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Тема: Світова фінансова система.  
 

Наведіть приклади офшорних ринків типу «податкове сховище». 

а) Амстердам; 

б) Гонконг; 

в) Багамські острови; 

г) Лондон; 

д) Токіо; 

 

Лондонському типу офшорних ринків відповідають такі центри: 

а) Лондон; 

б) Токіо; 

в) Багамські острови; 

г) Сінгапур. 

 

Нью-Йоркському типу офшорних ринків відповідають такі центри: 

а) Лондон; 

б) Токіо; 

в) Гонконг; 

г) Багамські острови. 

 

Наведіть приклади офшорних ринків типу «податкове сховище». 

а) Амстердам; 

б) Гонконг; 

в) Токіо; 

г) Кайманові острови. 

 

Лондонському типу офшорних ринків відповідають такі центри: 

а) Сінгапур; 

б) Токіо; 

в) Гонконг; 

г) Багамські острови. 

 

Нью-Йоркському типу офшорних ринків відповідають такі центри: 

а) Лондон; 

б) Гонконг; 

в) Багамські острови; 

г) Сінгапур. 

 

У якого типу офшорних центрів внутрішні та зовнішні операції об’єднані, фінансові операції 

вільні від обмежень незалежно від учасників (резидентів чи нерезидентів)? 

а) «податкове сховище»; 

б) Лондонська модель; 

в) Нью-Йоркська модель; 

г) Білоруська модель. 

 

«Паперові» офшорні банківські центри зберігають документацію, а банківські операції не 

проводять зовсім. 

а) так; 

б) ні; 

в) не завжди; 

г) за бажанням клієнта. 

 

«Паперові» офшорні банківські центри займаються депозитними операціями та наданням послуг. 
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а) так; 

б) ні; 

в) не завжди; 

г) за бажанням клієнта. 

 

«Функціональні» офшорні банківські центри займаються депозитними операціями та наданням 

послуг. 

а) так; 

б) ні; 

в) тільки надають послуги; 

г) тільки видають кредити. 

 

Торонто, Париж, Брюссель, Люксембург, Антигуа, Гонконг — це офшорні банківські центри. 

а) так; 

б) ні; 

в) не всі; 

г) лише перші три. 

 

Які дві основні функції виконують міжнародні фінанси? 

а) розподільчу і спонукальну; 

б) інформаційну і стабілізаційну; 

в) контрольну і розподільну; 

г) регулювальну і спонукальну. 

 

Практична реалізація контрольної функції міжнародних фінансів полягає в прийнятті подальших 

рішень щодо міжнародних фінансів? 

а) розподільчої; 

б) спонукальної; 

в) контрольної; 

г) еволюційної. 

 

В якому аспекті міжнародні фінанси трактуються, як фонди фінансових ресурсів, які утворилися 

на основі розвитку міжнародних економічних (ринкових) відносин і використовуються для 

забезпечення безперервності й рентабельності суспільного відтворення на світовому рівні та 

задоволення спільних потреб, які мають міжнародне значення? 

а) як економічна категорія; 

б) з інституційного погляду; 

в) як економічні відносини; 

г) як економічний важіль. 

 

В якому аспекті міжнародні фінанси трактуються, як сукупність банків, валютних та фондових 

бірж, міжнародних фінансових інституцій, регіональних фінансово-кредитних установ, 

міжнародних та регіональних економічних організацій і об’єднань, через які здійснюється рух 

світових фінансових потоків? 

а) як економічна категорія; 

б) з інституційного погляду; 

в) як економічні відносини; 

г) як економічний важіль. 

 

В якому аспекті міжнародні фінанси трактуються, як відносини у грошовій формі, що виникають у 

процесі перерозподілу національних продуктів під час руху товарів, послуг і капіталів на 

світовому ринку; включають міждержавні й транснаціональні кредитно-фінансові відносини і 

характеризуються участю в них іноземного елементу? 

а) як економічна категорія; 
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б) з інституційного погляду; 

в) як економічні відносини; 

г) як економічний важіль. 

 

В якому аспекті міжнародні фінанси трактуються, як застосування різноманітних економічних 

засобів для досягнення максимального прибутку суб’єкта господарювання або зростання загальної 

вартості капіталу, що був вкладений у міжнародний бізнес? 

а) як економічна категорія; 

б) з інституційного погляду; 

в) як економічні відносини; 

г) як економічний важіль. 

 

Які передумови сприяли формуванню міжнародних фінансів? 

а) складалися перші ознаки міжнародних товарообмінних відносин; 

б) виникали зобов’язання сплатити данину; 

в) почала застосовуватись сплата контрибуцій, репарацій, різноманітних дарів тощо; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Які передумови сприяли формуванню міжнародних фінансів? 

а) стали надаватися перші грошові позики (поява банкірів); 

б) почала розвиватися торгівля між купцями не тільки в межах певних держав, а й з іншими 

країнами; 

в) почала розроблятися монетна справа, карбування феодалами власних монет та їх псування; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Об’єктивною закономірністю якої функції є: капітал спрямований туди, де найбільша норма 

прибутку? 

а) розподільчої; 

б) стабілізуючої; 

в) контрольної; 

г) регулюючої. 

 

Об’єктивною закономірністю якої функції є: ризики, пов’язані з отриманням прибутку, мають 

суттєвий вплив на рух капіталу? 

а) розподільчої; 

б) стабілізуючої; 

в) контрольної; 

г) регулюючої. 

 

За якою ознакою типи міжнародні фінансові потоки можна класифікувати на: розрахунки за 

товари та послуги; оплата праці нерезидентів; доходи від інвестицій; поточні трансферти; 

капітальні трансферти; потоки резервних активів? 

а) видом економічної діяльності згідно зі структурою платіжного балансу; 

б) економічними взаємовідносинами між нерезидентами; 

в) строками виконання фінансових операцій; 

г) формою власності щодо джерел фінансових потоків. 

 

За якою ознакою міжнародні фінансові потоки можна класифікувати на: зовнішньоторгівельні; 

спекулятивні; капітальні; балансуючі? 

а) видом економічної діяльності згідно зі структурою платіжного балансу; 

б) економічними взаємовідносинами між нерезидентами; 

в) строками виконання фінансових операцій; 

г) формою власності щодо джерел фінансових потоків. 
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За якою ознакою міжнародні фінансові потоки можна класифікувати на: приватні; офіційні? 

а) видом економічної діяльності згідно зі структурою платіжного балансу; 

б) економічними взаємовідносинами між нерезидентами; 

в) строками виконання фінансових операцій; 

г) формою власності щодо джерел фінансових потоків. 

 

За якою ознакою міжнародні фінансові потоки можна класифікувати на: підприємницькі; 

позичкові? 

а) видом економічної діяльності згідно зі структурою платіжного балансу; 

б) економічними взаємовідносинами між нерезидентами; 

в) функціональним призначенням; 

г) формою власності щодо джерел фінансових потоків. 

 

Міжнародний валютний ринок, міжнародний ринок боргових зобов’язань, міжнародний ринок 

цінних паперів – це складові 

а) міжнародного фінансового ринку; 

б) міжнародного кредитного ринку; 

в) міжнародного ринку капіталів; 

г) міжнародного ринку фінансових деревативів. 

 

Як називаються учасники світового фінансового ринку, які використовують інструменти ринку 

деривативів для страхування курсового (цінового) ризику? 

а) хеджери; 

б) спекулянти; 

в) маркет-мейкери; 

г) арбітражери. 

 

Вкажіть основну причину  виникнення офшорних фінансових центрів 

а) існування надто високих ставок податків на доходи банків у розвинутих країнах і країнах, що 

розвиваються; 

б) збільшення кількості спекулянтів на фінансових ринках в розвинутих країнах; 

в) законодавче запровадження сприятливого інвестиційного клімату в розвинутих країнах; 

г) активізація маркет-тейкерів на фінансових ринках країн, що розвиваються. 

