні; 
3. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку є: 

а) податкова політика; 

б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку позикового процента; 

в) проведення спільних наукових розробок;  

г) усі відповіді правильні. 

4. Спеціальні кредитно-фінансові інститути, що утворюються 

товаровиробниками на приватних засадах для задоволення взаємних потреб у 

кредитах та інших банківських послугах, - це: 
а) кооперативні банки; 

б) ощадні і кредитні асоціації;  

в) спеціалізовані банки; 

г) банківська корпорація. 

 5. Фінансова установа, яка залучає грошові заощадження своїх членів для взаємного 

кредитування, наданні фінансових послуг шляхом об’єднання грошових внесків, - це: 
а) кредитна спілка; 

б) каса взаємодопомоги;  

в) благодійна організація;  

г) ломбард. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

1.1. Склад та структура фінансового ринку в Україні. 
1.2. Роль саморегулюючих організацій на фінансовому ринку. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Надано кредит 250 тис.грн. 6 травня під просту процентну ставку 15% 

річних. Визначити яку суму повинен повернути боржник 6.08., якщо 

щомісячно ставка збільшувалась на 2%. 

3.2. Визначити комерційні проценти, якщо: 
Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 

4 2000 05.04. - 06.11. 

8 150000 13.02. - 18.04. 

6 5500 23.10. - 23.12. 
5 400000 04.01. - 05.04. 

9 250700 18.03. - 31.12. 
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Завдання 3 

І. Виконайте тести 

1. За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок 
поділяється на: 

а) ринок грошей і ринок капіталів; 

б) валютний ринок і ринок фінансових послуг;  

в) біржовий ринок і позабіржовий ринок; 

г) ринок золота і страховий ринок. 

2. Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвестиційні 

компанії – це фінансові інститути, які відносяться до: 
а) інститутів інфраструктури; 
б) інститутів позафінансової сфери;  

в) професійних учасників ринку; 
г) усі відповіді правильні. 
3 . Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в Україні є: 

а) Перша фондова торгова система (ПФТС);  

б) Національна асоціація бірж України; 

в) Південноукраїнська торговельно-інформаційна система;  

г) Асоціація учасників фондового ринку. 
4. Теперішня вартість грошових потоків відображає: 

а) надходження, що знаходяться за межами сьогоднішнього дня; 

б) поточну ринкову ціну фінансового активу в результаті зрівноваженого попиту 

і пропозиції на нього; 

в) рівномірні грошові потоки, що проводяться наприкінці періоду; 

 г) плату за позиковий капітал. 

5. Вид міжбанківського кредиту, який надається банкам на термін не 

більше одного операційного дня і використовується для завершення 

розрахунків поточного дня, - це: 

а) овернайт;  

б) овердрафт; 

в) за операціями РЕПО; 

 г) державний. 

ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

1.1. Правові основи регулювання фінансового ринку. 
1.2. Основи організації та роботи біржі. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1. Ставка банку 12% на перші два роки користування позикою. Кожен 

наступний рік ставка збільшується на 1,5%. Обчислити кінцеву суму боргу, 

якщо позику 600 тис. грн. взяли на 6 років. 

3.2. Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 10% випущена 

на 4 роки. Очікуваний дохід: 
а) 10%; 
б) 15%. 
Визначити ціну облігації в обох випадках
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Завдання 4 

І. Виконайте тести 

1. Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвестиційні 

компанії – це фінансові інститути, які відносяться до: 
а) інститутів інфраструктури; 
б) інститутів позафінансової сфери;  

в) професійних учасників ринку; 
г) усі відповіді правильні. 
2. Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в Україні є: 

а) Перша фондова торгова система (ПФТС);  

б) Національна асоціація бірж України; 

в) Південноукраїнська торговельно-інформаційна система;  

г) Асоціація учасників фондового ринку. 
3. Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до: 

а) небанківських фінансово-кредитних інститутів;  

б) контрактних фінансових інститутів; 
в) суб’єктів банківської системи; 

г) депозитарно-клірингової системи. 

4. Кредитні установи, що створюються для надання населенню 

послуг щодо схову предметів домашнього вжитку, а також видачі 

позичок під заставу цих предметів, - це: 

а) фінансові компанії; 

б) ломбарди; 

в) позичково-ощадні асоціації;  

г) страхові компанії. 
5. Реальна процентна ставка – це: 

а) доход інвестора на вкладені кошти із урахуванням зміни купівельної 

спроможності грошей у зв’язку з інфляцією; 

б) ставка, що відображає дохід інвестора без урахування зміни купівельної 

спроможності грошей у зв’язку з інфляцією; 

в) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального рівня    доходу; 

г) процентна ставка за короткостроковими державними цінними 

паперами, що включає поправку на інфляцію. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

1.1 Стратегія розвитку фінансового ринку. 
1.2 Визначення ціни акції з рівномірним ростом дивідендів. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

1. Визначити комерційні проценти, якщо: 

Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 

6 12500 12.03. - 17.08. 

9 150000 15.04. - 25.10. 
12 76000 11.02. - 17.06. 

10 150700 25.04. - 10.11. 

15 160800 15.05. - 07.12. 
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Завдання 5 

І. Виконайте тести 

1. Депозитними інститутами на фінансовому ринку є: 
а) комерційні та ощадні банки; 
б) страхові та інвестиційні компанії; 

 в) пенсійні фонди; 
г) кредитні спілки. 

2. Вплив на функціонування фінансового ринку через систему 

економічних важелів – це регулювання: 
а) пряме (правове); 
б) непряме (економічне);  

в) внутрішнє; 

г) адміністративне. 

3. Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльності, що 

включає збирання, обробку, зберігання та надання даних, які 

складають систему обліку власників іменних цінних паперів, - це: 

а) реєстратор; 

б) зберігач; 
в) Розрахунковий банк; 
г) Національний депозитарій. 
4. Номінальна ціна – це: 

а) ціна, що відображає співвідношення попиту і пропозиції; 

 б) ціна продажу фінансового активу; 
в) ціна, що визначена на бланку фінансового інструмента; 
г) ціна продажу фінансового інструмента при його первинному розміщенні. 
5. Хеджування може здійснюватись за допомогою: 

а) сек’юритизації та консолідації;  

б) фінансового векселя; 

в) валютного опціону;  

г) форвардної операції. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

1.1 Інфраструктура фінансового ринку в Україні. 
1.2 Ціна капіталу. Вплив факторів на ціну капіталу. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Визначити точні проценти, якщо: 
Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 

5,0 2000 25.01. - 07.11. 

