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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Результати тестів оцінюються на “відмінно”, “добре”, “задовільно”, 
“незадовільно”. 

Час на відповіді становить 15 хвилин. 
Загальний обсяг тестів  — 10. Кожен тест оцінюється в один бал. 

Оцінка виставляється залежно від кількості набраних балів: 
“відмінно” — 9–10 балів; 
“добре” — 7–8 балів; 
“задовільно” — 5–6 балів; 
“незадовільно” — менше 5 балів. 
У разі недиференційованого заліку студентові для його отримання 

досить набрати не менше 5 балів. 
Відповідь на тести здійснюється у формі єдиного можливого вибору. 

ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  
з дисципліни  

“ФОНДОВИЙ  РИНОК” 

Варіант 1 

1. Фондовий ринок — це: 

а) ринок обороту фінансових активів у вигляді цінних паперів; 
б) механізм залучення грошових коштів; 
в) місце, де зустрічаються ті, хто має гроші, і ті, хто їх шукає; 
г) ринок, де здійснюється обмін валюти. 

2. Інструменти фондового ринку — це: 

а) нерухомість; 
б) різноманітні активи; 
в) активи у вигляді цінних паперів; 
г) корпоративні цінні папери. 

3. Залучення коштів компаній на фондовий ринок здійснюється 
шляхом: 

а) прямого фінансування; 
б) продажу-купівлі фінансових активів; 
в) надання позичок; 
г) продажу цінних паперів. 
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4. Інвестиційна привабливість звичайних акцій пов’язана: 

а) з умовами фондової біржі; 
б) фінансовим станом компанії; 
в) політикою Комісії по цінних паперах і фондових біржах; 
г) дивідендами.  

5. Найважливіші характеристики облігацій — це:  

а) рейтинг емітента; 
б) купон або процент; 
в) номінальна вартість. 

6. Опціони — це цінні папери, які: 

а) зобов’язують поставити визначену кількість цінних паперів на ви-
значену дату; 

б) зобов’язують купити визначену кількість цінних паперів на ви-
значену дату; 

в) дають право на продаж або купівлю визначеної кількості цінних 
паперів за визначеною ціною, на визначену дату; 

г) дають право на продаж визначеної кількості цінних паперів, за 
визначеною ціною. 

7. Метод визначення ризику за допомогою коефіцієнта “бета” ба-
зується на використанні: 

а) співвідношення дохідності ринку і дохідності цінного паперу; 
б) співвідношення дохідності цінного паперу і дохідності ринку; 
в) ризику і дохідності цінного паперу; 
г) дохідності й ризику цінного паперу. 

8. Органи регулювання фондового ринку в Україні: 

а) Антимонопольний комітет; 
б) фондові біржі; 
в) комісія по цінних паперах і фондових біржах; 
г) Верховна Рада. 

9. Акціонерні товариства в Україні можуть випускати облігації 
на суму не більше:  

а) 15 % від розміру статутного фонду; 
б) 20 % від розміру статутного фонду; 
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в) 25 % від розміру статутного фонду; 
г) 30 % від розміру статутного фонду. 

10. Фондову біржу в Україні можуть створити:  

а) не менше 10 будь-яких засновників; 
б) не менше 10 торговців цінними паперами, які мають відповідну 

ліцензію; 
в) не менше 20 торговців цінними паперами які мають відповідну 

ліцензію; 
г) не менше 20 будь-яких засновників. 

Варіант 2 

1. Для того щоб цінні папери потрапили на біржовий фондовий 
ринок, достатньо: 

а) здійснити емісію цінних паперів; 
б) пройти процедуру лістингу; 
в) здійснити емісію цінних паперів, її зареєструвати й пройти про-

цедуру лістингу; 
г) зареєструвати емісію цінних паперів. 

2. Акція — це: 

а) борговий фінансовий інструмент; 
б) пайовий фінансовий інструмент; 
в) похідний фінансовий інструмент; 
г) цінний папір, який дає право на отримання дивідендів. 

3. Макрофактори, що зумовлюють коливання курсу акцій, — це: 

а) кон’юнктурні тенденції на ринках; 
б) коливання розміру позиково-ринкового процента, динаміка ви-

плати дивідендів, коливання валютного курсу, кредитно-
фінансова політика; 

в) номінальна вартість акції; 
г) коливання розміру позиково-ринкового процента, коливання ва-

лютного курсу, кредитно-фінансова політика, величина ринкового 
позичкового процента.  
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4. Види емісії акцій — це: 

а) емісія з зобов’язаннями виплачувати дивіденди; 
б) емісія з зобов’язаннями викупу акцій; 
в) емісія з переважним правом купівлі; 
г) емісія з зобов’язаннями погасити номінальну вартість. 

