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Блок 1 (теоретична частина) 
 

1. Структура та особливості функціонування валютного ринку 

2. Сутність, види та специфіка здійснення валютних операцій комерційних банків  

3. Сутність, види валютного ризику. Методи оптимізації рівня валютного ризику 

 

Блок 2 (тестові завдання) 
 

1.Учасниками валютних ринків не є: 

a комерційні  

банки 

b валютні біржі c брокерські фірми d податкові  

адміністрації 

 

2. Вид ліцензії, що надає право комерційному банку здійснювати різні банківські операції в інозе-

мній валюті як на території країни, так і за кордоном:  

a генеральна b внутрішня c розширена внутрішня 

 

3. Вид ліцензії, що надає право комерційному банку здійснювати відкриття і ведення рахунків в 

іноземних валютах юридичних та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), а також рахунків не-

резидентів у національній валюті країни перебування:  

a генеральна b внутрішня c розширена внутрішня 

 

4. Юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з 

місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність відповідно до законів 

України є:  

a резидентами України b нерезидентами України 

 

5. Розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офі-

ційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні приві-

леї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльно-

сті відповідно до законів України є:  

a резидентами України b нерезидентами України 

 

 

 



6.Вид конвертованості, що відображає відсутність обмежень у використанні національної валюти 

у країні та за її межами для резидентів  - це: 

a зовнішня b внутрішня c повна d часткова 

 

7.  Вид конвертованості, що характеризується відсутністю обмежень у використанні національної 

валюти по операціях для резидентів та нерезидентів - це: 

a зовнішня b внутрішня c повна d часткова 

 

8. Вид конвертованості, що характеризується наявністю окремих обмежень у використанні націо-

нальної валюти по операціях для резидентів та нерезидентів - це: 

a зовнішня b внутрішня c повна d часткова 

 

9.  Вид конвертованості, що відображає відсутність обмежень у використанні національної валюти 

у країні та за її межами для нерезидентів  - це: 

a зовнішня b внутрішня c повна d часткова 

 

10.  Співвідношення між двома валютами, що визначається з їх курсу по відношенню до третьої 

валюти: 

a фіксований b плаваючий c змішаний d крос-курс 

 

11.Курс валют, що відображає співвідношення між національною грошовою одиницею та валюта-

ми інших країн, яке складається залежно від попиту і пропозиції валют на валютному ринку краї-

ни  - це: 

a фіксований b плаваючий c змішаний d крос-курс 

 

12.Курс валют, що офіційно встановлений Центральним банком та відображає фіксоване співвід-

ношення між національною грошовою одиницею та валютою іншої країни  - це: 

a фіксований b плаваючий c змішаний d крос-курс 

 

13.Курс валют, що встановлюється на основі взаємодії вільного ринку з певним регулюванням 

держави  - це: 

a фіксований b плаваючий c змішаний d крос-курс 

 

14.  Відносна ціна національної валюти під час обміну на іноземну валюту - це:  

a реальний курс b номінальний курс c поточний курс 

 

15. Операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в перший робочий 

день після дня укладення договору – це: 

a операція  «тод» b операція  «том» c операція  «спот» 

 

16.   Операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції на другий робочий 

день після дня укладення договору – це: 

a операція  «тод» b операція  «том» c операція  «спот» 

 

17.  Операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в день укладення 

договору – це:  

a операція  «тод» b операція  «том» c операція  «спот» 



 

18.  Операція купівлі – продажу валюти на умовах її поставки через певний період  після укладан-

ня угоди за ціною на дату укладання угоди -  це: 

a форвард b ф’ючерс c опціон 

 

19. Операція купівлі – продажу валюти на умовах її поставки через певний період  після укладання 

угоди за ціною на дату реалізації  угоди -  це: 

a форвард b ф’ючерс c опціон 

 

20.  Ризик, при якому несприятливі коливання курсів іноземних валют впливають на реальну вар-

тість відкритих валютних позицій - це:  

a економічний ризик b трансляційний ризик c ризик трансакції 

 

 

 

Блок 3  (практичні завдання) 

 

Завдання 1  

Скільки євро можна купити за 15000 японських єн, 

якщо 1 долар = 120 єн, 1 долар = 0,9 євро 

 

 

Завдання 2 

Визначте шестимісячну форвардну ціну акції, якщо ціна спот акції становить 100 грн., ставка без 

ризику 10%. 

 

Завдання 3 

До закінчення форвардного контракту на акцію залишилось 90 діб. Ціна поставки акції за контрак-

том складає 172 грн. Ціна спот акції - 180 грн. Ставка без ризику 10%. Клієнт  з довгою позицією 

перепродає контракт на вторинному ринку. Визначте ціну контраку, фраховуючи 365 днів у фі-

нансовому році. 

 