 

Токіо став міжнародним фінансовим центром: 

а) у 1900 р.; 

б) в 1950-х роках; 

в) після 1970 р.; 

г) з початком ХХІ століття. 

 

Система фінансових ринків стала функціонувати на глобальному рівні: 

а) з 1900 р.; 

б) з 1980 р.; 

в) з 1990 р.; 

г) з 2010 р. 

 

Міжнародний фінансовий ринок складається з таких, тісно пов'язаних між собою через систему 

міжнародних розрахунків, сегментів: 

а) ринку валют, ринку боргових зобов'язань, ринку титулів власності, ринку фінансових 

деривативів; 

б) ринку валют, ринку боргових зобов'язань, ринку акцій, ринку валютних деривативів; 

в) ринку боргових зобов'язань, ринку акцій, ринку валютних та фінансових деривативів. 

г) ринку валют, ринку акцій, ринку валютних деривативів. 
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Нью-Йорк перетворився у світовий фінансовий центр: 

а) до 1900 р.; 

б) після Першої світової війни; 

в) у період Другої світової війни; 

г) у ХХІ столітті. 

 

Тема: Світова валютна система. 
 

Сукупність валютно-економічних відносин, за допомогою яких здійснюється міжнародний 

платіжний обіг, утворюються і використовуються валютні ресурси країни, — це: 

а) національна валютна система; 

б) світова валютна система; 

в) регіональна валютна система; 

г) валютна система. 

 

Як називається форма організації та регулювання валютних відносин, які закріплені в 

міжнародних угодах та обслуговують міжнародний рух товарів і факторів виробництва? 

а) національна валютна система; 

б) світова валютна система; 

в) регіональна валютна система; 

г) локальна валютна система. 

 

Елементами якої валютної системи є ознаки: режим курсу національної валюти; система 

валютного регулювання; наявність чи відсутність валютних обмежень? 

а) національної валютної системи; 

б) світової валютної системи; 

в) регіональної валютної системи; 

г) локальної валютної системи. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ валюти на національну, іноземну та міжнародну? 

а) по відношенню до валютних запасів країни; 

б) залежно від приналежності (статусу); 

в) за режимом використання; 

г) за принципом побудови. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ валюти на вільно конвертовану, частково конвертовану, 

неконвертовану валюту? 

а) по відношенню до валютних запасів країни; 

б) залежно від приналежності (статусу); 

в) за режимом використання; 

г) за принципом побудови. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ валюти на сильну (тверду) та слабку (м'яку)? 

а) по відношенню до валютних запасів країни; 

б) залежно від приналежності (статусу); 

в) по відношенню до курсів інших валют; 

г) за принципом побудови. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ валюти на “кошикового” типу і звичайну? 

а) по відношенню до валютних запасів країни; 

б) залежно від приналежності (статусу); 

в) по відношенню до курсів інших валют; 

г) за принципом побудови. 
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Метод співвідношення середньозваженого курсу однієї валюти по відношенню до визначеного 

набору інших валют – це  

а) валюта; 

б) режим використання валют; 

в) валютний курс; 

г) валютний кошик. 

 

Будь-який товар, здатний виконувати функцію засобу обміну в міжнародних розрахунках – це 

а) валюта; 

б) режим використання валют; 

в) валютний курс; 

г) валютний кошик. 

 

Чи вважаються платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України, 

національною валютою України?. 

а) так; 

б) ні; 

в) за бажанням суб’єктів фінансових взаємовідносин; 

г) так, якщо це зазначено в міжнародних договорах. 

 

Грошові знаки іноземних держав, кредитні та платіжні засоби, виражені в іноземних грошових 

одиницях, що використовуються в міжнародних розрахунках, – це  

а) валюта; 

б) національна валюта; 

в) іноземна валюта; 

г) міжнародна валюта. 

 

Обмінний (валютний) курс – це 

а) кількість одиниць однієї валюти, необхідна для придбання одиниці іншої валюти; 

б) ринкові ціни однієї валюти, виражені в іншій валюті; 

в) сукупність цін валют, взаємопов'язаних тристороннім арбітражем; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Валютний паритет – це: 

а) співвідношення грошових одиниць різних країн за їхнім металевим вмістом; 

б) співвідношення між двома валютами, що встановлюється в законодавчому порядку; 

в) співвідношення валют за їхнім офіційним золотим та срібним вмістом. 

г) співвідношення валют за їхнім офіційним срібним вмістом. 

 

Друга світова війна призвела до поглиблення кризи Ямайської валютної системи. 

а) так; 

б) ні; 

в) до незначних потрясінь; 

г) спричинили кризу Ямайської валютної системи. 

 

У межах Бреттон-Вудської валютної системи статус резервної валюти офіційно був закріплений 

за: 

а) доларом США; 

б) євро; 

в) швейцарським франком; 

г) радянським рублем. 

 

Міжнародні платіжні засоби які використовуються МВФ для безготівкових розрахунків через 

записи на спеціальних рахунках та як розрахункова одиниця МВФ: 
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а) долар США; 

б) євро; 

в) СПЗ; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Якої з вказаних світових валютних систем ніколи не існувало? 

а) система золотомонетного стандарту; 

б) система золотодевізного стандарту; 

в) система доларового стандарту; 

г) система золотодоларового стандарту. 

 

Відмова президента Ніксона конвертування долари у золото призвела до краху: 

а) Парижської валютної системи; 

б) Генуезької валютної системи; 

в) Бреттон-Вудської валютної системи; 

г) Ямайської валютної системи. 

 

МВФ було створено на конференції у 

а) Кінгстоні; 

б) Нью-Йорку; 

в) Вашингтоні; 

г) Бреттон-Вудсі. 

 

Плаваючі валютні курси використовувалися у 

а) Паризькій валютній системі; 

б) Генуезькій валютній системі; 

в) Бреттон - Вудській валютній системі; 

г) Ямайській валютній системі. 

 

Канали, якими може ввозитись іноземна валюта, — це 

а) уповноважені банки; 

б) туристи і люди, що приїхали у відрядження; 

в) шлях зняття готівкової валюти з валютних рахунків підприємствами, організаціями тощо; 

г) усі варіанти вірні. 

 

Монетарні метали – це 

а) золото; 

б) ювелірні вироби; 

в) побутові вироби з золота; 

г) золотий брухт. 

 

Монетарні метали – це 

а) ювелірні вироби; 

б) метали іридієво-платинової групи; 

в) побутові вироби з золота; 

г) золотий брухт. 

 

Золотий паритет — це: 

а) співвідношення грошових одиниць різних країн за їхнім металевим вмістом; 

б) співвідношення між двома валютами, що встановлюється в законодавчому порядку; 

в) співвідношення валют за їхнім офіційним золотим вмістом; 

г) співвідношення грошових одиниць різних країн за їхнім срібним вмістом. 

 

Співвіднесення середньозваженого курсу однієї валюти з визначеним набором інших валют – це: 
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а) класичний механізм золотих крапок; 

б) валютний кошик; 

в) стандартний валютний кошик; 

г) регульований валютний кошик. 

 

Величина, на яку ринковий курс валюти перевищує курс офіційний, – це 

а) валютний кошик; 

б) спред; 

в) плата за послуги; 

г) початкова маржа. 

 

Коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, що визначається співвідношенням попиту та 

пропозиції на валютному ринку, – це: 

а) курс-спот; 

б) валютний курс; 

в) крос-курс; 

г) валютна позиція. 

 

Відносна ціна двох валют (пропозиція їх обміну однієї на іншу) – це  

а) номінальний валютний курс; 

б) реальний валютний курс; 

в) номінальний ефективний валютний курс; 

г) реальний ефективний валютний курс. 

 

Відносна ціна двох валют, скоригована на відносний рівень цін у своїй країні і в тій країні, до 

валюти якої котирується національна валюта, – це  

а) номінальний валютний курс; 

б) реальний валютний курс; 

в) номінальний ефективний валютний курс; 

г) реальний ефективний валютний курс. 