7,0 8500 13.02. - 28.04. 

11 111200 25.03. - 05.12. 
27 325000 22.04. - 07.11. 

45 520000 15.01. - 28.10. 

 

3.2 Видано переказний вексель на суму 20 000 грн. зі сплатою 15.12. 

Власник тратти облікував її у банку 23.09. за обліковою ставкою 8%. 

Визначити суму, сплачену клієнту при обліку та дисконт. 
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Завдання 6 

І. Виконайте тести 

1. Депозитними інститутами на фінансовому ринку є: 
а) комерційні та ощадні банки; 
б) страхові та інвестиційні компанії;  

в) пенсійні фонди; 
г) кредитні спілки. 
2. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку є: 
а) податкова політика; 
б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку позикового  

процента; 

в) проведення спільних наукових розробок; 

 г) усі відповіді правильні. 

3. Міжнародною регулювальною організацією, яка усуває 

перешкоди у всесвітній торгівлі цінними паперами, є: 

а) Форум Європейських комісій з цінних паперів – FESKO;  

б) Міжнародна організація комісій з цінних паперів – IOSCO;  

в) Група 30; 

г) Міжнародний валютний фонд. 

4. Ризик, пов'язаний із загальною економічною ситуацією в країні та світі, 

визначають як: 

а) систематичний;  

б) несистематичний; 

 в) ліквідності: 
г) галузевий. 
5. Дисконтування – це: 

а) приведення реальної вартості грошей до їх вартості у майбутньому періоді;  

б) нарахування відсотків; 
в) дохід інвестора на вкладені кошти; 
г) приведення майбутньої вартості грошей до їх вартості в поточному періоді. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

1.1 Функції фінансового ринку. 

1.2 Визначення доходу по облігаціях. 
ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1. Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 10% випущена 

на 4 роки. Очікуваний дохід:  

а) 12%;  

б) 15%. 
Визначити ціну облігації в обох випадках. 
3.2. Визначити комерційні проценти, якщо: 

Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 
4 5000 28.01. - 06.11. 

6,5 12500 13.02. - 27.04. 
9 45800 23.10. - 05.12. 
12 320000 04.01. - 02.07. 
17 425000 08.03. - 25.12. 
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Завдання 7 

І. Виконайте тести 

1. Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в Україні є: 

а) Перша фондова торгова система (ПФТС);  

б) Національна асоціація бірж України; 

в) Південноукраїнська торговельно-інформаційна система; 

 г) Асоціація учасників фондового ринку. 
2. Банківський нагляд – це: 

а) система контролю та активних упорядкованих дій НБУ, спрямованих на 

дотримання банками у процесі їх діяльності законодавства України; 

б) дії НБУ з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту 

інтересів вкладників; 

в) моніторинг процесів, що мають місце в банківській системі на 

різних стадіях функціонування банків; 

г) усі відповіді правильні. 

3. Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльності, що 

включає збирання, обробку, зберігання та надання даних, які 

складають систему обліку власників іменних цінних паперів, - це: 

а) реєстратор;  

б) зберігач; 
в) Розрахунковий банк; 
г) Національний депозитарій. 

4. Очікувану дохідність акцій з без ризиковою процентною 

ставкою та ризиком окремої акції пов’язує теорія: 
а) ефективного портфеля Г. Марковіца; 

б) модель оцінки капітальних активів (МОКА) У. Шарпа;  

в) модель арбітражного утворення Росса; 

г) ефективності фінансового ринку Ю.Фами. 
5. Теперішня вартість грошових потоків відображає: 

а) надходження, що знаходяться за межами сьогоднішнього дня; 
б) поточну ринкову ціну фінансового активу в результаті 

зрівноваженого попиту і пропозиції на нього; 

в) рівномірні грошові потоки, що проводяться наприкінці періоду;  

г) плату за позиковий капітал. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1. Особливості становлення та розвитку ринку державних цінних паперів в 
Україні. 
2.2 Сутність та роль міжбанківського ринку. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Проаналізуйте зміну нарощування капіталу 1 тис.грн. при реалізації 

схем нарощування відсотків за чотири роки іс = dc = 0,55. Побудуйте 

графік. Зробіть  висновки. 

3.2 Облігація зі строком погашення через 20 років, номіналом 1000 гр.од., 

забезпечує щорічний дохід на рівні 12%. Середня відсоткова ставка на ринку 

облігацій даного типу складає також 12%. Оцінити вартість облігації. 
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Завдання 8 

І. Виконайте тести 

1. Властивість фінансового активу, яка розраховується у 

вигляді річної процентної ставки називається: 
а) дохідністю; 

б) комплексністю; 

в) доходом за активом; 

 г) конвертованістю. 

2. Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують пайову участь 

інвестора у статутному фонді емітента – це: 

а) інструменти власності;  

б) інструменти позики; 

в) похідні інструменти; 

г) усі відповіді правильні; 
3. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового 

ринку є: 
а) податкова політика; 

б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку позикового процента; 

в) проведення спільних наукових розробок;  

г) усі відповіді правильні. 
4 Номінальна ціна – це: 

а) ціна, що відображає співвідношення попиту і пропозиції;  

б) ціна продажу фінансового активу; 
в) ціна, що визначена на бланку фінансового інструмента; 

г) ціна продажу фінансового інструмента при його первинному розміщенні. 
5. Хеджування може здійснюватись за допомогою: 

а) сек’юритизації та консолідації;  

б) фінансового векселя; 

в) валютного опціону; 

 г) форвардної операції. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Функція і роль цінних паперів в економіці. 
2.2 Сутність та роль валютного ринку. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 
3.1 Визначити комерційні проценти, якщо: 

Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 

5,0 2000 25.01. - 07.11. 

