Навчальна дисципліна: МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
1. 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.
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.