5. Забезпечені облігації — це облігації, за якими: 

а) отримується прибуток; 
б) емісія гарантується ліквідними активами; 
в) здійснюються виплати купонних платежів; 
г) змінюється процентна ставка. 

6. Опціон “колл” — це цінний папір, який дає його власнику право: 

а) продати визначену кількість цінних паперів за визначеною ціною, 
протягом володіння; 

б) купити 100 акцій за визначеною ціною, протягом визначеного ча-
су; 

в) продати чи купити 100 акцій за визначеною ціною, протягом ви-
значеного часу; 

г) купити визначену кількість цінних паперів, за визначеною ціною.  

7. Фінансовий ризик пов’язаний з: 

а) коливанням процентної ставки; 
б) коливанням валютного курсу; 
в) місцем здійснення купівлі-продажу цінних паперів; 
г) необачним вибором інвестора. 

8. Інститути фондового ринку України: 

а) торговці цінними паперами; 
б) інституціональні інвестори; 
в) фондові біржі; 
г) усі перелічені інститути. 

9. Дохід по облігаціях усіх видів в Україні виплачується:  

а) щопівроку; 
б) наприкінці кожного року; 
в) відповідно до умов їх випуску; 
г) щомісяця. 
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10. Акціонерним товариством в Україні визнається: 

а) корпорація; 
б) товариство, яке має статутний фонд; 
в) товариство, в якого статутний фонд поділений на визначену кіль-

кість акцій; 
г) корпорація і товариство, статутний фонд якого поділений на ви-

значену кількість акцій. 

Варіант 3 

1. Учасниками фондового ринку є:  

а) урядові органи; 
б) держава, юридичні особи будь-якої форми власності; 
в) юридичні особи будь-якої власності; 
г) держава, юридичні особи будь-якої форми власності, фізичні осо-

би. 

2. Основні ознаки облігації — це: 

а) строк купівлі; 
б) купонна ставка; 
в) строк погашення; 
г) номінальна вартість. 

3. Мікрофактори, що зумовлюють коливання курсу акцій, — це: 

а) величина ринкового позичкового капіталу; 
б) дивідендна політика; 
в) фінансове становище компанії; 
г) попит і пропозиція на ринку продукції конкретної компанії. 

4. Вартість звичайних акцій буває: 

а) балансовою; 
б) залишковою; 
в) ліквідаційною; 
г) ринковою. 

5. Єврооблігації — це облігації, які емітуються: 

а) в Європі; 
б) міжнародним синдикатом андеррайтерів; 
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в) Європейським співтовариством (ЄС); 
г) при випуску пропонується в кількох країнах. 

6. Втрати при здійсненні операцій з опціонами можуть бути: 

а) обмеженими; 
б) необмеженими; 
в) обмеженими сумою авансового платежу; 
г) втрат не буває. 

7. Ризики інвестування в цінні папери — це: 

а) вірогідність втрати дивідендів; 
б) вірогідність втрат, пов’язаних з невизначеністю інвестицій у цінні 

папери; 
в) вірогідність того, що цінний папір буде проданий нижче за ціну 

купівлі; 
г) вірогідність втрати дивідендів і курсової вартості. 

8. На фондовому ринку України можна здійснювати:  

а) усі види операцій з усіма існуючими видами цінних паперів; 
б) усі види операцій з обмеженими законом видами цінних паперів; 
в) усі види операцій з акціями; 
г) усі види операцій з облігаціями. 

9. Рішення про випуск акцій в Україні приймається: 

а) засновниками акціонерного товариства; 
б) правлінням акціонерного товариства; 
в) зборами акціонерів; 
г) Державною Комісією по цінних паперах і фондових біржах. 

10. Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного това-
риства в Україні здійснюється:  

а) через фондову біржу; 
б) через торговців цінними паперами; 
в) синдикатом андеррайтерів; 
г) засновниками. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

9 

Варіант 4 

1. Роль держави в забезпечені ефективності фондового ринку по-
лягає: 

а) в адміністративному регулюванні; 
б) у створенні ефективного нормативного поля для учасників фон-

дового ринку; 
в) у функціях нагляду та в адміністративно-правовому регулюванні 

фондового ринку; 
г) у функціях нагляду. 