7,0 8500 13.02. - 28.04. 

11 111200 25.03. - 05.12. 
27 325000 22.04. - 07.11. 

45 520000 15.01. - 28.10. 

 

3.2 Об'єднано в один платіж три платежі: 6 тис.грн., 10 тис.грн., 15 тис.грн. з 

термінами 22.03; 01.04; 10.05, нараховуючи 14% річних з новим терміном 

сплати 01.06. Обчислити суму консолідованого платежу. 
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Завдання 9 

І. Виконайте тести 

1. За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок 

поділяється на: 
а) ринок грошей і ринок капіталів; 

б) валютний ринок і ринок фінансових послуг;  

в) біржовий ринок і позабіржовий ринок; 
г) ринок золота і страховий ринок. 

2. Недержавними інститутами – регуляторами здійснюється 
регулювання: 

а) міжнародне;  

б) державне; 

 в) внутрішнє; 

г) усі відповіді правильні; 
3. Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до: 

а) небанківських фінансово-кредитних інститутів; б) 

контрактних фінансових інститутів; 
в) суб’єктів банківської системи; 

г) депозитарно-клірингової системи. 
4. Дисконтування – це: 

а) приведення реальної вартості грошей до їх вартості у майбутньому періоді;  

б) нарахування відсотків; 
в) дохід інвестора на вкладені кошти; 

г) приведення майбутньої вартості грошей до їх вартості в поточному періоді. 

 

 

5. Процес збільшення кількості видів цінних паперів у 

портфелі, результатом якого є зменшення ризику портфеля 

без зменшення його дохідності, - це: 
а) систематичний ризик; 
б) диверсифікація портфеля;  

в) параметри портфеля. 

ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Визначення і види процентних ставок. 
2.2 Ринок похідних фінансових інструментів. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Позику 150 тис.грн. надано 25.01. до 01.10. під 10% річних. Знайти 

розмір кінцевого платежу у високосному році за умови нарахування 

процентів, використовуючи: 
а) німецьку методику нарахування відсотків; 
б) французьку методику нарахування відсотків; 

 в) англійську методику нарахування відсотків. 

3.2 Проаналізуйте графіки нарощування капіталу за 4 роки, якщо і = d= 

0,2, початковий капітал - 4000 грн. Зробіть висновки 
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Завдання 10 

І. Виконайте тести 

1. Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвестиційні компанії – це 

фінансові інститути, які відносяться до: 
а) інститутів інфраструктури; 
б) інститутів позафінансової сфери;  

в) професійних учасників ринку; 

г) усі відповіді правильні. 
2. Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в Україні є: 

а) Перша фондова торгова система (ПФТС);  

б) Національна асоціація бірж України; 

в) Південноукраїнська торговельно-інформаційна система; 

 г) Асоціація учасників фондового ринку. 
3 Регулювання банківської діяльності – це: 

а) використання монетарних інструментів з метою впливу на обсяг і структуру банківських резервів; 

б) застосування превентивних і протекційних заходів, що спрямовані на 

забезпечення стабільності функціонування банківської системи; 

в) розробка та ухвалення законів, що регламентують діяльність банків;  

г) усі відповіді правильні. 

4 Спеціальні кредитно-фінансові інститути, що утворюються 

товаровиробниками на приватних засадах для задоволення взаємних 

потреб у кредитах та інших банківських послугах, - це: 
а) кооперативні банки; 

б) ощадні і кредитні асоціації; 

в) спеціалізовані банки; 

г) банківська корпорація. 
5 Реальна процентна ставка – це: 

а) доход інвестора на вкладені кошти із урахуванням зміни купівельної спроможності грошей у зв’язку інфляцією; 

б) ставка, що відображає дохід інвестора без урахування зміни купівельної 

спроможності грошей у зв’язку з інфляцією; 

в) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального рівня  доходу; 

г) процентна ставка за короткостроковими державними цінними паперами, що 

включає поправку на інфляцію. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

1.1 Банківська система як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні. 

1.2 Особливості здійснення валютних операцій в системі міжнародних     розрахунків. 
ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Підприємство отримало кредит в банку в сумі  15 тис.грн. і користувалось грошима 3 роки 

і 150 днів. Яку суму боргу повернуло підприємство (Т = 365 днів) за умови, що складна 

ставка відсотків становить 21% річних. 

3.2.Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 10% випущена на 4 роки. 

Очікуваний дохід: 
а) 12;  
б) 16.  Визначити ціну облігації в обох випадках. 
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І. Виконайте тести 
1. Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують пайову участь    інвестора у 

статутному фонді емітента – це: 

а) інструменти власності;  

б) інструменти позики;  

в) похідні інструменти; 

г) усі відповіді правильні; 

2. Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в Україні є: 

а) Перша фондова торгова система (ПФТС);  

б) Національна асоціація бірж України; 

в) Південноукраїнська торговельно-інформаційна система; 

 г) Асоціація учасників фондового ринку. 

    3.Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до: 

а) небанківських фінансово-кредитних інститутів;  

б) контрактних фінансових інститутів; 

в) суб’єктів банківської системи; 
г) депозитарно-клірингової системи. 

4.Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльності, що включає збирання, обробку, зберігання 

та надання даних, які складають систему обліку власників іменних цінних паперів, - це: 

а) реєстратор;  

б) зберігач; 

в) Розрахунковий банк; 

г) Національний депозитарій. 

5.Хеджування може здійснюватись за допомогою: 

а) сек’юритизації та консолідації;  

б) фінансового векселя; 

в) валютного опціону;  

г) форвардної операції. 

  6.Дисконтування – це: 

а) приведення реальної вартості грошей до їх вартості у майбутньому періоді;  

б) нарахування відсотків; 

в) дохід інвестора на вкладені кошти; 
г) приведення майбутньої вартості грошей до їх вартості в поточному періоді. 

ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Місце фінансового ринку у фінансовій системі. 

2.2 Валютний ринок в Україні: особливості функціонування та розвитку. 
ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Створюється фонд, внески здійснюються протягом 10 років один раз наприкінці року в сумі 150 тис. гр.од. 