 

Валютний курс, який розраховується як співвідношення між національною валютою і валютами 

інших країн, зваженим у відповідності з часткою цих країн у валютних операціях даної країни, – 

це  

а) номінальний валютний курс; 

б) реальний валютний курс; 

в) номінальний ефективний валютний курс; 

г) реальний ефективний валютний курс. 

 

Валютний курс, скоригований на зміну рівня цін або інших показників витрат виробництва, який 

показує динаміку реального валютного курсу даної країни до валют країн – основних 

торговельних партнерів 

а) номінальний валютний курс; 

б) реальний валютний курс; 

в) номінальний ефективний валютний курс; 

г) реальний ефективний валютний курс. 

 

Співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зобов'язань (балансових і 

позабалансових) банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі – це  

а) спред; 

б) валютний курс; 

в) валютний кошик; 

г) валютна позиція. 
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Валютна позиція, за якої сума активів в іноземній валюті перевищує суму відповідних пасивів, – 

це  

а) закрита валютна позиція; 

б) чиста довга валютна позиція; 

в) чиста коротка валютна позиція; 

г) чиста середня валютна позиція; 

 

Валютна позиція, за якої сума зобов’язань перевищує суму активів у одній і тій самій іноземній 

валюті, – це  

а) закрита валютна позиція; 

б) чиста довга валютна позиція; 

в) чиста коротка валютна позиція; 

г) чиста середня валютна позиція. 

 

Як називається режим, за якого валютний курс фіксується, а його зміни під впливом коливання 

попиту і пропозиції усуваються проведенням державою стабілізаційних заходів? 

а) режим фіксованих валютних курсів; 

б) режим гнучких валютних курсів; 

в) режим компромісних валютних курсів; 

г) режим безкомпромісних валютних курсів. 

 

Як називається режим, за якого курси обміну валют визначаються безперешкодною грою попиту і 

пропозиції? 

а) режим фіксованих валютних курсів; 

б) режим гнучких валютних курсів; 

в) режим компромісних валютних курсів; 

г) режим безкомпромісних валютних курсів. 

 

Як називається режим, за яким поєднуються елементи фіксування і вільного плавання валютних 

курсів, а регулювання валютного ринку лише частково здійснюється рухом самих валютних 

курсів? 

а) режим фіксованих валютних курсів; 

б) режим гнучких валютних курсів; 

в) режим компромісних валютних курсів; 

г) режим безкомпромісних валютних курсів. 

 

Зростання курсу національної валюти спричинює: 

а) зниження ціни експорту й імпорту; 

б) збільшення ціни експорту й імпорту; 

в) зниження ціни експорту і збільшення ціни імпорту; 

г) збільшення ціни експорту і зменшення ціни імпорту. 

 

Зниження курсу національної валюти спричинює: 

а) зниження ціни експорту й імпорту; 

б) збільшення ціни експорту й імпорту; 

в) зниження ціни експорту і збільшення ціни імпорту; 

г) збільшення ціни експорту і зменшення ціни імпорту. 

 

Валютні цінності – це 

а) валюта України; 

б) цінні папери, виражені у валюті України; 

в) іноземна валюта; 

г) платіжні документи, виражені в монетарних металах; 

д) монетарні метали; 
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е) цінні папери, виражені в іноземній валюті. 

 

У межах Бреттон-Вудської валютної системи статус резервної валюти офіційно був закріплений 

за: 

а) доларом США; 

б) фунтом стерлінгів; 

в) швейцарським франком; 

г) радянським рублем. 

 

 

Тема: Міжнародний валютний ринок. 
Сфера економічних відносин, які проявляються в здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної 

валюти та розміщення тимчасово вільних валютних коштів, а також операцій з інвестування 

валютного капіталу 

а) валютна позиція; 

б) валютний ринок; 

в) валютний паритет; 

г) валютна інтервенція. 

 

Для яких цілей використовуються валютні ринки? 

а) для забезпечення торгівлі й інвестицій; 

б) для спекуляцій; 

в) для хеджування; 

г) всі варіанти вірні. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ валютних ринків на ринки вільного курсоутворення та ринки 

з валютними обмеженнями і валютним регулюванням? 

а) за засобами регулювання (режимом) ринку; 

б) за типами угод відповідно до строків; 

в) за функціями; 

г) за застосуванням валютних курсів. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ валютних ринків на обслуговування міжнародної торгівлі та 

суто фінансові трансфери? 

а) за засобами регулювання (режимом) ринку; 

б) за типами угод відповідно до строків; 

в) за функціями; 

г) за застосуванням валютних курсів. 

 

Як називаються конверсійні операції з датою валютування сьогодні? 

а) тод; 

б) том; 

в) спот; 

г) своп. 

 

Як називаються конверсійні операції з датою валютування завтра? 

а) тод; 

б) том; 

в) спот; 

г) своп. 

 

Як називаються конверсійні операції з датою валютування через два робочі банківські дні? 

а) тод; 

б) том; 
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в) спот; 

г) своп. 

 

Які операції належать до термінових валютних конверсійних операцій? 

а) тод; 

б) том; 

в) спот; 

г) своп. 

 

Як називаються угоди з купівлі-продажу валют у майбутньому між двома сторонами за раніше 

обумовленим курсом, які укладаються на біржовому ринку? 

а) валютні форвардні угоди; 

б) валютні ф’ючерсні угоди; 

в) валютні опціони; 

г) валютні арбітражі. 

 

Як називаються контракти, які укладаються поза біржею і є обов'язковими для виконання, і за 

яких дві сторони домовляються про доставку домовленої кількості валюти через певний строк 

після укладення угоди за курсом, зафіксованим у момент її укладення? 

а) валютні форвардні угоди; 

б) валютні ф’ючерсні угоди; 

в) валютні опціони; 

г) валютні арбітражі. 

 

Як називається контракт, що засвідчує право його покупця, але не зобов'язує його купити або 

продати стандартну суму іноземної валюти на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни 

на час укладання такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту? 

а) валютні форвардні угоди; 

б) валютні ф’ючерсні угоди; 

в) валютні опціони; 

г) валютні арбітражі. 

 

Як називається операція купівлі валюти на одному ринку з її одночасним продажем на іншому 

ринку та отримання прибутку на різниці валютних курсів? 

а) валютні форвардні угоди; 

б) валютні ф’ючерсні угоди; 

в) валютні опціони; 

г) валютні арбітражі. 

 

Валюта, якій відповідає літерний код JPY, – це: 

а) англійський фунт стерлінгів; 

б) японська єна; 

в) норвезька крона; 

г) долар США. 

 

Валюта, якій відповідає літерний код EUR, – це: 

а) англійський фунт стерлінгів; 

б) японська єна; 

в) норвезька крона; 

г) євро. 

 

Валюта, якій відповідає літерний код GBP, – це: 

а) англійський фунт стерлінгів; 

б) японська єна; 
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в) норвезька крона; 

г) євро. 

 

Знецінення національної валюти – це: 

а) девальвація валюти; 

б) ревальвація валюти; 

в) дисконт; 

г) ідексація. 

 

Пряме котирування – це: 

а) вартість одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті; 

б) вартість одиниці національної валюти виражається в певній кількості іноземної валюти; 

в) курс, згідно з яким банк продає валюту; 

г) курс, згідно з яким банк купує валюту. 

 

Кількість одиниць однієї валюти, необхідна для придбання одиниці іншої валюти, - це  

а) фіксований валютний курс; 

б) плаваючий валютний курс; 

в) валютний курс; 

г) компромісний валютний курс. 

 

 

Маркет-тейкер — це: 

а) пасивний учасник ринку; 

б) активний учасник ринку; 

в) виставляє курси валют та диктує свої умови; 

г) запитує котирування. 

 

Маркет-мейкер — це: 

а) пасивний учасник ринку; 

б) активний учасник ринку; 

в) виставляє курси валют та диктує свої умови; 

г) запитує котирування. 

 

 

Курс продажу базової валюти — це курс: 

а) bid; 

б) offer; 

в) mad; 

г) red. 

