
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

1. За функціональною ознакою в складі учасників ринку фінансових 

послуг виділяють: 

2. Державною інституцією, яка здійснює нагляд та контроль за 

діяльністю суб’єктів ринку банківських послуг є: 

3. До фінансових установ, що надають фінансові послуги на фондовому 

ринку, належать: 

4. До депозитарних послуг, що надаються на фондовому ринку, 

належить: 

5. Відповідно до законодавства України до видів лізингу належить: 

6. З наведеного нижче переліку фінансових послуг виберіть послугу, яка 

надається в сфері аудиторської діяльності: 

7. Основними джерелами доходу членів фондової біржі є: 

8. До складу інвестиційних посередників належать: 

9.  Емітенти фінансових активів – це особи, які: 

10. Комерційні векселі використовуються як: 

11. Андерайтинг являє собою фінансову послугу щодо: 

12. Торгівлю банківськими металами в Україні здійснюють: 

13. Фондова біржа в Україні може бути утворена не менш як: 

14. Державне регулювання ринку фінансових послуг здійснюється у формі: 

15. Проведення фінансової діяльності щодо відповідального зберігання майна 

клієнтів здійснюють: 

16. З нижченаведених оберіть ті функції, що виконує грошовий ринок: 

17. Депозитні операції банків пов'язані з: 

18. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може бути 

поєднана з діяльністю щодо: 

19. Банківськими металами вважаються: 

20. Страхування депозитів є видом: 

21. Проведення безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання 

здійснюється за допомогою оформлення: 

22. Ціною фінансової послуги є: 

23. Емітенти фінансових активів - це особи, що: 

24. До депозитних інститутів як типу фінансових посередників належать: 

25. Корпоративні платіжні картки можуть бути використані для:  

26. При консорціумному кредитуванні в ролі кредитора виступає: 

27. Інструментами фондового ринку в Україні можуть бути: 

28. Переваги діяльності фінансових посередників на ринку полягають у: 

29. Диверсифікований інститут спільного інвестування має право здійснювати 

вкладення в: 

30. До кредитних операцій банківських установ, належать:  

31. Залежно від наданого забезпечення в банківській практиці виділяють: 

32. Короткострокові кредити надаються суб’єктам господарювання на: 

33. Держава регулює ситуацію на ринку позик за допомогою: 

34. До фінансових послуг, що надаються на ринку позик належать: 

35. Послуги з інформаційного обслуговування учасників ринку фінансових 

послуг надають: 



36. Серед нижченаведених оберіть найбільш повне визначення ринку 

фінансових послуг: 

37. Інвестиційні заощадження громадян призначені: 

38. Відповідно до законодавства України ломбарди є: 

39. Серед нижченаведених оберіть ті державні органи, що не здійснюють 

безпосередньої регулюючої діяльності на ринку фінансових послуг: 

40. Довірчі операції  банку передбачають можливість: 

41. Валютний арбітраж являє собою:  

42. Методами, за допомогою яких держава регулює валютний курс, є: 

43.  До складу діяльності з торгівлі цінними паперами входять: 

44. Овердрафт являє собою: 

45. Одержати комерційний  кредит в Україні можуть: 

46. Пряме фінансування забезпечується шляхом передачі вільного капіталу від: 

47. Довірчі товариства в Україні мають право: 

48. Максимальний розмір кредиту, що надається кредитною спілкою одному 

позичальнику, не повинен перевищувати: 

49. Серед нижченаведених найбільш надійною формою міжнародних 

розрахунків є: 

50. Сплата комісійної винагороди від надання фінансової послуги є: 

51. Депозитарні установи в Україні мають право здійснювати такі види 

діяльності: 

52. До інститутів інфраструктури ринку фінансових послуг належать: 

53. Призначення первинного фондового ринку полягає в: 

54. Об'єктами лізингу в Україні можуть бути: 

55. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює: 

56. Ознаками ефективного ринку фінансових послуг є: 

57. Не вважають фінансовою послугою: 

58. За банківсько -орієнтованою моделлю фінансового посередництва фінансові 

посередники поділяються на такі типи:  

59. Валютний ринок виконує такі функції: 

60. Серед нижчезазначених оберіть ті державні органи, що не здійснюють 

безпосередньої регулюючої діяльності на ринку фінансових послуг: 

61. Гарантійними фінансовими послугами вважаються: 

62. Професійному учаснику фондового ринку дозволяється поєднання діяльності  

торгівлі цінними паперами з: 

63. Фінансовими посередниками в Україні є: 

64.  Кредитна спілка має право: 

65.  Депозитні операції банків забезпечують: 

66.  Діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів за умови одержання 

ліцензії можуть здійснювати: 

67.  Передача коштів від заощаджувачів до позичальників за допомогою 

фінансових посередників вважається: 

68.  Із нижченаведеного переліку виберіть фінансову послугу, яка не надається 

на ринку позик : 

69. Формами діяльності посередників на грошовому  ринку  є: 

70. Інструментами кредитного ринку є: 

71. Емітенти фінансових активів – це особи, що: 



72. Фінансові послуги класифікують: 

73. Фінансові посередники — це інститути, що забезпечують: 

74. Форма конвертованості валюти, при якій свободою обміну національних 

грошових одиниць на іноземну валюту наділені лише резиденти, 

визначається як: 

75.  Андеррайтинг являє собою послугу щодо: 

 

 


