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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Які зміни відбулися в міжнародному фінансовому середовищі в умовах 

сучасної міжнародної фінансової кризи?  

2. Як на Україну вплинула міжнародна фінансова криза 2008 року?  

3. В яких формах здійснюється експорт капіталу?  

4. Що таке фінансова глобалізація? 5. Дайте визначення фінансовій інновації. 

Наведіть приклади фінансових інновацій. 

 Завдання 2 

 ТЕСТИ 

1. Міжнародні фінанси – це: 

А) Переміщення капіталу між країнами у пошуку більш вигідної сфери 

застосування. 

Б) Сукупність економічних відносин, пов'язаних з міжнародним рухом 

фінансових ресурсів, тобто зі створенням і використанням коштів, необхідних 

для здійснення зовнішньо-економічної діяльності державами, фірмами, іншими 

юридичними та фізичними особами. 

В) Форма організації міжнародних грошових відносин; сукупність правил та 

механізмів, що забезпечують співвідношення між валютами. 

Г) Договірно-правова форма організації валютних відносин 

між групою країн. 

2. Одностороння міграція капіталу з однієї країни в інші з метою отримання 

максимального прибутку, це: 

А) Імпорт капіталу. 

Б) Експорт капіталу. 

В) Фінансовий інжиніринг. 

Г) Міжнародна економічна допомога. 

3. Фінансова інновація – це: 

А) Створення нових фінансових інструментів та технологій 

Б) Розвиток та творче застосування фінансових технологій для 

розв'язання фінансових проблем та використання фінансових можливостей 



В) Безплатна передача суб'єктами одних країн суб'єктам інших країн товарів і 

послуг виробничого та побутового призначення 

Г) Міжнародні розрахунки та баланси міжнародних розрахунків. 

4. Глобалізація – це: 

А) Угруповання країн на основі валютно-економічного домінування держав, що 

очолюють цей блок, шляхом прикріплення до їхньої валюти валют країн-

учасниць блоку. 

Б) Вищий етап інтернаціоналізації всіх факторів виробництва, коли система 

міжнародних економічних відносин охоплює всі національні економіки, 

зміцнюючи економічну цілісність світу. 

В) Зростання масштабів технологічного переозброєння фінансових ринків на 

основі інтернет-технологій, які стирають національні кордони. 

Г) Зміни в ідеології діяльності міжнародних фінансових організацій. 

5. Грошові фонди національних фінансових систем, які обертаються на 

світовому фінансовому ринку – це: 

А) Капітал. 

Б) Світові фінансові ресурси. 

В) Валютний блок. 

Г) Інвестиції. 

6. Фінансова глобалізація – це: 

А) Система відносин купівлі-продажу золота. 

Б) Зближення національних економік шляхом посилення промислової співпраці 

та взаємозалежності міжнародного товарообігу, руху капіталів, робочої сили. 

В) Процес інтеграції значної частини фінансового капіталу різних країн, 

посилення їх взаємозалежності. 

Г) Всі відповіді вірні. 

7. До світових ринків золота відносять: 

А) Цюріх. 

Б) Каїр. 

В) Чикаго. 

Г) Париж 

Д) Ріо-де-Жанейро. 

Е) Лондон. 



Є) Санкт-Петербург. 

Ж) Стамбул. 

8. Які офшорні банківські центри зберігають документацію, а банківські 

операції не проводять зовсім? 

А) Функціональні. 

Б) Регіональні. 

В) «Паперові». 

Г) Будь-які. 

9. Валюта – це: 

А) Грошова одиниця будь-якої країни. 

Б) Грошова одиниця іноземної держави. 

В) Національна грошова одиниця. 

Г) Всі відповіді вірні. 

10. СДР – це: 

А) Валютний союз. 

Б) Кошик 15 валют країн ЄС. 

В) Валюта міжнародної фінансової організації. 

Г) Колективна валюта країн ЄС. 

11. Національна валютна система – це: 

А) Відсутність будь-якого контролю та яких-небудь обмежень 

за поточними та капітальними операціями. 

Б) Здатність країни забезпечити своєчасне погашення своїх 

міжнародних зобов'язань прийнятними для кредитора платіжними засобами. 

В) Форма організації валютних відносин країни, за допомогою 

яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та 

використовуються валютні кошти держави. 

Г) Всі відповіді вірні. 

12. Cпіввідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу; або ціна 

грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни: 

А) Факторинг. 



Б) Валютний курс. 

В) Лізинг. 

Г) Валютний кошик. 

13. Валютний ринок – це: 

А) Сфера економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій з 

купівлі-продажу іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті, а також 

операцій з інвестування валютного капіталу. 

Б) Система контролю за припливом і відпливом іноземної валюти з країни в 

країну. 

В) Система нормативних правил, встановлених законодавчим або 

адміністративним чином і спрямованих на обмеження валютних операцій. 

Г) Всі відповіді вірні. 

14. Валютні операції – це: 

А) Вид банківської діяльності з купівлею-продажем іноземної валюти. 

Б) Фіксація курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті в певний 

момент, що здійснюють державні й найбільші комерційні банки. 

В) Сфера економічних відносин, що виникають при здійсненні 

операцій із купівлі-продажу іноземної валюти і цінних паперів в іноземній 

валюті. 

Г) Всі відповіді правильні. 

15. Девальвація валюти – це: 

А) Примусові валютні заходи. 

Б) Цілеспрямовані дії відповідних інституційних структур, які 

прагнуть знизити курс національної валюти відносно іноземних валют. 

В) Підвищення офіційного курсу національної валюти відносно інших валют. 

Г) Застосування експортних субсидій, митних тарифів, страхування від втрат, 

викликаних коливанням валютних співвідношень. 

16. Угода про купівлю або продаж того або іншого фінансового інструменту 

за наперед узгодженою ціною протягом певного місяці в майбутньому: 

А) Валютний опціон. 

Б) Форфейтинг. 

В) Фінансовий ф'ючерс. 



Г) Контракт. 

5. Валютна операція, що поєднує купівлю-продаж двох валют на 

умовах негайного постачання з одночасною контроперацією на 

певний термін з тими ж валютами: 

А) Своп. 

Б) Спот. 

В) Опціон. 

Г) Хеджування. 