 

Курс купівлі базової валюти — це курс: 

а) bid; 

б) offer; 

в) mad; 

г) red. 

 

 

Курс продажу валюти котирування — це курс: 

а) bid; 

б) offer. 

в) mad; 

г) red. 
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Курс купівлі валюти котирування — це курс: 

а) bid; 

б) offer. 

в) mad; 

г) red. 

 

Котирування, що визначає певну кількість іноземної валюти за одиницю національної, називається 

зворотним. 

а) так; 

б) ні; 

в) не завжди; 

г) за бажанням клієнта. 

 

Котирування, при якому курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, 

називається зворотним. 

а) так; 

б) ні; 

в) не завжди; 

г) за бажанням клієнта. 

 

Зворотне котирування – це: 

а) вартість одиниці національної валюти виражається в іноземній валюті; 

б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну; 

в) обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій; 

г) курс, згідно з яким банк-резидент продає іноземну валюту за національну. 

 

Докорінні зміни обмінних курсів спричиняють:  

а) ризик ліквідності; 

б) валютний ризик; 

в) ризик неплатоспроможності; 

г) ринковий ризик. 

 

Крос-курс – це: 

а) співвідношення між двома валютами, яке визначено через їхній курс до третьої валюти; 

б) різниця між курсами продавця та покупця; 

в) курс, згідно з яким банк продає валюту; 

г) курс, згідно з яким банк купує валюту. 

 

Різниця залишків коштів у іноземних валютах, які формують кількісно неузгоджені зобов’язання 

(пасивів) і вимоги (активів) для учасників валютного ринку, – це: 

а) відкрита валютна позиція; 

б) валютна позиція; 

в) коротка відкрита валютна позиція; 

г) довга валютна позиція. 

 

Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) – це: 

а) довга валютна позиція; 

б) закрита валютна позиція; 

в) коротка валютна позиція; 

г) напіввідкрита валютна позиція. 

 

За механізмом виконання опціони можуть бути: 

а) опціони на купівлю, опціони на продаж; 

б) американського стилю, європейського стилю; 
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в) які виконуються негайно та які виконуються з відстроченням платежу; 

г) американського, європейського, японського стилю. 

 

Вкажіть види фінансових ф’ючерсів за суб’єктами: 

а) угоди хеджерів; 

б) валютні ф’ючерси; 

в) торгівля спредами; 

г) процентні ф’ючерси; 

д) угоди спекулянтів. 

 

Основні учасники міжнародних ф’ючерсних ринків: 

а) клієнт, уповноважена особа; 

б) біржа, розрахункова фірма; 

в) банк, клірингова палата; 

г) всі варіанти відповідей правильні. 

 

Початкова маржа – це: 

а) сума, яка вноситься для підтримання відкритої позиції на ринку; 

б) різниця між курсами валют на день відкриття та закриття позиції; 

в) гарантійний внесок (депозит) клієнта для забезпечення контракту; 

г) отримання прибутку за рахунок зміни різниці цін між різними угодами. 

 

Різниця між курсами продавця та покупця – це: 

а) маржа; 

б) фіксинг; 

в) крос-курс; 

г) курс «спот». 

 

Тримісячний форвардний фіксований контракт з датою укладення 5 серпня необхідно виконати 

а) 5 листопада; 

б) 5 жовтня; 

в) 1 листопада; 

г) 7 листопада. 

 

Опціони, які можуть бути виконані до обумовленої дати між першою та останньою датою 

розрахунків, називаються 

а) американськими; 

б) китайськими; 

в) європейськими; 

г) білоруськими. 

 

Дата валютування форвардної угоди – це: 

а) дата досягнення домовленості між клієнтом та банком щодо умов угоди; 

б) дата зарахування коштів на коррахунок банку; 

в) дата платежу; 

г) інша дата. 

 

Поставка валюти на другий робочий день – це 

а) тод; 

б) том; 

в) спот; 

г) форвард. 

 

Курс “аутрайт” використовується у операціях 



16 

 

а) форвард; 

б) спот; 

в) своп; 

г) форвард і своп. 

 

Американський та європейський типи операцій – це різновиди операцій 

а) форвард; 

б) ф'ючерс; 

в) своп; 

г) опціон. 

 

Мета арбітражних операцій полягає у 

а) страхуванні валютних ризиків; 

б) отриманні прибутку за рахунок різниці у валютних курсах; 

в) підтримка валютного курсу національної грошової одиниці; 

г) врегулювання валютних суперечок. 

 

Валютний ринок складається з: 

а) ринку спот, ринку валютних деривативів, ринку фінансових деривативів; 

б) ринку негайної поставки валюти, строкового ринку; 

в) ринку валютних деривативів, ринку фінансових деривативів, ринку товарних деривативів; 

г) ринку фінансових деривативів, ринку товарних деривативів, ринку відсоткових деривативів 

 

Ринок валютних дериватів включає такі сегменти: 

а) форвардний ринок, ф'ючерсний ринок, ринок валютних свопів, ринок валютних опціонів; 

б) ринок спот, форвардний ринок, ф'ючерсний ринок, ринок валютних свопів, ринок валютних 

опціонів; 

в) ринок своп, ф'ючерсний ринок, ринок валютних свопів, ринок валютних опціонів; 

г) ринок валютних деривативів, ринок фінансових деривативів, ринок товарних деривативів. 

 

Ціна, за якою можна купити чи продати об’єкт опціонної угоди, – це: 

а) опціонний курс; 

б) премія; 

в) ціна страйк; 

г) ціна опціонної угоди. 

 

Премія опціону – це: 

а) ціна страйк; 

б) різниця між ринковою ціною опціону і його внутрішньою вартістю; 

в) опціонний курс; 

г) середня банківська процентна ставка. 

 

 

Тема: Міжнародний кредитний ринок 

Як називається рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаний 

із наданням у тимчасове користування грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим на 

умовах платності, строковості, повернення? 

а) міжнародний кредит; 

б) факторингом; 

в) форфейтингом; 

г) франчайзинг. 

 

Єврокредити — це: 

а) кредити, які надаються у євро; 
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б) кредити, які надаються міжнародними фінансовими організаціями; 

в) кредити, які надаються у євровалютах; 

г) кредити, які надаються виключно Європейським банком реконструкції та розвитку. 

 

Вкажіть, в чому полягає позитивна роль міжнародного кредиту? 

а) стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни;  

б) забезпечує безперервність міжнародних розрахункових та валютних операцій;  

в) підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі та інших видів зовнішньоекономічної 

діяльності; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Вкажіть, в чому полягає негативна роль міжнародного кредиту? 

а) використовується для переказування прибутків із країн-позичальників, посилюючи позиції 

країн-кредиторів;  

б) сприяє створенню та зміцненню в країнах-боржниках вигідних для країн-кредиторів 

економічних і політичних режимів; 

в) використовується для проведення кредитної дискримінації та кредитної блокади; 

г) всі варіанти вірні. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ міжнародного кредиту на зв’язані, проміжні, фінансові? 

а) за формою кредитування; 

б) за цільовим призначенням; 

в) за технікою надання; 

г) за формою забезпечення. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ міжнародного кредиту на товарні та грошові? 

а) за формою кредитування; 

б) за цільовим призначенням; 

в) за технікою надання; 

г) за формою забезпечення. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ міжнародного кредиту на готівкові, акцептні, синдиковані? 

а) за формою кредитування; 

б) за цільовим призначенням; 

в) за технікою надання; 

г) за формою забезпечення. 

 

За якою ознакою здійснюється поділ міжнародного кредиту на приватні, державні, міжнародних 

фінансово-кредитних організацій? 

а) за формою кредитування; 

б) за цільовим призначенням; 

в) за кредиторами; 

г) за формою забезпечення. 

 

Сек’юритизація – це 

а) реструктуризація боргових зобов’язань; 

б) переважання на ринку позичкових капіталів емісії цінних паперів над банківськими кредитами; 

в) мобілізація кредитних ресурсів кількома суб’єктами (банками та фінансовими компаніями); 

г) страхування кредитів. 