2. Похідні інструменти дають право: 

а) на отримання дивідендів; 
б) отримання процентів; 
в) купівлю чи продаж відповідної кількості фінансових активів; 
г) отримання права голосу в управлінні компанією. 

3. Ринкові середні індикатори акцій — це: 

а) поточний курс репрезентативної групи акцій відносно їх базового 
значення, розрахованого на більш ранню дату; 

б) середнє арифметичне курсів репрезентативної групи акцій на ви-
значену дату; 

в) поточний курс усіх цінних паперів відносно їх базового значення, 
розрахованого на більш ранню дату; 

г) середнє арифметичне курсів усіх цінних паперів на визначену да-
ту. 

4. Рішення про сплату дивідендів приймають:  

а) збори акціонерів; 
б) правління компанії; 
в) виконавча дирекція; 
г) кредитори. 

5. Фундаментальна властивість облігації в тому, що її ціна: 

а) залежить від переваг інвесторів; 
б) змінюється в напрямку, протилежному зміні відповідної дохідно-

сті; 
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в) змінюється в напрямку, однаковому зі зміною відповідної дохід-
ності; 

г) залежить від політики кредитно-фінансових установ. 

6. Прибутки від здійснення операцій з опціонами можуть бути: 

а) обмеженими; 
б) необмеженими; 
в) обмеженими премією; 
г) обмеженими біржею. 

7. Ризики інвестування в цінні папери — це: 

а) ціновий ризик і ризик неплатоспроможності; 
б) ризики обмінних курсів і дострокового відзиву; 
в) ризик ліквідності, інфляційний ризик і реінвестиційний ризик; 
г) усі перелічені ризики. 

8. Казначейські зобов’язання України — це: 

а) довгострокові цінні папери; 
б) цінні папери будь-якої строковості; 
в) вид цінних паперів на пред’явника, які поширюють тільки між 

юридичними особами; 
г) вид цінних паперів на пред’явника, які поширюють тільки між фі-

зичними особами. 

9. Рішення про емісію акцій в Україні оформляється: 

а) у вигляді проспекту; 
б) протоколом; 
в) у вигляді проспекту чи протоколом; 
г) у вигляді проспекту і протоколом. 

10. Для того щоб акціонерне товариство в Україні було визнане 
заснованим, необхідно здійснити: 

а) не менше 50 % підписки на його акції; 
б) 60 % підписки на його акції; 
в) не менше 80 % підписки на його акції; 
г) не менше 100 % підписки на його акції. 
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Варіант 5 

1. Фондова біржа — це: 

а) місце, де зустрічаються покупці й продавці цінних паперів; 
б) юридично оформлене місце, де зустрічаються покупці й продавці 

цінних паперів і здійснюються операції з ними; 
в) механізм залучення вільного капіталу; 
г) місце, де здійснюються операції з цінними паперами.  

2. Опціон — це: 

а) зобов’язання купити чи продати визначену кількість фінансових 
активів; 

б) пайовий інструмент; 
в) право купити чи продати визначену кількість фінансових активів; 
г) борговий інструмент. 

3. Дохідність акцій вимірюється такими методами: 

а) за допомогою моделі постійного зростання дивідендів; 
б) співвідношенням різниці вартостей акцій на поточний період і ці-

ною купівлі до ціни купівлі; 
в) за допомогою моделі “ціна/дохід”; 
г) методом капіталізації доходів.  

4. Дивіденди за звичайними акціями сплачуються:  

а) грішми; 
б) товарами; 
в) звичайними акціями; 
г) облігаціями. 

5. Облігація з дисконтом — це: 

а) облігація, яка продається вище за її номінальну вартість; 
б) облігація, яка продається нижче за її номінальну вартість; 
в) за номінальною вартістю; 
г) облігація із зобов’язанням погашення номінальної вартості.  

6. Американський опціон — це опціон, який може бути викона-
ний:  
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а) до дати закінчення строку його дії включно; 
б) до дати закінчення строку його дії; 
в) тільки на дату закінчення строку його дії; 
г) з дозволу біржі. 

7. Диверсифікація ризику — це процедура: 

а) купівлі й продажу цінних паперів; 
б) формування портфеля цінних паперів і купівля нових паперів та 

продаж старих; 
в) лістингу; 
г) формування портфеля цінних паперів. 

8. Ощадні сертифікати України бувають: 

а) строкові або до запитання; 
б) іменні й на пред’явника; 
в) перелічені в а) і б); 
г) прибуткові. 