На зібрані гроші нараховуються відсотки за ставкою 8% річних. Знайти розмір фонду наприкінці терміну 

3.2 Визначити комерційні проценти, якщо: 
Ставка 

процентів 
Сума 

позики, грн. 
Термін 

5,0 2000 25.01. - 
07.11. 

7,0 8500 13.02. - 
28.04. 

11 111200 25.03. - 
05.12. 

27 325000 22.04. - 
07.11. 

Завдання 11 

 



27 

 

Завдання 12 

 

І. Виконайте тести 

1. Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвестиційні 

компанії – це фінансові інститути, які відносяться до: 
а) інститутів інфраструктури; 
б) інститутів позафінансової сфери;  

в) професійних учасників ринку; 
г) усі відповіді правильні. 

2. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку є: 
а) податкова політика; 

б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку позикового  процента; 

в) проведення спільних наукових розробок;  

г) усі відповіді правильні. 

3. Підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних або 

залучених фінансових коштів і поєднує в собі елементи кредитування в 
натуральній і грошовій формі, – це: 
а) факторинг; 
б) благодійність;  

в) лізинг; 
г) страхування. 

4. Очікувану дохідність акцій з без ризиковою процентною 

ставкою та ризиком окремої акції пов’язує теорія: 
а) ефективного портфеля Г. Марковіца; 
б) модель оцінки капітальних активів (МОКА) У. Шарпа;  

в) модель арбітражного утворення Росса; 

г) ефективності фінансового ринку Ю.Фами. 
5. Теперішня вартість грошових потоків відображає: 
а) надходження, що знаходяться за межами сьогоднішнього дня; 
б) поточну ринкову ціну фінансового активу в результаті зрівноваженого попиту і 

пропозиції на нього; 

в) рівномірні грошові потоки, що проводяться наприкінці періоду; 

 г) плату за позиковий капітал. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Сутність та функції ринку банківських позичок. 

2.2 Економічний зміст концепції вартості грошей у часі. 
ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Кредит 15 тис.грн. надали 10.05. під 10% річних, через 50 днів ставку 

збільшили до 15%, а ще через 3 місяці ставку збільшили на 10%. Визначити, яку 

суму повинен погасити боржник 25.10. поточного року. 

3.2.Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 10% випущена на 5 років. 

Очікуваний дохід: 
а) 10%; 
б) 15%. 
Визначити ціну облігації в обох випадках. 
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Завдання 13 

І. Виконайте тести 

1. Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують 

пайову участь       інвестора у статутному фонді емітента – це: 

а) інструменти власності; 

б) інструменти позики;  

в) похідні інструменти; 

г) усі відповіді правильні; 
2 Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в Україні є: 

а) Перша фондова торгова система (ПФТС);  

б) Національна асоціація бірж України; 

в) Південноукраїнська торговельно-інформаційна система; 

 г) Асоціація учасників фондового ринку. 

3. Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльності, що 

включає збирання, обробку, зберігання та надання даних, які 

складають систему обліку власників іменних цінних паперів, - це: 

а) реєстратор;  

б) зберігач; 
в) Розрахунковий банк; 
г) Національний депозитарій. 
4. Хеджування може здійснюватись за допомогою: 

а) сек’юритизації та консолідації;  

б) фінансового векселя; 

в) валютного опціону;  

г) форвардної операції. 
5. Теперішня вартість грошових потоків відображає: 
а) надходження, що знаходяться за межами сьогоднішнього дня; 
б) поточну ринкову ціну фінансового активу в результаті зрівноваженого 

попиту і пропозиції на нього; 

в) рівномірні грошові потоки, що проводяться наприкінці періоду;  

г) плату за позиковий капітал. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Організація та особливості функціонування депозитного ринку в Україні 
2.2 Характеристика учасників ринку пінних паперів. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Визначити суму дисконту по обліковій ставці 25% від 15 000 грн., 

якщо позикою користувались з 12.05. по 26.12. 

3.2. Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 10% випущена 

на 6 років. Очікуваний дохід: 
а) 10%; 
б) 15%. 
Визначити ціну облігації в обох випадках.
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Завдання 14 

І. Виконайте тести 

1. Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвестиційні       компанії 

– це фінансові інститути, які відносяться до: 
а) інститутів інфраструктури; 

б) інститутів позафінансової сфери;  

в) професійних учасників ринку; 
г) усі відповіді правильні. 

2. Вплив на функціонування фінансового ринку через систему    економічних 

важелів – це регулювання: 
а) пряме (правове); 

б) непряме (економічне); 

 в) внутрішнє; 

г) адміністративне. 

3. Кредитні установи, що створюються для надання населенню 

послуг щодо схову предметів домашнього вжитку, а також видачі 

позичок під заставу цих предметів, - це: 

а) фінансові компанії; 

 б) ломбарди; 

в) позичково-ощадні асоціації;  

г) страхові компанії. 

4. Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльності, що 

включає збирання, обробку, зберігання та надання даних, які 

складають систему обліку власників іменних цінних паперів, - це: 

а) реєстратор;  

б) зберігач; 

в) Розрахунковий банк; 

г) Національний депозитарій. 
5. Ануїтет – це: 

а) вид банківської позики; 

б) нарахування відсотків; 
в) вид боргового зобов’язання; 
г) рівномірні платежі через однакові інтервали часу за однаковою ставкою відсотка. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Інфраструктура фондового ринку . 
2.2 Методи управління фінансовими ризиками. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Кредит в сумі 40 тис.грн. терміном 45 днів надали під облікову ставку 15%. Визначити: 

а) дату надання кредиту, якщо погашення відбулося 15.08; 

 б) суму, видану кредитором в грошах і процентах. 

3.2 Облігація номіналом 10000 дол. з купонною ставкою 10% випущена на 3 років. 

Очікуваний дохід: 
а) 10%; 
б) 15%. 
Визначити ціну облігації в обох випадках. 
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Завдання 15 

І. Виконайте тести 

1. За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок поділяється         на: 
а) ринок грошей і ринок капіталів; 
б) валютний ринок і ринок фінансових послуг; 

в) біржовий ринок і позабіржовий ринок; 
г) ринок золота і страховий ринок. 

2. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку     є: 
а) податкова політика; 
б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку позикового 

процента; 

в) проведення спільних наукових розробок; 

г) усі відповіді правильні. 

3. Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльності, що 

включає збирання, обробку, зберігання та надання даних, які 

складають систему обліку власників іменних цінних паперів, - це: 

а) реєстратор;   

б) зберігач; 
в) Розрахунковий банк; 
г) Національний депозитарій. 
4. Хеджування може здійснюватись за допомогою: 

а) сек’юритизації та консолідації; 

б) фінансового векселя; 

в) валютного опціону; 

 г) форвардної операції. 

5. Процес збільшення кількості видів цінних паперів у портфелі, 

результатом якого є зменшення ризику портфеля без зменшення 

його дохідності, - це: 
а) систематичний ризик; 

б) диверсифікація портфеля;  

в) параметри портфеля. 

ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

1.1 Посередницька діяльність на фінансовому ринку. 
1.2 Особливості і роль українських фондових індексів. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

 

3.1 Проаналізуйте зміну нарощування капіталу 2 тис. грн. при 

реалізації схем нарощування відсотків за 4 роки при і= 0,5,. іс= 0,2 за 

умов щоквартального нарахування Побудуйте графік. Зробіть висновки. 

3.2. Початкова сума боргу становить 20 тис.грн. Визначити нарощену 

суму через чотири роки за умови використання декурсивного і 

антисипативного методів нарахування відсотків. Річна ставка 22%. 
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Завдання 16 

І. Виконайте тести 

1. Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують пайову участь 

інвестора у статутному фонді емітента – це: 

а) інструменти власності; 

б) інструменти позики; 

в) похідні інструменти; 

г) усі відповіді правильні; 
2. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку є: 

а) податкова політика; 
б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку позикового  процента; 

в) проведення спільних наукових розробок; 

г) усі відповіді правильні. 
3. Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до: 

а) небанківських фінансово-кредитних інститутів; 

б) контрактних фінансових інститутів; 
в) суб’єктів банківської системи; 
г) депозитарно-клірингової системи. 
4. Реальна процентна ставка – це: 

а) доход інвестора на вкладені кошти із урахуванням зміни купівельної 

спроможності грошей у зв’язку з інфляцією; 

б) ставка, що відображає дохід інвестора без урахування зміни купівельної 

спроможності грошей у зв’язку з інфляцією; 

в) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального рівня  доходу; 

г) процентна ставка за короткостроковими державними цінними 

паперами, що включає поправку на інфляцію. 
5. Теперішня вартість грошових потоків відображає: 

а) надходження, що знаходяться за межами сьогоднішнього дня; 
б) поточну ринкову ціну фінансового активу в результаті зрівноваженого 

попиту і пропозиції на нього; 

в) рівномірні грошові потоки, що проводяться наприкінці періоду;  

г) плату за позиковий капітал. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Поняття і класифікація фінансових ризиків. 

2.2 Значення посередництва на фінансовому ринку. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1. Визначити комерційні проценти, якщо: 
Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 

10 7200 19.01. - 12.09. 
12 40500 15.02. - 29.12. 
15 22750 18.04. - 09.07. 
8 450000 01.04. - 29.11. 
22 1870000 13.05. -27.10. 

3.2. Проаналізуйте графіки нарощування капіталу за 4 роки, якщо іс = dс = 0,3, 

початковий капітал - 3000 грн. Зробіть висновки. 
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Завдання 17 

І. Виконайте тести 

1. Депозитними інститутами на фінансовому ринку є: 
а) комерційні та ощадні банки; 
б) страхові та інвестиційні компанії;  

в) пенсійні фонди; 

г) кредитні спілки. 
2. Банківський нагляд – це: 

а) система контролю та активних упорядкованих дій НБУ, спрямованих на 

дотримання банками у процесі їх діяльності законодавства України; 

б) дії НБУ з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту    інтересів 

вкладників; 

в) моніторинг процесів, що мають місце в банківській системі на різних стадіях     

функціонування банків; 

г) усі відповіді правильні. 
3.Підприємницька діяльність, яка спрямована на 

інвестування власних або залучених фінансових коштів і поєднує в собі 

елементи кредитування в натуральній і грошовій формі, – це: 
а) факторинг; 

б) благодійність; 

в) лізинг; 
г) страхування. 

4.Ануїтет – це: 

а) вид банківської позики; 

б) нарахування відсотків; 

в) вид боргового зобов’язання; 

г) рівномірні платежі через однакові інтервали часу за однаковою ставкою відсотка. 
5.Хеджування може здійснюватись за допомогою: 

а) сек’юритизації та консолідації; 

б) фінансового векселя; 

в) валютного опціону; 

г) форвардної операції. 
1І. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Проблеми розвитку фінансового ринку в Україні. 

2.2 Методи оцінки ризику на фінансовому ринку. 
ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Визначити комерційні проценти, якщо: 
Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 

5,0 2000 25.01. - 07.11. 
7,0 8500 13.02. - 28.04. 
11 111200 25.03. - 05.12. 
27 325000 22.04. - 07.11. 
45 520000 15.01. - 28.10. 

3.2 Необхідно оцінити поточну вартість облігації номіналом 1000 дол.. купонною ставкою 8% 

річних і терміном погашення через 3 роки, якщо ринкова норма прибутку складає 7%. 
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Завдання 18 

І. Виконайте тести 

1. Властивість фінансового активу, яка розраховується у 

вигляді річної процентної ставки називається: 
а) дохідністю; 
б) комплексністю; 

в) доходом за активом; 

г) конвертованістю. 
2. . Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в Україні є: 

а) Перша фондова торгова система (ПФТС); 

б) Національна асоціація бірж України; 

в) Південноукраїнська торговельно-інформаційна система; 

г) Асоціація учасників фондового ринку. 
3. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку є: 
а) податкова політика; 
б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку 

позикового процента; 

в) проведення спільних наукових 

розробок; г) усі відповіді правильні. 
4. Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до: 

а) небанківських фінансово-кредитних інститутів;  

б) контрактних фінансових інститутів; 
в) суб’єктів банківської системи; 
г) депозитарно-клірингової системи. 

