
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж “УНІВЕРСУМ” 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

Програма екзамену з дисципліни «Фiнансовий ринок» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст  

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Форма проведення: комбінована  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Meet – для організації відеозвязку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – 20 балів Всього 25 питань: 1-10 по 1 балу; 11-20 по 

2 бали; 21-25 по 4 бали.  

Максимальна кількість балів за тести – 50. Коефіцієнт 2,5  

 

Виконання практичного завдання – 20 балів 

 

Бали Критерії оцінювання практичного завдання 

18 – 20 

балів 

Практичне завдання виконано в повному обсязі 

14 – 17 

балів 

Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені 

незначні помилки, або завдання виконано не раціональним 

способом. 

9-13 

балів 

Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 загального 

об’єму. Є допущенні помилки у виконанні завдання. Алгоритм 

виконання завдання правильний. 

4-8 балів Завдання виконано більше половини. Алгоритм виконання 

завдання порушений, що привело до неправильного результату. 

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на половину 

 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 
  



Орієнтовний перелік питань, включених до тестових та практичних завдань: 

1. Охарактеризуйте фінансовий ринок, необхідність і передумови його 

створення. 

2. Дайте характеристику основним принципам та функціям фінансового 

ринку. 

3. Проаналізуйте структуру фінансового ринку. 

4. Охарактеризуйте класифікацію фінансових ринків. 

5. Розкрийте особливості фінансових активів та фінансових інструментів. 

6. Охарактеризуйте регулювання фінансового ринку. 

7. Проаналізуйте державне регулювання фінансового ринку України. 

8. Розкрийте особливості внутрішнього регулювання фінансового ринку. 

9. Охарактеризуйте фінансових посередників та їх функції. 

10. Розкрийте особливості суб’єктів банківської системи. 

11. Проаналізуйте небанківські фінансово-кредитні інститути. 

12. Проаналізуйте контрактні фінансові інститути. 

13. Розкрийте особливості структури грошового ринку та його інструментів. 

14. Охарактеризуйте обліковий ринок та його особливості. 

15. Охарактеризуйте основи організації ринку капіталів. 

16. Проаналізуйте кредитний ринок як складову ринку капіталів. 

17. Розкрийте особливості основних форм кредитних відносин. 

18. Проаналізуйте кредитні рейтинги. 

19. Проаналізуйте валютний ринок. 

20. Проаналізуйте становлення національної та світової валютних систем. 

21. Проаналізуйте валютні операції. 

22. Проаналізуйте курсову політику Центрального банку. 

23. Проаналізуйте фондовий ринок. 

24. Розкрийте особливості класифікації фондового ринку. 

25. Охарактеризуйте учасників фондового ринку та їх професійну діяльність. 

26. Проаналізуйте основні операції фондового ринку. 

27. Проаналізуйте ціноутворення на фінансовому ринку. 

28. Проаналізуйте зміну вартості грошей. 

29. Охарактеризуйте види та структуру процентних ставок. 

30. Розкрийте особливості механізму оцінювання фінансових активів. 

31. Охарактеризуйте теорію ризику. 

32. Проаналізуйте ринок похідних цінних паперів. 

33. Охарактеризуйте основні похідні фінансових інструментів. 

34. Розкрийте особливості створення ринку «синтетичних» цінних паперів. 

35. Охарактеризуйте фондову біржу. 

36. Дайте характеристику основним правилам фондової біржі. 

37. Проаналізуйте біржовий ринок. 

38. Проаналізуйте біржові фондові індекси. 

39. Проаналізуйте рейтинги фондового ринку. 

 

Екзаменатор                                                        Олена ПУРДЕНКО  

 

Голова ЦК                                                            Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА 