9. Акції в Україні можуть бути видані одержувачеві (покупцеві) 
після:  

а) внесення 50 % авансу; 
б) повної оплати їх вартості; 
в) внесення авансу і після повної оплати їх вартості; 
г) внесення авансу чи після повної оплати їх вартості. 

10. Вищим органом акціонерного товариства в Україні є: 

а) генеральна дирекція; 
б) збори акціонерів; 
в) правління; 
г) усі перелічені особи.  

Варіант 6 

1. Первинний ринок — це ринок, на якому: 

а) уже є випущені акції компанії; 
б) розміщується нова емісія цінних паперів; 
в) здійснюється публічний продаж цінних паперів; 
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г) розміщується нова емісія цінних паперів і здійснюється їх публіч-
ний продаж. 

2. Емісія цінних паперів — це: 

а) їх продаж на вільному ринку; 
б) процедура випуску і розміщення цінних паперів на фондовому 

ринку; 
в) реєстрація цінних паперів реєстраторами; 
г) депозитарні операції. 

3. Вартість звичайних акцій вимірюється за допомогою:  

а) співвідношення різниці вартостей акцій на поточний період і ці-
ною купівлі до ціни купівлі; 

б) методу капіталізації доходу; 
в) постійного зростання дивідендів; 
г) коефіцієнта “бета”. 

4. Крім звичайних і привілейованих, акції бувають: 

а) колективні; 
б) спекулятивні; 
в) зростання; 
г) заставні. 

5. “Сміттєві” облігації — це: 

а) цінні папери, які викидають у сміттєвий кошик; 
б) облігації, забезпечені високоліквідними активами; 
в) ризиковані, нічим не забезпечені облігації; 
г) облігації зі зростаючим купоном. 

6. Європейський опціон — це опціон, який може бути виконаний:  

а) до дати закінчення строку його дії включно; 
б) до дати закінчення строку його дії; 
в) тільки на дату закінчення строку його дії; 
г) з дозволу біржі. 

7. Методи вимірювання ризиків цінних паперів — це: 
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а) метод середньоквадратичних відхилень їх дохідності; 
б) метод вимірювання коефіцієнта “бета”; 
в) експертний метод; 
г) усі перелічені методи. 

8. Вексель України — це цінний папір, який: 

а) засвідчує право власності власника на дивіденди; 
б) засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавача сплати-

ти зазначену суму грошей; 
в) дає право купити чи продати цінні папери; 
г) є похідним інструментом. 

9. Акції в Україні дозволяється випускати для:  

а) покриття збитків; 
б) залучення коштів інвесторів незалежно від фінансового стану 

емітента; 
в) залучення коштів інвесторів залежно від фінансового стану емі-

тента; 
г) усіх перелічених цілей. 

10. Правління акціонерного товариства в Україні підзвітне: 

а) генеральній дирекції; 
б) президентові; 
в) акціонерним зборам; 
г) усім зазначеним особам. 

Варіант 7 

1. Під першим ринком розуміється:  

а) позабіржовий ринок некотированих акцій; 
б) біржовий ринок; 
в) ринок котированих акцій на позабіржовому ринку; 
г) ринок прямих угод без посередників. 

2. Ринкова заявка на продаж цінних паперів — це: 

а) лімітна заявка; 
б) стоп-заявка; 
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в) заявка, яка може бути реалізована за найдоступнішу на ринку ці-
ну; 

г) умовно-ринкова заявка. 

3. Вартість облігацій визначається:  

а) методом співвідношення “ціна/дохід”; 
б) методом капіталізації доходів; 
в) за допомогою моделі нульового зростання дивідендів; 
г) за допомогою моделі змінного зростання дивідендів. 

4. Аналіз акцій здійснюється шляхом: 

а) аналізу навколишнього середовища; 
б) аналізу галузі; 
в) фундаментального аналізу; 
г) аналізу витрат на їх розміщення. 

5. Муніципальні облігації випускаються в обіг: 

а) державою; 
б) органами самоврядування; 
в) корпораціями; 
г) різними підприємствами. 

6. Множник ф’ючерсного контракту встановлюється: 

а) інвестором; 
б) комісією по цінних паперах і фондових біржах; 
в) фондовою біржею; 
г) усіма переліченими особами. 

7. САРМ — це: 

а) метод стандартних відхилень; 
б) модель оцінки фінансових активів; 
в) метод визначення коефіцієнта “бета”; 
г) ринкова лінія і ринкова модель. 