5. Очікувану дохідність акцій з без ризиковою процентною 

ставкою та ризиком окремої акції пов’язує теорія: 
а) ефективного портфеля Г. Марковіца; 

б) модель оцінки капітальних активів (МОКА) У. Шарпа; 

в) модель арбітражного утворення Росса; 
г) ефективності фінансового ринку Ю.Фами. 

ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Суб'єкти та об'єкти фінансового ринку. 
2.2 Державне регулювання валютного ринку в Україні. 

 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

 

3.1 Проаналізуйте графік нарощування капіталу за 5 років, якщо іс= 

dc= 0,3,  початковий капітал - 1000 грн. 

 
3.2 Останній раз компанія сплатила за кожну акцію дивіденд 50 

гр.од. Компанія сподівається, що її дивіденди будуть щорічно зростати 

на 6%. Якою буде ціна акції, якщо за необхідну ставку доходу прийняти 

12%? 
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Завдання 19 

І. Виконайте тести 

1. Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвестиційні 

компанії – це фінансові інститути, які відносяться до: 
а) інститутів інфраструктури; 
б) інститутів позафінансової сфери; 

в) професійних учасників ринку; 
г) усі відповіді правильні. 

2. Вплив на функціонування фінансового ринку через систему 

економічних        важелів – це регулювання: 
а) пряме (правове); 

б) непряме (економічне); 

в) внутрішнє; 

г) адміністративне. 

3. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку  є: 
а) податкова політика; 
б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку позикового процента; 

в) проведення спільних наукових розробок;  

г) усі відповіді правильні. 

4. Очікувану дохідність акцій з без ризиковою процентною 

ставкою та ризиком окремої акції пов’язує теорія: 
а) ефективного портфеля Г. Марковіца; 

б) модель оцінки капітальних активів (МОКА) У. Шарпа;  

в) модель арбітражного утворення Росса; 

г) ефективності фінансового ринку Ю.Фами. 
5. Теперішня вартість грошових потоків відображає: 

а) надходження, що знаходяться за межами сьогоднішнього дня; 

б) поточну ринкову ціну фінансового активу в результаті зрівноваженого 

попиту і пропозиції на нього; 

в) рівномірні грошові потоки, що проводяться наприкінці періоду; 

г) плату за позиковий капітал. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Класифікація фінансових ринків. 
2.2 Характеристика основних світових фондових індексів. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 .Визначити точні проценти у високосному році, якщо: 
Ставка процентів Сума позики, грн. Термін 

6 12500 12.03. - 17.08. 
9 150000 15.04. - 25.10. 

12 76000 11.02. - 17.06. 
10 150700 25.04. - 10.11. 
15 160800 15.05. - 07.12. 

3.2 Останній раз компанія сплатила за кожну акцію дивіденд 50 гр.од. 

Компанія сподівається, що її дивіденди будуть щорічно зростати на 7%. 

Якою буде ціна акції, якщо за необхідну ставку доходу прийняти 15%? 
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Завдання 20 

І. Виконайте тести 

1. Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують пайову участь 

інвестора у статутному фонді емітента – це: 

а) інструменти власності; 

б) інструменти позики; 

 в) похідні інструменти; 

г) усі відповіді правильні; 
2. Важелями непрямого втручання держави у регулювання фінансового 

ринку є: 
а) податкова політика; 
б) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на ставку позикового    процента; 

в) проведення спільних наукових розробок; 

г) усі відповіді правильні. 

3. Кредитні установи, що створюються для надання населенню 

послуг щодо схову предметів домашнього вжитку, а також видачі 

позичок під заставу цих предметів, - це: 

а) фінансові компанії; 

б) ломбарди; 

в) позичково-ощадні асоціації; 

г) страхові компанії. 

4. Процес збільшення кількості видів цінних паперів у портфелі, 

результатом якого є зменшення ризику портфеля без зменшення 

його дохідності, - це: 
а) систематичний ризик; 
б) диверсифікація портфеля; 

в) параметри портфеля. 

5. Прогнозують динаміку курсів і страхують власників цінних паперів від їх падіння: 
а) варанти, свопи; 
б) ф’ючерси, опціони; 
в) сертифікати акцій та облігацій; 

г) депозитарні розписки. 
ІІ. Дайте відповіді на запитання: 

2.1 Конверсійні операції на валютному ринку. 
2.2 Емісійна діяльність держави на фондовому ринку. 

ІІІ. Розв’язати задачі: 

3.1 Ставка банку 15% на перші два роки користування позикою. 

Кожен наступний рік ставка збільшується на 3%. Обчислити кінцеву 

суму боргу, якщо позику в сумі 600 тис.гр.од. взяли на 5 років. 

3.2 Останній раз компанія сплатила за кожну акцію дивіденд 10 

гр.од. Компанія сподівається, що її дивіденди будуть щорічно зростати 

на 5%. Якою буде ціна акції, якщо за необхідну ставку доходу прийняти 

11%? 
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Задачі для розв`язання на практичному занятті  
Задача 1   

В оголошенні банку сказано, що дивіденд за привілейованими акціями 

за квартал буде виплачений у розмірі 24 % річних. Курс акції складає 1,25. 

Визначити суму дивіденду, якщо ринкова вартість акції складає 14 375 грн. 

Задача 2 

Статутний   капітал   акціонерного   товариства   у   розмірі 25 млн грн 

розподілений на 800 звичайних і 200 привілейованих акцій. Ставка 

дивіденду за привілейованими акціями складає 17 %. Обсяг прибутку до 

розподілу між акціонерами – 2,3 млн грн. Визначити, які дивіденди одержать 

власники звичайних і привілейованих акцій. 

Задача 3 

Статутний капітал АТ у розмірі 10 млн грн розподілений на 900 

звичайних і 100 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденду за 

привілейованими акціями складає 20 %. Обсяг прибутку до розподілу між 

акціонерами – 1,8 млн грн. Визначити, які дивіденди одержать власники 

звичайних і привілейованих акцій. 

