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Тести з дисципліни 

“ Міжнародні валютно-кредитні відносини ” 

 

Теорія порівняльних переваг у зовнішній торгівлі була обґрунтована: 

1) Д. Рікардо; 

2) К. Марксом; 

3) Дж. М . Кейнсом; 

4) А. Смітом. 

Коефіцієнт участі в міжнародній торгівлі є: 

1) відношенням експортної квоти до імпортної;  

2) різницею експортної та імпортної квот; 

3)  відношенням імпортної квоти до експортної; 

4) сумою експортної та імпортної квот. 

Які пункти притаманні поглядам представників меркантилізму: 

1) забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу; 

2) забезпечення від’ємного сальдо платіжного балансу; 

3) бар’єри експорту національних кінцевих товарів; 

4) використання принципу абсолютних переваг? 

Правильними є твердження: 

1) глобалізація чинить найбільший вплив на макрорівні; 

2) глобалізація чинить виключно позитивний вплив на 

економічний розвиток як окремих країн, так і МЕВ у цілому; 

3) глобалізація допомагає посиленню процесів конвергенції; 

4) процеси глобалізації проходять як в економічній, так і в інших 

сферах. 

Початок формування світового господарства, як правило, датується: 

1) кінцем ХІХ – початком ХХ ст.; 

2) серединою ХХ ст. (після Другої світової війни);  

3) межею ХУ-ХУІ ст.; 

4) початком ХУІІІ ст. 

Світове господарство на початку ХХІ ст. (визначить правильні 

характеристики): 

1) глобальне за своїми масштабами; 

2) є однорідним; 

3) ґрунтується на принципах ринкової економіки; 

4) ґрунтується на політичних міркуваннях економічної еліти світу. 

Провідний нафтодобувний район світу – це: 

1) Мексиканська затока;  

2) Західний Сибір;  

3) Північне море; 

4) Перська затока. 

Зона вільної торгівлі – це: 

1) спеціально виділена частина території країни з пільговими митним, 

валютним, податковим, візовим режимами; 

2) відміна торгових бар’єрів у взаємній торгівлі між країнами; 

3) незастосування у взаємній торгівлі подвійного або дискримінаційного 

оподаткування; 



4) погодження між країнами спільних умов зовнішньої торгівлі по відношенню 

до третіх держав. 

Головними передумовами інтеграції є: 

1) відмінності в рівнях економічного розвитку країн, що інтегруються; 

2) географічна близькість; 

3) політичний союз; 

4) демонстраційний ефект. 

Консультаційний комітет найбільших приватних банків-кредиторів, який 

вирішує проблеми реструктуризації заборгованості деяких країн, -це: 

1) Паризький клуб; 

2) Лондонський клуб; 

3) Римський клуб; 

4) Токійський клуб.  

По відношенню до ТНК є  неправильним твердження: 

1) ТНК можуть спиратися на державну, приватну і змішану власність; 

2) ТНК звичайно мають централізований офіс, але виробництво здійснюють у 

різних країнах; 

3) одна з особливостей ТНК – багатонаціональний характер керівників; 

4) виробничі та збутові операції ТНК зосереджені в країні офіційної реєстрації. 

Прямі іноземні інвестиції припускають: 

1) надання позики місцевій компанії; 

2) створення власного виробництва за кордоном; 

3) придбання контрольного пакету акцій місцевої компанії; 

4) виключно грошову форму вкладень. 

До сучасних тенденцій у вивезенні капіталу відносять: 

1) скорочення прямих і портфельних інвестицій в цілому; 

2) скорочення прямих і зростання портфельних інвестицій; 

3) зростання прямих і скорочення портфельних інвестицій; 

4) зростання прямих і портфельних інвестицій в однаковому ступіні. 

Світова валютна система склалася: 

1) у середині ХУІІІ ст.;  

2) на початку ХХ ст.;  

3) у середині ХІХ ст.; 

4) наприкінці ХІХ ст. 

Відношення офіційних золотовалютних резервів до суми річного товарного 

імпорту країни – це показник: 

1) міжнародної валютної ліквідності; 

2) конвертування національної валюти; 

3) платоспроможності країни; 

4) паритету купівельної спроможності національної валюти. 

Єдність поточної та капітальної конвертованості валюти має назву: 

1) зовнішньої конвертованості; 

2) повної конвертованості;     

3) вільної конвертованості; 

4) платіжної конвертованості. 

