Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
галузь знань: Економіка та підприємництво
напрям : 6.030503 Міжнародна економіка
вид дисципліни: обов’язкова
економічний факультет
Навчальна дисципліна: МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
Завдання 1. Виберіть правильні відповіді або дайте правильну відповідь (1 бал за повну
правильну відповідь).
1.Внутрішні способи хеджування, які компанія може реалізувати самостійно, можна
розділити на три категорії:
1) Способи, пов'язані з існуючими валютними позиціями, їх три. Назвіть їх.
2) Способи внутрішнього хеджування, що впливають на майбутні позиції, їх два. Назвіть.
3) Створення центру коригування рахунків-фактур, який представляє собою ........
2. Стратегія розміщення тимчасово вільних коштів ТНК включає:
А) відкриття ролловерної кредитної лінії;
В) використання механізму компенсаційного кредитування;
С) прискорення отримання дебіторської заборгованості;
D) централізацію тимчасово вільних валютних коштів.
3. Функції міжнародної ліквідності:
А) засіб для валютних обмежень;
В) засіб для валютних інтервенцій;
С) засіб для збільшення зовнішньої заборгованості;
Д) засіб для погашення зовнішньої заборгованості.
4. До гібридних видів валютного курсу відносяться:
А) оптимальний валютний простір;
В) обмежено гнучкий валютний курс до однієї валюти;
С) керований змінний курс;
Д) валютний коридор.
5. Установлені Центральним банком параметри коливання валютного курсу називаються:
А) валютна фіксація;
В) гібридні курси;
С) керовані валютні курси;
Д) валютний коридор.
6. До переваг фіксованих валютних курсів відносяться:
А) можливість проведення незалежної валютно-кредитної політики;
В) можливість використовувати засоби хеджування валютних ризиків;
С) відсутність валютних ризиків;
Д) можливість економити на хеджування валютних ризиків.
7. До переваг плаваючих валютних курсів відносяться:
А) можливість проведення незалежної валютно-кредитної політики;
В) можливість не використовувати валютні інтервенції для підтримки валютних курсів;

С) відсутність валютних ризиків;
Д) можливість економити на хеджування валютних ризиків.
8. До структурних факторів, що впливають на валютні курси відносяться:
А) циклічність ділової активності в країні;
В) стихійні лиха;
С) стан торгівельного балансу;
Д) динаміка ВВП.
9. До кон’юнктурних факторів, що впливають на валютні курси відносяться:
А) циклічність ділової активності в країні;
В) стихійні лиха;
С) стан торгівельного балансу;
Д) динаміка ВВП.
10. До державних засобів регулювання валютних курсів відносяться:
А) валютні інтервенції;
В) норми обов’язкових резервів;
С) динаміка ВВП;
Д) валютні обмеження.
11. Мета технічного аналізу на ринку FOREX:
А) оцінити динаміку курсу;
В) визначити напрямок тренду;
С) визначити вплив макроекономічних факторів на динаміку курсу;
Д) спрогнозувати вплив макроекономічних факторів на динаміку курсу.
12. Мета фундаментального аналізу на ринку FOREX:
А) оцінити динаміку курсу;
В) визначити напрямок тренду;
С) визначити вплив макроекономічних факторів на динаміку курсу;
Д) спрогнозувати вплив макроекономічних факторів на динаміку курсу.
13. Виберіть один з варіантів реакції ринку FOREX на фундаментальну подію, якщо
очікування ринку виправдались:
А) існуюча динаміка курсу не зміниться;
В) існуюча динаміка курсу прискориться;
С) існуюча динаміка курсу зміниться на протилежну;
Д) ринок припинить роботу.
14. Виберіть один з варіантів реакції ринку FOREX на фундаментальну подію, якщо
очікування ринку не виправдались:
А) існуюча динаміка курсу не зміниться;
В) існуюча динаміка курсу прискориться;
С) існуюча динаміка курсу зміниться на протилежну;
Д) ринок припинить роботу.
15. Виберіть один з варіантів реакції ринку FOREX на фундаментальну подію, якщо ринок
не достатньо оцінив фактор впливу:
А) існуюча динаміка курсу не зміниться;
В) існуюча динаміка курсу прискориться;
С) існуюча динаміка курсу зміниться на протилежну;

Д) ринок припинить роботу.
16. В умовах ринкової економіки здійснюється:
А) державне регулювання міжнародних валютних відносин;
В) ринкове регулювання міжнародних валютних відносин;
С) тільки ринкове регулювання міжнародних валютних відносин;
Д) тільки міждержавне регулювання міжнародних валютних відносин.
17. Регулювання валютних відносин проводять:
А) країни з фіксованим режимом валютного курсу;
В) тільки промислово-розвинуті країни;
С) тільки країни-члени МВФ;
Д) країни з плаваючим валютним курсом.
18. "Довга" валютна позиція - це:
А) зменшення залишків на валютному рахунку;
В) зобов'язання перевищують вимоги по визначеній валюті;
С) перевищення вимог над зобов'язаннями по визначеній валюті;
Д) відкрита валютна позиція.
19. До гібридних видів валютного курсу відносяться:
А) оптимальний валютний простір;
В) обмежено гнучкий валютний курс до однієї валюти;
С) керований змінний курс;
Д) валютний коридор.
20. Прямі валютні інтервенції проводяться за допомогою:
А) зміни рівня оподатковування;
В) дисконтної політики;
С) використання золотовалютних резервів;
Д) використання кредитів МВФ.

Приклади рішення задач
Завдання 2. (20 балів)
Визначити номінальну вартість кожного із векселів, загальну вартість операції за
форфейтингом і середню вартість одного векселя які має оплатити імпортер (експортер),
якщо загальна вартість товару 250000 дол. США, а щорічний відсоток, що сплачує
експортер форфейтеру, складає 8%. Ціна разового продажу товару - 50000 дол. США.
Строк погашення заборгованості - п'ять років. Нарахування відсотків здійснюється
регресивним штафельним способом.
Пояснення. Для визначення вартості кожного із п'яти векселів скористаємося таблицею, в
якій ціна разового продажу товару буде однаковою.
Таблиця 1

Ціна
Ставка
8%
на Номінальна вартість
продажу
неоплачену
частину векселів (дол. США)
товару
боргу (дол. США)
(дол. США)

Термін
погашення
наприкінці
року

(50000+20000)=70000 1 року

50000

(250000*8%)=20000

50000

(250000
50000)*8%=16000
(250000
100000)*8%=12000

– (50000+ 16000)=66000 2 року

(250000
150000)*8%=8000
(250000
200000)*8%=4000

– (50000+8000)=58000

4 року

– (50000+4000)=54000

5 року

50000
50000
50000
250000

60000

– (50000+12000)=62000 З року

310000

Таким чином загальна вартість форфейтингової операції - 310000 дол. США, середня
вартість одного векселя - 62 000 дол. США (310000/5).