8. Відмова в реєстрації емісії цінних паперів в Україні може бути 
пов’язана: 

а) зі змінами на фондовому ринку; 
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б) з порушенням встановленого порядку або невідповідності пода-
них документів законодавству; 

в) з рішенням фондової біржі; 
г) з усіма переліченими причинами. 

9. Випуск облігацій підприємств в Україні дозволяється: 

а) для формування статутного фонду; 
б) для поповнення статутного фонду; 
в) для покриття збитків; 
г) для залучення кредитних ресурсів інвесторів при задовільному  

фінансовому стані. 

10. Голова правління акціонерного товариства в Україні має пра-
во: 

а) призначати генерального директора; 
б) збільшувати (зменшувати) статутний фонд; 
в) здійснювати дії від імені товариства відповідно до установчих до-

кументів; 
г) робити емісію цінних паперів. 

Варіант 8 

1. Акціонерне товариство — це: 

а) корпорація; 
б) некомерційне об’єднання юридичних і фізичних осіб; 
в) товариство з обмеженою відповідальністю; 
г) товариство, яке має статутний фонд. 

2. Депозитарій — це: 

а) місце торгів цінними паперами; 
б) юридична особа, яка здійснює збереження цінних паперів; 
в) юридична особа, яка здійснює збереження цінних паперів і облік 

прав власності; 
г) місце збереження і заощадження коштів. 

3. Норма дивіденду на акцію — це співвідношення: 
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а) курс акції/прибуток на акцію; 
б) виручка/активи; 
в) дивіденд на акцію/курс акції; 
г) прибуток/виручка.  

4. Конвертовані цінні папери — це: 

а) векселі; 
б) привілейовані акції; 
в) депозитні сертифікати; 
г) облігації. 

5. Конвертовані облігації — це облігації, які можна обміняти:  

а) на привілейовані акції; 
б) інші облігації; 
в) будь-які інші цінні папери; 
г) звичайні акції. 

6. Ціна опціону — це: 

а) відображення внутрішньої вартості; 
б) відображення внутрішньої вартості плюс часова премія (вартість); 
в) часова премія; 
г) економічна цінність опціону при його негайному виконанні. 

7. Арбітраж з цінними паперами — це: 

а) угода, пов’язана з арбітражним судом; 
б) операція страхування від ризиків втрат; 
б) угода, яка дає можливість заробити гроші на різниці цін на одні й 

ті самі цінні папери, які продаються в різних регіонах або різними 
біржами, і яка пов’язана з арбітражним судом; 

г) купівля-продаж на одній біржі цінних паперів одного й того само-
го емітента. 

8. Інформація про емісію акцій і облігацій України публікується:  

а) у всіх офіційних виданнях України; 
б) в інвестиційній газеті; 
в) в офіційному виданні фондової біржі; 
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г) в органах преси ВРУ та КМУ і в офіційному виданні фондової бі-
ржі. 

9. Кошти від розміщення облігацій в Україні надходять: 

а) до бюджету України; 
б) до місцевого бюджету; 
в) на цілі, визначені при їх випуску; 
г) на всі перелічені цілі. 

10. Привілейовані акції в Україні можуть бути випущені на суму: 

а) що дорівнює 10 % статутного фонду; 
б) меншу 10 % статутного фонду; 
в) більшу 20 % статутного фонду; 
г) більшу 30 % статутного фонду. 

Варіант 9 

1. Лістинг цінних паперів — це: 

а) процедура їх котирування; 
б) процедура включення до котирувального списку; 
в) процедура виключення з котирувального списку; 
г) процедура включення до котирувального списку та їх котируван-

ня. 

2. Функції локального депозитарію — це: 

а) відповідальне збереження всіх видів цінних паперів; 
б) купівля-продаж цінних паперів; 
в) збирання доходів по цінних паперах; 
г) сукупність дій, які виконують локальні депозитарії відповідно до 

свого статуту. 

3. Курсова дохідність акції — це співвідношення: 

а) сукупні активи/акціонерний капітал; 
б) дивіденд на акцію/курс акції; 
в) курс акції/прибуток на акцію; 
г) прибуток на акцію/число акцій. 
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4. Акції з участю — це акції:  

а) з участю в управлінні компанією; 
б) з участю в прибутках компанії; 
в) з правом голосу; 
г) які конвертуються в інші цінні папери. 

5. Поточна дохідність облігацій розраховується як: 

а) відношення номінальної вартості до ціни; 
б) відношення річного купонного доходу до ціни; 
в) відношення суми номінальної вартості й річного купонного дохо-

ду до ціни; 
г) відношення ціни до номінальної вартості. 