Міграційний оборот – це: 

1) відношення кількості емігрантів до величини офіційно зареєстрованої 



робочої сили; 

2) різниця величин імміграції та еміграції; 

3) сума величин імміграції та еміграції; 

4) загальна кількість перетинів  державного кордону.  

Примусове повернення нелегальних мігрантів на батьківщину має назву: 

1) репресії; 

2) репатріації; 

3) реадмісії; 

4) рееміграції. 

В експорті Україні за сучасних умов переважають товари  наступних 

галузей, частки яких треба розташувати в порядку спадання: 

1) хімічна промисловість; 

2) чорна металургія; 

3) машинобудування; 

4) харчова промисловість. 

Українська наука займає лідерські позиції в наступних напрямках: 

1) атомна енергетика;                                                                  

2) суперкомп’ютери воєнного і цивільного призначення; 

3) біотехнології; 

4) електричне зварювання. 
Валютними цінностями можуть виступати: 

а)         платіжні документи іноземного походження; 

б)         акції, якщо перетинають митний кордон; 

в)         облігації, які переходять у власність нерезидентів усередині країни. 

г)         усі відповіді вірні. 

Грошові кошти, формування та використання яких прямо чи опосередковано 

пов'язано із зовнішньоекономічними відносинами це: 

а)         грошова одиниця; 

б)         валюта; 

в)         гроші; 

г)         валютний курс. 

Український імпортер купує на ринку за національні гроші (гривню) певну суму 

доларів США, за допомогою яких оплачує куплені в Польщі товари. Ця 

зовнішньоекономічна операція обслуговується трьома видами грошей: гривнею, 

доларом, злотим. Яка грошова одиниця має статус валюти: 

а)         гривня; 

б)         долар; 

в)         злоти; 

г)         усі відповіді вірні? 

Валюта, яку неможливо вільно обміняти на іноземні валюти за ринковим курсом, її ввіз 

та вивіз жорстко обмежується, це : 

а)         неконвертована; 

б)         іноземна; 

в)         конвертована; 

г)         колективна. 

Передумовами запровадження конвертованості валюти є: 

а)         зниження інфляції до помірного рівня, за яким національні гроші починають 

задовільно виконувати свої функції; 

б)         формування адміністративного механізму ціноутворення, за яким ціни не будуть 

вільно реагувати на зміни в попиті та пропозиції; 

в)         відмова від лібералізації зовнішньоекономічних відносин; 



г)         немає вірної відповіді. 

Можливість вільного обміну національної валюти на іноземну для всіх категорій 

власників та за всіма видами цілей або операцій, це: 

а)         повна конвертованість; 

б)         часткова конвертованість; 

в)         внутрішня конвертованість; 

г)         зовнішня конвертованість. 

Характерними особливостями валютних відносин є те, що вони: 

а)         складаються між економічними суб'єктами однієї країни; 

б)         складаються між економічними суб'єктами різних країн, які мусять дотримуватися 

вимог національного законодавства; 

в)         обслуговуються однією валютою, на ці відносини не впли- вають чинники, пов'язані з 

валютними ризиками; 

г)         не відображають інтереси різних держав. 

Сукупність економічних відносин, які виникають у процесі взаємного обміну 

результатами діяльності національних господарств різних країн і обслуговуються 

валютою, це : 

а)         валютна система; 

б)         валютні відносини; 

в)         валютний курс; 

г)         валютне регулювання. 

Специфічний сектор валютного ринку, на якому купівля-продаж валюти має умовний 

характер та ціна валюти формується у вигляді процента, - це: 

а)         національний валютний ринок; 

б)         ринок конверсійних операцій; 

в)         ринок депозитно-кредитних операцій; 

г)         немає вірної відповіді. 

Основними функціями валютного ринку є: 

а)         забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави; 

б)         страхування валютних ризиків; 

в)         диверсифікація валютних резервів; 

г)         усі відповіді вірні. 

За терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти операції класифікують: 

а)         касові, або операції з негайною поставкою; 

б)         форвардні; 

в)         опціонні; 

г)         оптові (здійснюються між банками). 

За цільовим призначенням валютні операції класифікують: 

а)         операції з метою одержання прибутку, або спекулятивні; 

б)         готівкові; 

в)         ф'ючерсні; 

г)         оптові (здійснюються між банками). 