 

Як називається строк від початку використання міжнародного кредиту до його повного 

погашення? 

а) повний строк міжнародного кредиту; 

б) середній строк міжнародного кредиту; 
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в) мінімальний строк міжнародного кредиту; 

г) оптимальний строк міжнародного кредиту. 

 

Як називається строк міжнародного кредиту, який включає повністю пільговий період і половину 

строку використання і погашення кредиту 

а) повний строк міжнародного кредиту; 

б) середній строк міжнародного кредиту; 

в) мінімальний строк міжнародного кредиту; 

г) оптимальний строк міжнародного кредиту. 

 

Як називається міжнародна операція, в якій лізингодавець купує предмет оренди в національної 

фірми і надає в найм іноземному лізингоодержувачу? 

а) експортна лізингова операція; 

б) імпортна лізингова операція; 

в) транзитна міжнародна лізингова операція; 

г) франчайзингова операція. 

 

Як називається лізингова операція, в якій лізингодавець купує предмет оренди в іноземної фірми і 

надає його вітчизняному лізингоодержувачу? 

а) експортна лізингова операція; 

б) імпортна лізингова операція; 

в) транзитна міжнародна лізингова операція; 

г) франчайзингова операція. 

 

Як називається операція, в якій лізингодавець однієї країни бере кредит чи купує необхідне 

устаткування в іншій країні і постачає його орендатору, котрий перебуває в третій країні? 

а) експортна лізингова операція; 

б) імпортна лізингова операція; 

в) транзитна міжнародна лізингова операція; 

г) франчайзингова операція. 

 

Характеристиками якої операції є: прийняття вимог строком до одного року; відсутність обмежень 

суми; здійснюються переважно на внутрішньому ринку; можливий регрес вимог експортера? 

а) лізингу; 

б) факторингу; 

в) форфейтингу; 

г) франчайзингу. 

 

Як називається придбання банком у клієнта права на стягнення боргів без права зворотної вимоги 

до клієнта  

а) лізингом; 

б) факторингом; 

в) форфейтингом; 

г) франчайзинг. 

 

Назвіть різновид довгострокового кредиту, що надається в майновій формі та погашення якого 

здійснюється в розстрочку. 

а) лізинг; 

б) факторинг; 

в) форфейтинг; 

г) франчайзинг. 
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Купівля середньострокових векселів, інших боргових і платіжних документів, що виникли з 

товарних поставок, спеціальним кредитним інститутом за готівковий розрахунок без права регресу 

на експортера при наданні останнім достатнього забезпечення називають: 

а) лізингом; 

б) факторингом; 

в) форфейтингом. 

г) франчайзингом. 

 

Операція, у якій покупець повідомляється про факторингову угоду, називається: 

а) конвенційним факторингом; 

б) прямим факторингом; 

в) форфейтинговою операцією; 

г) розкритим факторингом. 

 

Тема: Міжнародний ринок цінних паперів 

 

В якій формі відбувається перелив фінансових ресурсів із однієї країни в іншу? 

а) у формі інвестицій; 

б) у формі позик; 

в) у формі кредитів; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Які види емісій цінних паперів здійснюються на міжнародному ринку? 

а) емісія цінних паперів нерезидентами в національній або іноземній валюті на внутрішньому 

фінансовому ринку країни; 

б) емісія цінних паперів резидентами в іноземній валюті; 

в) емісія цінних паперів резидентами в національній валюті, які призначені для продажу іноземних 

інвесторами; 

г) всі варіанти вірні. 

 

До якої групи інвестицій (відповідно до методології статистики МВФ) відносять вкладення 

капіталу з метою набуття довгострокового економічного інтересу та отримання підприємницького 

прибутку (доходу), що забезпечує контроль інвестора над об’єктом інвестування? 

а) прямі інвестиції; 

б) опосередковані інвестиції; 

в) портфельні інвестиції; 

г) інші інвестиції. 

 

До якої групи інвестицій (відповідно до методології статистики МВФ) відносять вкладення 

капіталу в цінні папери з метою отримання доходу та за відсутності права реального контролю над 

об’єктом інвестування? 

а) прямі інвестиції; 

б) опосередковані інвестиції; 

в) портфельні інвестиції; 

г) інші інвестиції. 

 

До якої групи інвестицій (відповідно до методології статистики МВФ) відносять вкладення 

компаніями власного капіталу за кордон з метою формування капіталу філій, дочірніх 

підприємств, асоційованих компаній? 

а) прямі інвестиції; 

б) опосередковані інвестиції; 

в) портфельні інвестиції; 

г) інші інвестиції. 
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До якої групи інвестицій (відповідно до методології статистики МВФ) відносять торговельні 

кредити, банківські позики, лізинг, придбання валюти та розміщення грошових коштів на 

депозитах? 

а) прямі інвестиції; 

б) опосередковані інвестиції; 

в) портфельні інвестиції; 

г) інші інвестиції. 

 

Вкажіть, що стало причиною зростання міжнародних портфельних інвестицій? 

а) лібералізація та дерегуляція фінансових ринків; 

б) намагання інституційних інвесторів знизити ризики шляхом міжнародної диверсифікації 

портфелю; 

в) поява додаткових джерел фінансування внаслідок збільшення обсягу євровалют та 

національних грошових ринків; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Вкажіть, що стало причиною зростання міжнародних портфельних інвестицій? 

а) лібералізація та дерегуляція фінансових ринків; 

б) значна перебудова та модернізація роботи провідних фондових бірж світу; 

в) зростання обсягу необхідної для інвесторів інформації про зарубіжні ринки цінних паперів; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Який показник відображає ринкову вартість усіх компаній, що входять до лістингу фондових 

бірж? 

а) рівень волатильності; 

б) рівень ринкового ризику; 

в) рівень капіталізації; 

г) показник насиченості господарського обороту цінними паперами. 

 

Що сприятиме збільшенню рівня капіталізації ринку? 

а) зростання курсової вартості акцій, які обертаються на ринку; 

б) зменшення курсової вартості акцій, які обертаються на ринку; 

в) збільшення загальної кількості компаній, що здійснюють закриту підписку на акції; 

г) збільшення операцій з деривативами.  

 

Яку угоду можна назвати формою прямих іноземних інвестицій? 

а) переказ турецькими робітниками заробітної плати з України на батьківщину; 

б) розміщення українським урядом облігаційної позики на евроринках; 

в) купівля концерном “Славутич” російського приватизованого підприємства; 

г) купівля Національним банком України доларів США на валютному ринку? 

 

Форми міжнародного руху капіталу за джерелами походження: 

а) короткострокові, довгострокові; 

б) прямі закордонні, портфельні закордонні; 

в) офіційні, капітал міжнародних організацій, приватний капітал; 

г) підприємницький та позиковий. 

 

Форми міжнародного руху капіталу за характером використання: 

а) короткострокові, довгострокові; 

б) підприємницький та позиковий капітал; 

в) прямі та портфельні закордонні інвестиції. 

г) офіційні та приватний капітал. 

 

Міжнародний ринок акцій поділяється: 
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а) на зрілі ринки та ринки, що розвиваються; 

б) ринок титулів власності та ринок депозитарних розписок; 

в) ринок державних цінних паперів, ринок приватних цінних паперів, ринок цінних паперів 

міжнародних організацій. 

г) ринок капіталів та ринок депозитарних розписок. 

 

Облігація, що випускаються іноземними позичальниками, але номіновані зазвичай у національній 

валюті, називається: 

а) єврооблігацією; 

б) іноземною облігацією; 

в) багатовалютною облігацією; 

г) національною облігацією. 

 

Облігація, розміщена за межами як країни позичальника, так і країни, у валюті якої вказано 

номінал єврооблігації; єврооблігації розміщені одночасно на ринках кількох країн через 

міжнародні синдикати їхніх фінансових інститутів, називається: 

а) єврооблігацією; 

б) іноземною облігацією; 

в) багатовалютною облігацією; 

г) національною облігацією. 