6. Ф’ючерсний контракт — це: 

а) зобов’язання купити чи продати папери за визначеною ціною по 
закінченні його строку; 

б) право купити чи продати папери за визначеною ціною по закін-
ченні його строку; 

в) зобов’язання купити чи продати папери за визначеною ціною до 
закінчення його строку; 

г) право купити чи продати папери за визначеною ціною до закін-
чення його строку. 

7. Активне управління інвестиціями ґрунтується: 

а) на диверсифікації ризиків портфеля цінних паперів; 
б) на купівлі-продажу цінних паперів; 
в) на фундаментальному аналізі ринків цінних паперів і прогнозу-

ванні ринкових тенденцій; 
г) на всіх перелічених методах. 

8. Заявка на емісію цінних паперів в Україні Комісією по цінних 
паперах розглядається протягом: 

а) 15 днів; 
б) 20 днів; 
в) 30 днів; 
г) 45 днів. 
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9. В Україні дозвіл торговцям цінними паперами на здійснення 
всіх або окремих (крім комісійної) видів діяльності видається тоді, 
коли вони мають внесений статутний фонд у розмірі: 

а) 500 неоподатковуваних мінімумів громадян; 
б) 1000 неоподатковуваних мінімумів громадян; 
в) 1500 неоподатковуваних мінімумів громадян; 
г) 2500 неоподатковуваних мінімумів громадян. 

10. Посередниками на ринку цінних паперів в Україні можуть бу-
ти:  

а) будь-які особи; 
б) компанії, що спеціалізуються на роботі з цінними паперами і ма-

ють відповідний дозвіл; 
в) банківські установи, що мають ліцензію; 
г) інвестиційні компанії, що мають ліцензію. 

Варіант 10 

1. Номінальна вартість акції — це: 

а) вартість продажу акцій на фондовому ринку; 
б) це оголошена вартість; 
в) вартість розміщення акцій на вторинному ринку; 
г) вартість розміщення акцій на первинному ринку. 

2. Операції депозитарію — це:  

а) операції з рахунками ДЕПО: адміністративні, облікові, інформа-
ційні; 

б) збереження цінних паперів; 
в) операції зарахування цінних паперів на рахунок ДЕПО; 
г) купівля-продаж цінних паперів. 

3. Стилем інвестування є: 

а) концентроване інвестування; 
б) спекулятивне інвестування; 
в) розпорошене інвестування; 
г) колективне інвестування. 
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4. Бета-коефіцієнт — це інструмент виміру: 

а) ліквідності; 
б) ризику; 
в) інфляції; 
г) дохідності. 

5. Середньозважена дохідність портфеля облігацій розрахову- 
ється шляхом: 

а) відношення середньої ціни всіх облігацій до їх кількості; 
б) знаходження середньої дохідності за всіма облігаціями, наявними 

в портфелі; 
в) відношення річної суми всіх купонних платежів за облігаціями до 

їх кількості; 
г) відношення суми всіх номінальних вартостей і купонних платежів 

до їх кількості. 

6. Ф’ючерсна біржа захищає себе при здійсненні операцій з опціо-
нами шляхом: 

а) встановлення початкової маржі; 
б) встановлення початкової і підтримуючої маржі; 
в) встановлення початкової і підтримуючої маржі та клірингу; 
г) клірингу. 

7. Фінансовий аналіз цінних паперів — це:  

а) розрахунок коефіцієнтів і показників; 
б) аналіз фондового ринку; 
в) комплексний аналіз усіх фінансових показників і коефіцієнтів та 

аналіз фондового ринку; 
г) визначення прибутковості цінних паперів. 

8. Торговці цінними паперами в Україні мають право здійснювати 
такі види діяльності: 

а) випуск цінних паперів; 
б) лістинг цінних паперів; 
в) комісійну і комерційну діяльність з цінними паперами; 
г) усі операції з цінними паперами і товарами. 
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9. Торговець цінними паперами в Україні може здійснювати тор- 
гівлю: 

а) цінними паперами власного випуску; 
б) акціями емітента, в якого він володіє майном у розмірі більшому 

5 % статутного фонду; 
в) цінними паперами інвесторів; 
г) усім переліченим. 

10. Система Національного депозитарію в Україні включає: 

а) Національний депозитарій та Комісію по цінних паперах і фондо-
вих біржах; 

б) Національний депозитарій та його учасників (локальні депозита-
рії та ін.), що мають на це дозвіл; 

в) реєстраторів цінних паперів і торговців; 
г) усіх перелічених осіб.  
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