Задача 4 

Оголошений статутний фонд АТ становить 1 млн грн за номінальної 

вартості акцій 25 грн, з яких 15 % – привілейовані із стабільною ставкою 

дивідендів 30 %. Визначити розмір дивідендів на звичайну акцію і загальний 

грошовий потік із виплати дивідендів, коли прибуток до оподаткування АТ 

за рік становить 540 тис. грн, а на виплату дивідендів спрямовується            40 % 

чистого прибутку. 

Задача 5 

Статутний   фонд   акціонерного    товариства    становить 800 000 грн. 

Номінальна вартість акцій – 80 грн. Прибуток, одержаний за рік до 

оподаткування, – 600 000 грн. Сума, внесена до бюджету у формі 

економічних санкцій, – 15000 грн. Виплачені відсотки за прострочений 

кредит – 20000 грн. За рахунок прибутку поповнено резервний фонд на суму 

30000 грн та спрямовано кошти на розвиток виробництва у сумі 90 000 грн. 

Проаналізувати, як зміниться розмір дивідендів на одну звичайну 

акцію, якщо припустити, що в обігу було, крім звичайних акцій, 300 

привілейованих акцій зі ставкою дивідендних виплат 15 %. 

Задача 6 

Облігації номінальною вартістю 200 грн продаються за ціною 235 грн. 

Визначити курс облігації. 

Задача 7 

Ринкова ціна акції, розміщеної за номіналом 10 тис. грн, через півроку після емісії 

склала 17 тис. грн і була продана. Визначити курс, капіталізований дохід та дохідність 

цінного папера. 
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Задача 8 

Акція номіналом 1000 грн куплена за курсом 2,5. За нею виплачується 

дивіденд 50 % річних. Визначити поточну дохідність інвестованих коштів. 

Задача 9 

Інвестором було придбано 100 акцій за номінальною вартістю 12,5 

грош. од. за кожну. Через три квартали вони були продані за курсом 1,4 

після сплати за ними дивідендів у розмірі 3 грош. од. на акцію. Визначити 

поточну та капіталізовану дохідність та дохід від операції . 

Задача 10 

Припустимо, що за три місяці до терміну погашення інвестором було 

придбано 10 купонних облігацій з купоном 15 % за ринковою ціною 1105 

грош. од. Через три місяці були отримані відсотки та облігації були погашені 

за номінальною вартістю 1000 грош. од. кожна. Визначити поточну та 

капіталізовану дохідність та дохід від операції. 
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Приклад розв’язання задач: 

Задача 1 

Статутний капітал АТ у розмірі 10 млн. грн.. розподілений на 900 

звичайних і 100 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденду за 

привілейованими акціями складає 20%. Обсяг прибутку до розподілу між 

акціонерами – 1.8 млн. грн. Визначити, які дивіденди одержать  власники 

звичайних і привілейованих акцій. 

Розв’язання: 

Всі акції акціонерного товариства (як звичайні, так і привілейовані) 

мають однакову номінальну ціну . За формулою 4.29 визначаємо: 

𝑃н =
10000000

900 + 100
= 10000 грн. 

Розмір дивіденду за привілейованими акціями розраховуємо , 

перетворивши формулу 4.31: 

Іб
прив

= 0.2 ∗ 10000 = 2000 грн. 
За всіма привілейованими акціями у вигляді дисидентів буде виплачена 

така сума: 

Дприв = 2000 ∗ 100 = 200000 грн. 

На всі звичайні акції залишається: 

Дзвич = 1800000 − 200000 = 1600000 грн. 
Отже, на кожну звичайну акцію дивіденд складе: 

Іб
звич =

1600000

900
= 1777.8 грн. 

Дивідент  - це не єдине джерело прибутковості акції. Важливим 

фактором, що збільшує її цінність, є чекання власника, що власник одержить 

додатковий доход. 

Абсолютний розмір додаткового доходу – це різниця між ринковою 

ціною і ціною придбання: 

                          Ібб = 𝑃𝑟 − 𝑃пр                                                    (4.33) 

Додаткова  прибутковість (процентна ставка додаткового доходу) 

складає: 

ібб =
Ібб

𝑃пр
=

𝑃𝑟−𝑃пр

𝑃пр
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Питання до іспиту з дисципліни 

«Фінансовий ринок» 

 

 

1. Інституційна та сегментарна структури ринку фінансових послуг. 

2. Місце та роль страхового ринку в процесі руху фінансових фондів. 

3. Державні фінансові інститути на грошовому ринку. 

4. Міжнародні розрахунки. 

5. Критерії економічної оцінки факторингових послуг. 

6. Лізинг: понятійні і правові основи. Критерії оцінки пропозицій лізингових 

послуг. 

7. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку. 

8. Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні папери. 

9. Особливості біржового обігу цінних паперів. 

10. Депозитарні та реєстраційні послуги на ринку цінних паперів. 

11.Управління портфелем цінних паперів. 

12.Хеджування ризику як вид фінансової послуги. 

13.Перейняття ризику страховими компаніями. 

14.Організаційно оформлені ринки (біржі, торгівельно-інформаційні системи). 

15.Національна депозитарна система та розрахунково-клірінгові установи. 

16.Основні завдання державного регулювання ринку фінансових послуг. 

17.Державне регулювання діяльності суб`єктів інфраструктури фінансового 

ринку. 

18. Вплив регулюючої функції податків на фінансовий ринок. 

19. Вексельна форма розрахунків і її вплив на фінансовий стан підприємства. 

20.Управління розміщенням фінансових ресурсів підприємства. 

21.Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування. 

22.Взаємовідносини підприємств з банками при кредитуванні. 

23. Система оподаткування підприємства і її вплив на інвестиційну діяльність 

підприємства. 

24. Валютні ризики: економічна природа та управління ними. 

25.Валютний ринок, його суб'єкти та інструменти. 
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26. Ринок валютних ф'ючерсів та опціонів. 

27. Роль страхових компаній та пенсійних фондів на фінансовому ринку.  