 

Облігація, що випускаються національними позичальниками та номіновані зазвичай у національній 

валюті, називається: 

а) єврооблігацією; 

б) іноземною облігацією; 

в) багатовалютною облігацією; 

г) національною облігацією. 

 

Як називаються довго- та середньострокові облігації, що розміщуються одночасно на ринку 

єврооблігацій та на одному або кількох національних ринках? 

а) єврооблігації; 

б) глобальні облігації; 

в) паралельні облігації; 

г) національні облігації. 

 

Як називаються облігації одного випуску, що розміщуються одночасно в кількох країнах у валютах 

цих країн? 

а) єврооблігації; 

б) глобальні облігації; 

в) паралельні облігації; 

г) національні облігації. 

 

Ринок, на якому купуються та продаються довгострокові (строк погашення яких більше одного 

року) боргові зобов'язання та акції, — це: 

а) міжнародний ринок капіталів; 

б) ринок акцій; 

в) міжнародний ринок грошей; 

г) ринок корпораційних облігацій. 

 

Ринок, на якому купуються та продаються короткострокові боргові інструменти, — це ринок: 

а)  грошей; 

б) депозитних сертифікатів; 

в) федеральних фондів; 

г) державних цінних паперів. 
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Вкажіть найстарішу фондову біржу, почала своє існування з 1611 р. 

а) Амстердамська 

б) Лондонська 

в) Франкфуртська 

г) Нью-Йоркська 

 

До якого організаційного типу належать біржі, які контролюються державою та створюються на 

основі Закону про біржі? 

а) публічно-правових; 

б) приватно-правових; 

в) змішаних; 

г) закритих. 

 

До якого організаційного типу належать біржі, які є пайовими товариствами, а число їх членів 

обмежено кількістю власників паїв, отримують право укладати угоди в приміщенні біржі? 

а) публічно-правових; 

б) приватно-правових; 

в) змішаних; 

г) закритих. 

 

До якого організаційного типу належать біржі, в яких держава володіє частиною акцій біржі (якщо 

вона є акціонерним товариством), що дає їй право контролювати діяльність біржі шляхом 

направлення в органи її управління представників виконавчої влади? 

а) публічно-правових; 

б) приватно-правових; 

в) змішаних; 

г) закритих. 

 

Вкажіть як поділяються біржі за формою участі відвідувачів у біржових торгах? 

а) закриті і відкриті; 

б) змішані і приватні; 

в) державні і відкриті; 

г) приватні і державні. 

 

Як називається спосіб установлення цін на біржі, за яким заявки клієнтів на купівлю та продаж 

накопичуються, а потім один або кілька разів на день вони викидаються у торговельний зал для 

одночасного виконання під контролем брокерів або співробітників біржі? 

а) залповий аукціон; 

б) безперервна торгівля (аукціон); 

в) безперервно-дилерська торгівля; 

г) індивідуальна торгівля. 

 

Як називається спосіб установлення цін на біржі, який передбачає здійснення угод у будь-який час 

протягом торговельної сесії біржі? 

а) залповий аукціон; 

б) безперервна торгівля (аукціон); 

в) безперервно-дилерська торгівля; 

г) індивідуальна торгівля. 

 

Як називається спосіб установлення цін на біржі, який має три різновиди: книга замовлень, табло та 

натовп? 

а) залповий аукціон; 

б) безперервна торгівля (аукціон); 
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в) безперервно-дилерська торгівля; 

г) індивідуальна торгівля. 

 

Чим іноземні облігації відрізняються від внутрішніх (національних) облігацій? 

а) методикою розміщення;  

б) колом потенційних покупців;. 

в) обсягом інформації, що надається; 

г) всі варіанти вірні. 

 

 

Як називаються облігації без виплати процентів, що випускаються та обертаються з дисконтом до 

номіналу? 

а) облігації з нульовим купоном 

б) облігації з глибоким дисконтом 

в) облігація з можливою зміною процента 

г) частково оплачені облігації 

 

Як називаються облігації з купонами, що на вторинному ринку продаються з дисконтом? 

а) облігації з нульовим купоном 

б) облігації з глибоким дисконтом 

в) облігація з можливою зміною процента 

г) частково оплачені облігації 

 

Як називаються облігації з купоном, що може бути змінений у конкретний термін, а утримувач 

(власник) облігації може прийняти нову ставку або погасити облігацію? 

а) облігації з нульовим купоном 

б) облігації з глибоким дисконтом 

в) облігація з можливою зміною процента 

г) частково оплачені облігації 

 

Як називаються облігації, за якими інвестор спочатку вносить тільки частину вартості облігації 

(15-30 %), решту оплачує пізніше (через 6-9 місяців)? 

а) облігації з нульовим купоном 

б) облігації з глибоким дисконтом 

в) облігація з можливою зміною процента 

г) частково оплачені облігації 

 

Тема: Особливості міжнародного оподаткування 

Що передбачає гармонізація національних податкових систем? 

а) зближення рівнів оподаткування; 

б) уніфікацію методів визначення податкової бази; 

в) приведення у відповідність критеріїв надання податкових пільг; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Як називається концепція, яка допускає встановлення системи таких норм оподаткування, які не 

змогли б діяти ні проти, ні на користь якого-небудь виду діяльності? 

а) концепція ефективного оподаткування; 

б) концепція безстороннього міжнародного оподаткування; 

в) концепція надання податкових пільг; 

г) концепція усунення подвійного оподаткування. 

 

Правилами якої концепції є: неупередженість у відношенні до експорту та імпорту капіталу, 

національна неупередженість? 

а) концепція ефективного оподаткування; 
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б) концепція безстороннього міжнародного оподаткування; 

в) концепція надання податкових пільг; 

г) концепція усунення подвійного оподаткування. 

 

Вкажіть автора концепції безстороннього міжнародного оподаткування. 

а) Р.Л. Дернберг 

б) М. Фрідман 

в) Дж. М. Кейнс 

г) Й. Шумпеттер 

 

Група компаній приватної, державної або змішаної форм власності, що розташована в різних країнах, 

при цьому одна чи більше з цих компаній може суттєво впливати на діяльність інших, особливо у 

сфері обміну знаннями і ресурсами – це визначення  

а) транснаціональної корпорації 

б) спільного підприємства 

в) консорціуму 

г) холдингу 

 

підприємство, що об’єднує юридичні особи будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності 

у двох і більше країнах, провадить координуючу політику і втілює в життя загальну стратегію через 

один або більше центрів прийняття рішень – це визначення 

а) транснаціональної корпорації 

б) спільного підприємства 

в) консорціуму 

г) холдингу 

 

Вкажіть, на які основні сфери політики ТНК впливає оподаткування? 

а) іноземне інвестування; 

б) форма організації структурного підрозділу за кордоном; 

в) форма фінансування і кредитування; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Вкажіть, на які основні сфери політики ТНК впливає оподаткування? 

а) стратегія переказів грошових коштів; 

б) стратегія управління валютними ризиками. 

в) форма фінансування і кредитування; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Які аспекти враховуються при визначенні податкових умов діяльності транснаціональних 

компаній?  

а) національні чи глобальні підходи застосовуються до оподаткування прибутків в окремих 

країнах;  

б) система основних податків і процедура їх сплати;  

в) порівняльний рівень оподаткування основних операцій і результатів діяльності;  

г) всі варіанти вірні. 

 

Які аспекти враховуються при визначенні податкових умов діяльності транснаціональних 

компаній?  

а) відмінності в режимах та умовах оподаткування в окремих країнах;  

б) уникнення подвійного оподаткування при проведенні трансграничних операцій;  

в) наявність чи відсутність податкових пільг, кредитів і заліків щодо операцій ТНК тощо; 

г) всі варіанти вірні. 
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Як називається підхід в оподаткуванні міжнародних корпорацій, за яким оподатковуються 

прибутки, отримані національними та іноземними компаніями на території певної країни, тобто 

повністю виключається з податкової бази зарубіжний дохід компанії? 

