
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Фінансові інструменти»  

курс 1 

рівень освіти: другий (магістр) 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

Форма проведення                                      тестування (електронне в Moodle) 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  1 бал - за 1 правильно розв’язане  

                                                                       тестове завдання 

                                                                        

Перелік допоміжних матеріалів:  персональний комп’ютер 

                                                                       з доступом до Інтернету. 

                       

Орієнтований перелік питань: 

1. Економічна сутність фінансових інструментів і їх роль в кругообігу 

фінансових ресурсів в економіці 

2. Структура фінансових інструментів, їх характеристика 

3. Учасники фінансового ринку і особливості їх діяльності на ньому 

4. Роль держави у функціонуванні фінансових інструментів 

5. Національні та міжнародні фінансові інструменти 

6. Глобалізація фінансового ринку, її позитивні і негативні наслідки 

7. Похідні фінансові інструменти: зміст та характеристика 

8. Інструменти (товари) грошового ринку, їх характеристика  

9. Гібридні фінансові інструменти: види та ознаки 

10.Синтетичні фінансові інструменти: економічний зміст та загальна 

характеристика 

11. Інноваційні фінансові інструменти. 

12.Валютний курс, чинники, які на нього впливають 

13.Валютний шилінг. Валютні ризики і методи їх хеджування. 

14.Валютні опціони. Валютні ф`юферси. Застосування курсів „спот” і 

„форвард”  

15.Характеристика цінних паперів, які обертаються на обліковому ринку 

16.Визначення валюти ціни і валюти платежів зовнішньоторговельних 

контрактів 

17.Операції банків і господарських суб’єктів із векселями. Різновиди 

векселів 

18.Державні облігації, їх значення для розвитку національного 



фінансового ринку  

19.Форвардні, ф’ючерсні операції та операції з опціонами 

20.Своп: поняття, застосування 

21.Види фондових цінних паперів, їх характеристика 

22.Функції, які виконують фондові цінні папери 

23.Інвестиційні якості фондових цінних паперів. Рейтинги фондових 

цінних паперів 

24.Первинні та вторинні фондові ринки. Фондова біржа, механізм її 

функціонування 

25.Позабіржовий фондовий ринок, особливості торгівлі на ньому 

26.Процедура допуску цінних паперів до продажу на фондовій біржі 

27.Формування біржового курсу цінних паперів 

28.Основні відмінності боргових і пайових цінних паперів 

29.Функції і роль інституціональних фінансових посередників на 

фондовому ринку 

30.Інвестиційні фонди і компанії, особливості їх діяльності на фондовому 

ринку 

31.Довірчі товариства (трасти), їх діяльність на фондовому ринку 

32.Фондовий ринок України: характеристика, проблеми формування і 

розвитку 

33.Українська фондова біржа, правила торгівлі на ній 

34.Банківська система України, її структура, законодавча основа. Роль і 

функції Національного банку України 

35.Комерційні банки, формування їх ресурсів і діяльність на фінансовому 

ринку 

36.Діяльність комерційних банків з випуску і обігу цінних паперів  

37.Інвестиційні банки, їх функції; відмінність від звичайних комерційних 

банків. Недержавні пенсійні фонди як учасники фінансового ринку 

38.Основні види посередницької діяльності, які забезпечують 

функціонування фінансового ринку 

39.Депозитарна діяльність на фінансовому ринку 

40.Біржова статистика та біржові індекси 

41.Державне регулювання фондового ринку в Україні 

42.Функції Державної комісії України з цінних паперів і фондового ринку 

43.Функції Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг  

44.Ціна банківського кредиту; чинники, що впливають на її рівень 

45.Визначення дохідності облігації 

46.Касові та строкові операції на ринку цінних паперів 

47.Валютні операції, що означають переміщення (рух) капіталу 

48.Шляхи первинного розміщення цінних паперів 

 

Екзаменатор               Краус Н.М. 

 

Завідувач кафедри     Сосновська О.О.  


