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ВАРІАНТ № 16 

 

І рівень завдання з вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо студентом вказана вірна 

відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 0,2 бали 

1.  Який тип аналізу призначений для аналізу аналіз графіків, що відбивають зміни цін? 

а. фундаментальний; 

б. технічний; 

в. комп’ютерний; 

г. психологічний. 

2.  Дуже швидке збільшення грошової маси в обігу сприяє: 

а. зростанню економіки; 

б. стагнації економіки; 

в. посиленню інфляції; 

г. послабленню інфляції. 

3.  До графічних методів технічного аналізу відносять: 

а. класичні ринкові моделі; 

б. лінії тренда, підтримки й опору; 

в. японські свічки, хрести-нулі; 

г. всі відповіді правильні. 

4.  На графіку барів кожний період позначається вертикальною лінією, ліворуч і праворуч 

від якої розташовується по одній рисці. Якщо ліва риска розташована вище правої, то: 

а. ціна на ринку за цей період впала 

б. ціна на ринку за цей період зросла 

в. не змінилась 

г. немає правильної відповіді 

5.  Ринок золота й курс долара: 

а. рухаються у зворотних напрямках; 

б. рухаються в одному напрямку; 

в. не залежать один від одного. 

6.  Якщо аналізувати місячний графік і знайти на ньому тренд, то це буде: 

а. довгостроковий тренд;   

б. проміжний тренд;  

в. короткостроковий тренд;  

г. флет. 

7.  Котирування, що показує, яка кількість доларів США міститься в одиниці національної − це 

а. Пряме котирування; 

б. Зворотне котирування; 

в. Крос-курс; 

г. Своп-курс. 

8.  Які валютні пари називаються основними? 

а. самі популярні; 

б. всі ті, у яких є присутнім долар США; 

в. ті, у яких є євро; 

г. усі можливі. 

9.  Складовою частиною якого аналізу ринку є оголошення центральним банком ключової 

процентної ставки? 

а. технічного; 

б. комп'ютерного; 

в. трендового; 

г. фундаментального. 

10.  Які види цін використовують для побудови тикових графіків? 

а. Ціни відкриття, закриття торговельного періоду; 

б. Мінімальна, максимальна ціна торговельного періоду; 

в. Ціни купівлі та продажу; 

г. Одиничне котирування цін купівлі й продажу. 



Другий рівень – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі.  

За кожне правильно виконане завдання виставляється 0,5 бали 

1.  Які виділяють основні сегменти міжнародного фінансового ринку? 

2.  Основні учасники валютного ринку. 

Третій рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання практичної направленості 

Завдання з вибором відповіді на практичне питання вважається виконаним правильно,  

якщо в картці тестування записана правильна відповідь.  

За правильно виконане завдання виставляється 0,5 бали. 

1. Що це за фігури продовження тренда? 

 

а. Прапор; 

б. Вимпел; 

в. Трикутник; 

г. Голова і плечі 

2. За значеннями якого індикатор побудовано цей 

графік? 

 

а. Смуги Боллінджера 

б. Ковзна середня 

в. Огинаючі лінії 

г. Індикатор сходження / розходження ковзних 

середніх (MACD) 

3. Що це за фігура? 

 

а. Прапор; 

б. Вимпел; 

в. Трикутник; 

г. Голова і плечі 

4.  За значеннями якого індикатор побудовано цей 

графік? 

 

а. Смуги Боллінджера 

б. Ковзна середня 

в. Огинаючі лінії 

г. Індекс відносної сили 

РАЗОМ: 5 балів 

 

 

Викладач                          __________________                            Шевчук І.Б.    
                                                       (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 
  

 

 

 



ЕТАЛОННА ВІДПОВІДЬ 

 

Варіант 16 

 

Рівень 1. 

 

1. б 

2. в 

3. г 

4. а 

5. а 

6. а 

7. б 

8. б 

9. г 

10. в 

 

Рівень 2. 

 

1. Які виділяють основні сегменти міжнародного фінансового ринку? 
 

Можна виділити такі основні сегменти міжнародного фінансового ринку: 

- міжнародний валютний ринок, де відбуваються операції виключно з валютою; 

- міжнародний ринок банківських кредитів; 

- міжнародний ринок цінних паперів (фондовий ринок), який, у свою чергу, поділяється 

на: міжнародний ринок боргових цінних паперів; міжнародний ринок титулів власності 

(ринок акцій та депозитарних розписок); 

- міжнародний ринок похідних фінансових інструментів (деривативів) − ринок 

інструментів торгівлі фінансовим ризиком, ціни яких прив’язані до іншого фінансового чи 

реального активу (ціни товарів, ціни акцій, курсу валюти, процентної ставки); 

- євроринок, який включає інструменти названих вище сегментів міжнародного 

фінансового ринку, виражені в євровалюті. 

 

2. Основні учасники валютного ринку. 
 

Основними учасниками валютного ринку є: комерційні банки, валютні біржі, 

центральні банки, фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції, інвестиційні фонди, 

брокерські компанії, приватні особи.  

 

 

Рівень 3.  

 

1. а 

2. а 

3. г 

4. г 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
 
 

Критерії оцінювання  5 балів 

Встановлено 2 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором 

відповіді – тестові завдання. Завдання з вибором відповіді  

на теоретичне питання вважається виконаним правильно, 

якщо в картці тестування записана правильна відповідь. 

10*0,2=2 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою 

відповіддю. Завдання з короткою відповіддю вважається 

виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, 

посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

2*0,5=1 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання із вибором 

відповіді – тестові завдання практичної направленості. 

Завдання з вибором відповіді на практичне питання 

вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. 

4*0,5=2 
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