а) територіальний; 

б) національний; 

в) світовий; 

г) всесвітня система пільг. 

 

Як називається підхід в оподаткуванні міжнародних корпорацій, за яким оподатковуються всі 

прибутки корпорації, отримані в країні реєстрації, і прибутки, отримані від діяльності філій 

корпорації в усіх інших країнах світу 

а) територіальний; 

б) звільнення від податків за територіальною ознакою; 

в) світовий; 

г) всесвітня система пільг. 

 

Як називається підхід в оподаткуванні міжнародних корпорацій, за яким оподатковуються всі 

прибутки корпорації, отримані в країні реєстрації, і прибутки, отримані від діяльності філій 

корпорації в усіх інших країнах світу 

а) територіальний; 

б) звільнення від податків за територіальною ознакою; 

в) національний; 

г) всесвітня система пільг. 

 

Як називається підхід в оподаткуванні міжнародних корпорацій, за яким всі доходи системи ТНК 

(зарубіжних підрозділів і материнської компанії), повинні оподатковуватися всіма видами 

податків, але одночасно передбачається, що на прибутки дочірньої компанії ТНК у країні, де вона 

діє, мають поширюватися податкові пільги? 

а) територіальний; 

б) звільнення від податків за територіальною ознакою; 

в) національний; 

г) всесвітня система пільг. 

 

Вкажіть організаційний метод оптимізації оподаткування ТНК? 

а) інвестування через власну інвестиційну компанію у структурі ТНК; 

б) кредитування з використанням власних фінансових структур або кредитування філій під 

гарантії ТНК; 

в) трансферт активів ТНК через ліцензійні угоди; 

г) створення спеціальних дочірніх компаній у країнах зі сприятливим або пільговим 

оподаткуванням чи в офшорних зонах. 

 

Вкажіть економічний метод оптимізації оподаткування ТНК? 

а) операцій за кордоном на основі агентських угод, партнерства або спільної інвестиційної 

діяльності з місцевими компаніями без створення юридичної особи; 

б) створення зарубіжного представництва, а не філії, що дає змогу декларувати прибутки в країні 

їх походження, де діє представництво, а не в країні базування материнської компанії; 

в) створення спеціальних дочірніх компаній у країнах зі сприятливим або пільговим 

оподаткуванням чи в офшорних зонах; 

г) використання корпоративних (трансфертних) цін у розрахунках між зарубіжними структурними 

підрозділами ТНК. 

 

В основу якої моделі уникнення подвійного оподаткування закладено принцип резидентства, 

відповідно до якого країна походження доходу поступається значною частиною податку з цього 

доходу на користь країни резидента компанії, який одержує доход? 
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а) модель Організації економічного співробітництва та розвитку; 

б) модель Організації об’єднаних націй; 

в) модель Міжнародного валютного фонду; 

г) модель Міжнарожного банку реконструкції та розвитку. 

 

В основу якої моделі уникнення подвійного оподаткування закладено принцип територіальності, 

який передбачає оподаткування всіх доходів, які утворилися на території країн, що розвиваються?  

а) модель Організації економічного співробітництва та розвитку; 

б) модель Організації об’єднаних націй; 

в) модель Міжнародного валютного фонду; 

г) модель Міжнарожного банку реконструкції та розвитку. 

 

Як називаються міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу, що 

регулюють податкові відносини в окремих галузях? 

а) загальні; 

б) спеціальні; 

в) кардинальні; 

г) вертикальні. 

 

Як називаються міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу в 

усіх галузях підприємницької діяльності? 

а) загальні; 

б) спеціальні; 

в) кардинальні; 

г) вертикальні. 

 

Тема: Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 

 

Вкажіть вид організації міжнародних розрахунків 

а) розрахунки через організацію кореспондентських відносин між комерційними банками; 

б) розрахунки через кореспондентські рахунки, що відкриваються в установах центральних банків; 

в) розрахунки через клірингові установи; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Вкажіть складову структури платіжного балансу, в якій зазначається співвідношення вартості 

експорту та імпорту. 

а) торговельний баланс; 

б) баланс послуг та некомерційних платежів (баланс «невидимих» операцій); 

в) баланс руху капіталів і кредитів; 

г) операції з офіційними валютними резервами 

 

Вкажіть складову структури платіжного балансу, в яка виражає співвідношення вивозу і ввозу 

державних і приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів. 

а) торговельний баланс; 

б) баланс послуг та некомерційних платежів (баланс «невидимих» операцій); 

в) баланс руху капіталів і кредитів; 

г) операції з офіційними валютними резервами 

 

Вкажіть, в якому варіанті відповіді вказаного фактори, які впливають на стан платіжного балансу? 

а) зростання закордонних державних витрат; 

б) мілітаризація економіки і військові витрати; 

в) посилення міжнародної фінансової взаємозалежності; 

г) всі варіанти вірні. 
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Вкажіть, в якому варіанті відповіді вказаного фактори, які впливають на стан платіжного балансу? 

а) зміни у міжнародній торгівлі; 

б) циклічні коливання економіки; 

в) торговельно-політична дискримінація певних країн; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Вкажіть, що є матеріальною основою регулювання платіжного балансу? 

а) офіційні золотовалютні резерви; 

б) національний дохід, що перерозподіляється через державний бюджет; 

в) пряма участь держави в міжнародних економічних відносинах як експортера капіталів, 

кредитора, гаранта, позичальника; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Вкажіть заходи, які використовуються для регулювання платіжного балансу країни? 

а) валютні обмеження 

б) девальвація 

в) дефляційна політика 

г) всі варіанти вірні. 

 

Вкажіть заходи, які використовуються для регулювання платіжного балансу країни? 

а) фінансова і грошово-кредитна політика 

б) девальвація 

в) дефляційна політика 

г) всі варіанти вірні. 

 

Як називається форма оплати коли імпортер самостійно або через свій банк чи банк експортера 

оплачує товар у момент передавання ним замовлення експортеру? 

а) авансові платежі; 

б) акредитив; 

в) інкасо; 

г) консигнація. 

 

Як називається угода згідно з якою, банк зобов’язується на прохання клієнта оплатити документи 

третій особі (бенефіціару-експортеру), на користь якої відкрита дана угода, чи оплатити акцепт 

тратти, яку виставив бенефіціар, або зробити негоціацію (купівлю) документів, виставлених йому 

експортером (бенефіціаром) відповідно до певних умов? 

а) авансові платежі; 

б) акредитив; 

в) інкасо; 

г) консигнація. 

 

Як називається банківська операція, завдяки якій банк за дорученням клієнта отримує платіж від 

імпортера за відвантажені на його адресу товари і послуги, зараховуючи ці кошти на рахунок 

експортера в банку? 

а) авансові платежі; 

б) акредитив; 

в) інкасо; 

г) консигнація. 

 

Як називається розпорядження, що пересилається (як правило, електронною поштою) банком 

однієї країни банкові іншої країни, з вказівкою дебетувати депозитний рахунок першого з них і 

кредитувати рахунок певної особи чи установи? 

а) авансові платежі; 

б) акредитив; 
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в) банківський переказ; 

г) консигнація. 

 

Як називається цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника сплатити 

після настання строку певну суму грошей власнику цього цінного паперу?  

а) банківський чек; 

б) акредитив; 

в) вексель; 

г) консигнація. 

 

Як називається цінний папір, який являє собою письмовий наказ банку-володаря авуарів за 

кордоном своєму банку-кореспонденту про перерахування певної суми з його поточного рахунка 

власнику такого цінного паперу? 

а) банківський чек; 

б) акредитив; 

в) вексель; 

г) консигнація. 

 

Як називається форма міжнародних розрахунків, за якої експортер транспортує свої товари 

імпортеру, але при цьому зберігає право власності на ці товари доти доки імпортер не продасть їх 

та не розрахується з експортером? 