28.Формування валютного курсу на світових та регіональних ринках. 

29. Ринок факторингових послуг. 

30. Ринок лізингових послуг: особливості організації. 

 31.Послуги страхових ринків України. 

32.Медичне страхування: зарубіжний досвід. 

33.Нерухомість: класифікація та методи оцінки. 

34.Фондова біржа як головний інститут ринку цінних паперів. 

35.Ринок банківських послуг. 

36.Інструменти фондового ринку. Фінансові послуги на фондовому ринку. 

37.Інструменти ринку послуг з хеджування ризиків. 

38. Бюджетна політика в сфері випуску та обігу державних та 

муніципальних цінних паперів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. 

39. Формування капіталу підприємства шляхом випуску цінних

паперів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. 

40. Фінансові послуги в галузі інвестування тимчасово вільних

коштів підприємств: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. 

41. Ринок державних цінних паперів. 

42. Ринок муніципальних цінних паперів: зарубіжний досвід та вітчизняна             практика. 

43. Форвардний ринок та особливості його 

функціонування.  

44.Індекси і рейтинги зарубіжних фондових ринків. 

45. Індекси і рейтинги фондового ринку України. 

46. Проблеми розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні (опціони, ф’ючерси). 

47. Управління ризиком і дохідністю портфеля корпоративних 

акцій. 48.Інфраструктура фінансового ринку України та напрями її 

удосконалення. 49.Організація торгівлі дорогоцінними металами та 

каменями: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. 
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Вимоги до захисту контрольної роботи 

 

Захист контрольної роботи студентом відбувається за умови допуску, 

тобто якщо контрольна робота виконана бездоганно (заздалегідь 

виправлені всі помилки) і на її титульному аркуші є позначка викладача 

«До захисту». За цих умов студент має бути готовим відповісти на будь-

яке питання за своїм варіантом контрольної роботи, що лежить у межах 

загального кола питань з відповідної спрямованості. Також студент 

повинен уміти пояснити хід розв`язання задач та прокоментувати отримані 

результати й зроблені висновки. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за 

теоретичні питання контрольної роботи, становить 40 балів, за виконання 

розрахункової частини – 60 балів, правильна відповідь на тестове запитання 

оцінюється у два бали, тобто загальна кількість балів з тестових питань 

становить 20 балів. 

Мінімальна загальна кількість балів, яка дає змогу допустити 

студента до складання іспиту, становить 75 балів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІСПИТУ 

 

 

Оцінка студенту за іспит виставляється за національною 

шкалою та за шкалою ECTS. 

Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою. 

Загальна оцінка по білету підраховується як сума оцінок, отриманих з 

кожного питання білета та практичної задачі. 

Екзаменаційний білет складається з двох частин: теоретичних 

питань та практичної задачі. 

Теоретична частина оцінюється в 60 балів і включає три 

теоретичних питання (мах 20 балів за кожне питання). 

Практична частина включає задачу, яка охоплює одну з тем 

дисципліни. Правильно виконана задача оцінюється в 40 балів. 

Для оцінювання результатів рішення задачі використовуються 

наступні критерії: 

- оцінка у 36-40 балів виставляється, якщо задача правильно 

розв'язана і записана з повним поясненням та висновками; 

- оцінка у 30-35 балів виставляється, якщо задача правильно 

розв'язана, але записана з частковим поясненням ходу рішення; 

- оцінка у 24-29 балів виставляється за умови правильного 

розв'язання задачі, але без викладення повних пояснень; 

- оцінка у 16-23 балів виставляється за умови, якщо логіка 

міркувань вірна, але отримані невірні результати; 

- оцінка 1-15 балів виставляється при вирішенні окремих частин 

задачі або повному її невирішені. 

 

Результати оцінювання знань студентів здійснюється за таблицею 1.                                                                                                   
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Таблиця 1 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Оцінк

а 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 

для іспиту 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D  

Задовіль

но 
60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 
незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 
зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

 

1-34 

 

F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 
дисципліни 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Основна література 

1. Фрост С. М. Настольна книга банківського аналітика: 

Гроші, ризики і професійні прийоми / Фрост Стівен М.: пер. з 

англ.; за наук. ред. М. В. Рудя. — Дніпропетровськ: Баланс 

Бізнес Букс, 2006. — 672 с. 

2. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності. Навчальний 

посібник. К.: Центр учбової  літератури . 2018. -485с. 

3. Копилюк О.І. Аналіз банківської діяльності. Львів. 

торг.-екон. ун-т.2016. -415с. 

4. Управління банківськими ризиками: підручник / Л.О. 

Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк та ін. К.: КНЕУ, 2018.- 

535 с. 

5. Хомініч В.П. Управління фінансовими ризиками. Навчальний 

посібник. 2021. -129с. 

6. Щибиволюк З.І. Аналіз банківської діяльності.     

Навчальнийпосібник. К.:Знання. 2017. -309с. 

 

Додаткова література 

1. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / Бланк И. А. – 

М.: Ника-Центр, 2005. – 600 с. 

2. Баумоль Бернар Секрети економічних показників: Приховані 

ключі до майбутніх економічних тенденцій та інвестиційних 

можливостей/ Пер. з анг., За наук. ред. Г.В. Григораш – 

Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 352с. 

3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: 

Прогресс, 1978. – 494 с. 

4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капиталов. - М.: 

Интернет-трейдинг, 2004 – 304 с. 

5. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке 

и в индустрии финансовых услуг / Джозеф Синки мл.: пер. с 

англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 1018 с. 

6. Федоров А.В. Анализ финансовых рынков и торговля 

финансовыми активами. Учебное пособие: Издательство: 

Форекс Клуб Год: 2007 С. 234 

7. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і 

перспективи розвитку : монографія. / І. О. Школьник. – Суми : 

ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ. – 2008. – 348 с. 

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / [А.М. Герасимович, І.М. 

Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. А.М. Герасимовича. - К.:КНЕУ, 2010. - 599 с. 

2. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : 

Візаві, 2018. – 191 с. 
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3. Банківський менеджмент: Підручник / За редакцією О.А 
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