За формою здійснення валютні операції класифікують: 

а)         безготівкові; 

б)         строкові; 

в)         форвардні; 

г)         роздрібні (здійснюються між банками та їх клієнтами). 

 Валютними деривативами можна назвати: 

а)         форвардні контракти; 

б)         ф'ючерсні контракти; 

в)         опціони; 

г)         усі відповіді вірні. 

Курсоутворюючими чинниками валютного ринку є: 

а)         стан платіжного балансу країни; 



б)         безконтрольна емісія та інфляція; 

в)         висока монополізація виробництва; 

г)         фіскально-бюджетна політика. 

Регулюючими чинниками валютного ринку є: 

а)         заходи прямого державного регулювання; 

б)         обсяги ВВП, який виробляється в країні; 

в)         співвідношення внутрішніх цін країн із зовнішніми; 

г)         внутрішня та зовнішня пропозиція грошей. 

Чинниками кризового характеру є: 

а)         грошово-кредитна політика; 

б)         дефіцит бюджету; 

в)         процентні ставки в країнах, валюти яких порівнюються; 

г)         структурні чинники. 

Установлення ціни грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці 

іншої країни, це: 

а)         валютний курс; 

б)         котирування валюти; 

в)         валютна інтервенція; 

г)         золотий паритет. 

Кон'юнктурними чинниками, які впливають на валютний курс є: 

а)         зростання національного доходу; 

б)         різниця процентних ставок у різних країнах; 

в)         діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції; 

г) усі відповіді вірні. 

Наслідки коливання валютного курсу, не залежать від: 

а)         валютно-економічного потенціалу країни; 

б)         експортної квоти; 

в)         позицій в міжнародних економічних відносинах; 

г)         немає вірної відповіді. 

Межі фактичного відхилення від паритету на 1-2\% від валютного курсу в умовах 

золотого стандарту називають: 

а)         золотими точками; 

б)         золотим паритетом; 

в)         купівельною спроможністю; 

г)         плаваючим курсом. 

Методом валютного регулювання, який сприяє зниженню валютного курсу, є: 

а)         девальвація; 

б)         ревальвація; 

в)         конверсія; 

г)         немає вірної відповіді. 

Основними елементами організаційно-правового явища національної валютної 

системи є: 

а)         назва, купюрність та характер емісії національної валюти; 

б)         ступінь конвертованості національної валюти; 

в)         режим курсу національної валюти; 

г)         усі відповіді вірні. 

Національними органами, на які покладається проведення валютної політики в 

Україні, є: 

а)         Кабінет Міністрів України; 

б)         Міністерство зв'язку України; 

в)         Державна податкова адміністрація; 

г)         усі відповіді вірні. 

 Коли країна імпортує багато виробничих ресурсів (енергетичних, сировинних товарів), 

то втрати імпортерів можуть сприяти: 



а)         підвищенню виграшу імпортерів; 

б)         перекриванню виграшу імпортерів та запобіганню інфля- ційному зростанню цін; 

в)         перекриванню виграшу імпортерів та інфляційному зростан- ню цін; 

г)         немає вірної відповіді. 

До банків другого рівня відносять: 

а)         центральний банк; 

б)         кредитні союзи; 

в)         ощадні каси; 

г)         комерційні банки. 

Вкажіть інструменти грошово-кредитної політики центрального банку: 

а)         облікова ставка; 

б)         операції на відкритому ринку; 

в)         зміна норм обов'язкових резервів; 

г)         інвестиційна політика. 

Доповніть фінансово-кредитні заклади небанківського типу: 

а)         страхові, інвестиційні, фінансові, фінансові, лізингові ком- панії; 

б)         пенсійні, благодійні фонди; 

в)         ломбарди; 

г)          

Назвіть типи побудови банківської системи: 

а)         централізована; 

б)         однорівнева; 

в)         децентралізована; 

г)         дворівнева. 

Функція центрального банку як "банку банків" означає: 

а)         обслуговування центральним банком внутрішнього держав- ного боргу; 

б)         кредитування комерційних банків; 

в)         організацію міжбанківських розрахунків; 

г)         інкасація готівкової грошової виручки. 

Вкажіть функції центрального банку: 

а)         емісійна; 

б)         "банк банків"; 

в)         "банкір уряду"; 

г)         кредитування підприємств. 