а) авансові платежі; 

б) акредитив; 

в) інкасо; 

г) консигнація. 

 

Як називається угода між урядами двох і більше країн про обов’язковий взаємний залік 

міжнародних вимог і зобов’язань? 

а) валютний кліринг; 

б) акредитив; 

в) інкасо; 

г) консигнація. 

 

Які існують види розрахункових балансів? 

а) розрахунковий баланс за певний період; розрахунковий баланс на певну дату 

б) розрахунковий баланс на певну дату; розрахунковий баланс за певною валютою 

в) розрахунковий баланс за певний період; розрахунковий баланс за певною валютою 

г) розрахунковий баланс за певною валютою; розрахунковий баланс за певною групою товарів 

 

Що показує активне сальдо розрахункового балансу? 

а) яку суму дана країна надала кредитів; 

б) яку суму кредитів дана країна отримала; 

в) яка сума погашена боржниками даній країні; 

г) яку суму інвестицій дана країна отримала. 

 

Що показує пасивне сальдо розрахункового балансу? 

а) яку суму дана країна надала кредитів; 

б) яку суму коштів дана країна інвестувала за кордоном; 

в) яку суму зобов’язань погасила дана країна щодо інших країн; 

г) яку суму інвестицій дана країна отримала. 

 

Як називається статистична таблиця, яка відображає співвідношення грошових вимог і зобов’язань 

даної країни щодо інших країн? 

а) розрахунковий баланс; 
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б) баланс міжнародної заборгованості; 

в) платіжний баланс; 

г) баланс поточних платежів. 

 

Як називається балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього 

комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів? 

а) розрахунковий баланс; 

б) баланс міжнародної заборгованості; 

в) платіжний баланс; 

г) баланс поточних платежів. 

 

Як називається агреговане віддзеркалення економічних відносин країни з рештою світу протягом 

певного періоду? 

а) розрахунковий баланс; 

б) баланс міжнародної заборгованості; 

в) платіжний баланс; 

г) баланс поточних платежів. 

 

Як називається статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться сумарні дані про 

зовнішньоекономічні операції цієї країни з іншими країнами світу за певний проміжок часу? 

а) розрахунковий баланс; 

б) баланс міжнародної заборгованості; 

в) платіжний баланс; 

г) баланс поточних платежів. 

 

Вкажіть варіант відповіді, в якому зазначено загальну умову (умови), що має виконуватися для 

досягнення рівноваги платіжного балансу? 

а) досягнення нульового сальдо, у базисному балансі чи балансі офіційних розрахунків; 

б) повна зайнятість по країні; 

в) відсутність істотних обмежень за міжнародними операціями в країні; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Вкажіть, які операції належать до категорії міжнародного руху підприємницького капіталу? 

а) міжнародні кредити терміном до одного року;  

б) поточні рахунки національних банків у закордонних банках (авуари);  

в) переміщення грошового капіталу між банками; 

г) придбання національними інвесторами зарубіжних акцій та облігацій. 

 

Вкажіть, які операції належать до категорії міжнародного руху позикового капіталу? 

а) прямі інвестиції за кордон, проведені національними фірмами; 

б) придбання національними інвесторами зарубіжних акцій та облігацій; 

в) придбання національними резидентами банківських депозитів у зарубіжних банках; 

г) поточні рахунки національних банків у закордонних банках (авуари). 

 

Тема:Міжнародний фінансовий менеджмент 

Які специфічні завдання вирішує міжнародний фінансовий менеджмент? 

а) аналіз стану платіжного балансу країни; 

б) планування фінансових операцій з точку зору використання в міжнародних розрахунках в 

різних валют; 

в) кредитування експортної діяльності; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Які специфічні завдання вирішує міжнародний фінансовий менеджмент? 

а) кредитування експортної діяльності; 
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б) міжнародне капітальне бюджетування, мотивація проведення прямих та портфельних 

інвестицій; 

в) операції на євровалютному, єврокредитному ринках та євроринку цінних паперів; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Що повинно бути характерним для міжнародного ринку, на якому фірма хоче зреалізувати свої 

завдання?  

а) акумулювання вільних фінансових ресурсів; 

б) нестабільність фінансових важелів та інструментів; 

в) сприйнятливість відсоткових ставок до зовнішньоекономічних процесів; 

г) висока вартість участі в операціях на ринку. 

 

Що повинно бути характерним для міжнародного ринку, на якому фірма хоче зреалізувати свої 

завдання?  

а) нестабільність фінансових важелів та інструментів; 

б) несприйнятливість відсоткових ставок до зовнішньоекономічних процесів; 

в) висока вартість участі в операціях на ринку; 

г) обмежений доступ до фінансових ресурсів ринку міжнародних облігацій. 

 

Що належить до основних специфічних операцій, які виконуються фінансовим менеджментом 

ТНК? 

а) вибір джерел та оптимального рівня фінансування; 

б) визначення валюти отримання позики й виплати позики; 

в) фінансування міжнародної торгівлі; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Що належить до основних специфічних операцій, які виконуються фінансовим менеджментом 

ТНК? 

а) визначення вартості капіталу і прибутку на інвестований капітал; 

б) грошові операції між філіями в різних країнах; 

в) купівля-продаж іноземної валюти; 

г) всі варіанти вірні. 

 

Можливе відхилення майбутньої ціни від її очікуваного значення – це 

а) ціновий ризик; 

б) регіональний ризик; 

в) політичний ризик; 

г) транзакційний валютний ризик. 

 

Можливе уведенням валютного мораторію – це 

а) ціновий ризик; 

б) ризик валютного контролю; 

в) політичний ризик; 

г) транзакційний валютний ризик. 

 

Можлива зміна вартості фірми, що обумовлена невизначеністю зміни валютного курсу – це  

а) ціновий ризик; 

б) ризик валютного контролю; 

в) політичний ризик; 

г) валютно-економічний ризик. 

 

Як називається ризик, який виникає внаслідок того, що зміни валютного курсу негативно 

відображаються на вартості фірми у разі трансляції (перерахунку) фінансової звітності за 

зовнішньоекономічними операціями з іноземної валюти у вітчизняну? 
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а) бухгалтерський ризик; 

б) ризик валютного контролю; 

в) політичний ризик; 

г) валютно-економічний ризик. 

 

Які заходи вживають міжнародні фінансові менеджери для мінімізації транзакційного ризику 

ТНК? 

а) знаходять джерела отримання комплектуючих у країнах, у яких очікувана вартість твердої 

валюти залишається низькою; 

б) поширюють операції на ринках тих країн, де розраховані в доларах суми прибутків від продажу 

і переказ дивідендів будуть мінімально захищені; 

в) не здійснюють фінансування потреб компанії, які допомагають обмежити валютні ризики 

потенційних збитків; 

г) не здійснюють інвестиції в країни, у яких вартість потоків готівкових коштів, розрахована в 

доларах. 

 

Які заходи вживають міжнародні фінансові менеджери для мінімізації транзакційного ризику 

ТНК? 

а) знаходять джерела отримання комплектуючих у країнах, у яких очікувана вартість твердої 

валюти залишається високою; 

б) поширюють операції на ринках тих країн, де розраховані в доларах суми прибутків від продажу 

і переказ дивідендів будуть мінімально захищені; 

в) не здійснюють фінансування потреб компанії, які допомагають обмежити валютні ризики 

потенційних збитків; 

г) здійснюють інвестиції в країни, у яких вартість потоків готівкових коштів, розрахована в 

доларах. 

 

Як називається портфель цінних паперів, орієнтований на отримання високого рівня поточного 

доходу? 

а) портфель зростання; 

б) портфель агресивного зростання; 

в) портфель консервативного зростання; 

г) портфель доходу. 

 

Як називається портфель цінних паперів, зорієнтований на зростання власної капітальної вартості 

разом із отриманням дивідендів? 

а) портфель зростання; 

б) портфель регулярного доходу; 

в) портфель прибуткових цінних паперів; 

г) портфель доходу. 
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