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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

       Вірні чи невірні твердження 

1. На фондовій біржі здійснюється торгівля цінними паперами багатьох 

акціонерних фірм. 

2. Курс акції характеризує рівноважну ринкову ціну на цінні папери. 

3. В нашій країні облігації емітуються переважно державою. 

4. В умовах високого рівня інфляції активізується ринок довгострокових 

кредитів. 

5. Комерційні банки повинні кредитувати підприємства виробничої сфери. 

6. У нашій країні операції з купівлі-продажу валюти здійснюються на 

Українській міжбанківській валютній біржі. 

7. На товарній біржі продається і купується неоднорідна продукція 

масового споживання. 

8. Економічну ренту отримують всі підприємства сільськогосподарського 

призначення. 

9. В економічній системі функціонує багато ринків праці. 

10. Фондова біржа – це приклад організованого первинного ринку цінних 

паперів. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

1. Фермер уклав угоду на постачання майбутнього врожаю пшениці за 

обумовленою ціною на торговельний склад фірми. Це є: 

А. лізинг; 

В. клірингова угода; 

C. біржове доручення; 

D. форвардна угода. 

2. Дивіденд – це: 

А. вид послуги; 

B. грошовий інструмент; 

C. частина прибутку корпорації; 

D. вид податку. 

3. Інвестор – це: 

А. особа, яка реєструє випуск цінних паперів; 

B. особа, яка випускає цінні папери; 



C. особа, яка купує інвестиційні цінні папери; 

D. особа, яка є депозитарієм цінних паперів. 

4. Більшість існуючих бірж в Україні являють собою: 

А. товариства; 

B. державні установи; 

C. асоціації торговельних фірм; 

D. акціонерні товариства. 

5. Головною функцією комерційних банків є: 

А. випуск цінних паперів; 

B. емісія кредитних грошей; 

C. надання позик для придбання нерухомості; 

D. надання короткотермінових позик підприємцям. 

6. Магазин пропонує Вам придбати телевізор, за який Ви можете 

сплачувати протягом року частинами. Це: 

А. комерційний кредит; 

B. торговельний кредит; 

C. споживчий кредит; 

D. банківський кредит. 

7. Традиційним біржовим товаром не є: 

А. золото; 

B. кава; 

C. чай; 

D. пшениця. 

8. Різниця між акцією та облігацією полягає в тому, що облігація: 

А. не має ризику; 

B. більш цінна; 

C. є кредитом наданим корпорації; 

D. продається тільки один раз. 

9.Чим торгують на сучасних товарних біржах? 

А. великими партіями будь-яких товарів; 



B. товарами масового вжитку; 

C. стандартними контрактами (ф’ючерсами); 

D. дуже великий асортимент продукції. 

10. Короткострокові кредити, як правило, використовуються, для: 

А. будівництва нових підприємств; 

B. видачі зарплати; 

C. фінансування фундаментальних досліджень; 

D. купівлі машин і устаткування. 

11. Центральним банком в Україні виступає: 

А. Державний банк України; 

B. Національний банк України; 

C. Центральний банк України; 

D. Український державний банк. 

12. До активних операцій комерційного банку належать: 

А. застава своїх цінних паперів у іншому банку; 

B. відкриття депозитного рахунку для населення; 

C. надання кредиту фермеру під заставу землі; 

D. продаж на відкритому ринку державних облігацій. 

13. Ділером є той біржовий посередник, який здійснює біржову діяльність: 

А. за кошти і за замовленням клієнта; 

B. за власні кошти і за замовлення клієнта; 

C. за власні кошти і за власною ініціативою; 

D. за кошти клієнта і за власною ініціативою. 

 

ЗАДАЧА 

1. Звичайна акція номінальною вартістю 200 грн. приносить дохід її власнику 12 

грн. Рівень банківського процента становить 6% річних. За яким можливим 

ринковим курсом ви зможете продати цю акцію на фондовій біржі? 