Вкажіть ланки кредитної системи: 

а)         банківська система; 

б)         грошова система; 

в)         валютна система; 

г)         парабанківська система. 

Доповніть типи банківської системи: 

а)         розподільчо-централізована; 

б)         ринкова; 

в)          

До закладів парабанківської системи відносять: 

а)         комерційні банки; 

б)         лізингові компанії; 

в)         пенсійні фонди; 

г)         центральний банк. 

Операції на відкритому ринку як інструменти грошово-кре- дитної політики 

центрального банку це: 

а)         операції центрального банку з продажу чи купівлі іноземної валюти; 

б)         операції з покупівлі-продажу державних цінних паперів; 

в)         операції, пов'язані з кредитною емісією; 

г)         розміщення центральним банком облігацій зовнішньої по- зики. 



Кредитна експансія це: 

а)         скорочення кредитних відносин; 

б)         розміщення кредитних відносин; 

в)         вибіркове регулювання окремих сфер кредитних відносин; 

г)         втручання однієї держави в кредитну сферу іншої держави. 

Доповніть елемент кредитної системи як сукупності кредитних закладів: 

а)         центральний банк; 

б)         комерційний банк; 

в)          

 Емісійна функція центрального банку одночасно стосується: 

а)         випуску банкнот; 

б)         випуску векселів; 

в)         випуску депозитних грошей; 

г)         випуску іноземних валют. 

Джерелом формування позичкового капіталу є: 

а)         капітал; 

б)         процент; 

в)         нерозподілена частина прибутку; 

г)         усі відповіді вірні; 

д)         усі відповіді невірні. 

Зміна строків погашення кредиту це: 

а)         кредитна експансія; 

б)         кредитна рестрикція; 

в)         конверсія позичкової заборгованості. 

У чому полягає головне завдання цінних паперів: 

а)         обслуговувати комерційні банки; 

б)         контролювати, чи дотримуються комерційні банки вимог чинного законодавства; 

в)         забезпечити сталість національних грошей; 

г)         забезпечити фінансове обслуговування уряду? 

Який центральний банк краще виконує своє головне завдання: 

а)         який знаходиться у підпорядкуванні уряду; 

б)         який незнаходиться у підпорядкуванні уряду; 

в)         незалежний від органів виконавчої влади? 

Які з названих функцій виконує банк банків: 

а)         кредитує уряд; 

б)         здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних банків; 

в)         зберігає золотовалютний запас країни; 

г)         здійснює валютне регулювання? 

Які кредитні установи беруть участь в емісії депозитних грошей: 

а)         центральний банк; 

б)         трастові компанії; 

в)         страхові компанії; 

г)         комерційні банки? 

Для чого центральний банк купує валюту на валютному ринку: 

а)         щоб знизити курс іноземної валюти; 

б)         щоб підвищити курс національної валюти; 

в)         щоб підвищити курс іноземної валюти; 

г)         щоб поповнити золотовалютний запас? 

Вкажіть, які з названих положень, що діють в Україні, відносять до основних 

передумов видачі банківської ліцензії: 

а)         згода місцевих органів влади; 

б)         наявність бізнес-плану; 

в)         відсутність в даному регіоні інших банків. 

На які з названих цілей грошово-кредитної політики впливають її інструменти 



безпосередньо та опосередковано: 

а)         на стратегічні; 

б)         на тактичні; 

в)         на проміжні? 

Які операції на відкритому ринку здійснюватиме центральний банк, якщо йому 

потрібно буде зменшити масу грошей в обігу: 

а)         купувати ломбардні позички; 

б)         видавати ломбардні позички; 

в)         підвищувати ставку облікового процента; 

г)         продавати облігації державної позики? 

Якщо центробанк оголошує про продаж державних цінних паперів, що відбудеться з 

попитом на них: 

а)         знизиться; 

б)         підвищиться; 

в)         залишиться незмінним? 

Якщо центробанк підвищує облікову ставку, як зміняться темпи зростання грошової 

маси: 

а)         знизяться; 

б)         збільшаться; 

в)         залишаться незмінними? 

Чим відрізняється діяльність ощадних банків від діяльності комерційних банків: 

а)         набором операцій, які вони виконують; 

б)         орієнтацією на обслуговування фізичних осіб; 

в)         відсутністю в переліку цілей; 

г)         досягнення максимального прибутку. 
 


