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Завдання для поточного контролю з дисципліни "Фінансова економіка" №1.
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА
Завдання для поточного контролю з дисципліни «Фінансова економіка» для студентів
напряму підготовки «Міжнародна економіка»
Тести.
Оберіть правильну відповідь (або декілька вірних варіантів відповіді).
1. Фінансова глобалізація – це:
а)
формування
наднаціонального
регулювання
міжнародних
фінансів
(Міжнародний валютний фонд і та ін.);
б) вільне і ефективне переливання капіталів між країнами і регіонами світу, в тому
числі по електронних мережах;
в) віддалення фінансового капіталу від виробляючої економіки;
г) переміщення економічної влади від держави до транснаціональних концернів,
міжнароднихорганізацій;
д) реалізація глобальних фінансових стратегій ТНК і ТНБ.
2. Неоекономіка розглядається як особливий економічний устрій, який базується
на:
а) глобальному контролі над інноваціями;
б) загальних законах розвитку людського суспільства в умовах обмеженості
ресурсів;
в) на трансформації знань у фінансові інновації та формуванні на цій основі
глобального контролю над грошима та їх потоками (глобальний монетаризм);
г) на єдиній системі принципів користування та перерозподілу економічних
ресурсів;
д) на особливого роду глобальних рентах: інтелектуальній та фінансовій.
3. Термін «фінансоміка» ввів у науковий обіг:
а) В.В. Дементьєв;
б) Ю. М. Осипов;
г) В.Л. Іноземцев.
4. Панування глобального фінансизму – фінансоміки виражається в:
а)пріоритеті фінансового інтересу і в його досягненні (у фінансовій спрямованості і
детермінованості всього господарського процесу);
б) наявності великої кількості спеціальних фінансових агентів;
в) можливості чистого перерозподілу вартості.
5. Фінансоміка, за Ю. М. Осиповим, є конкретна форма буття останньої історичної
форми економічного способу господарювання – глобального капіталізму, це
особливий економічний лад, який що функціонує в планетарному масштабі і
базується на:
а) реальному виробництві товарів;
б) глобальному контролі над грошима і їх потоками;
в) глобальному контролі над фіктивним капіталом (ринком цінних паперів);
г) повільних темпах зростання інформаціонного сектору;
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д) на глобальній фінансовій ренті.
6. Фінансоміка пов’язана з формуванням світового фінансового капіталу з
переважанням в ньому:
а) незабезпеченості світових валют;
б) спекулятивних складових;
в) електронних грошей.
7. Характерними рисами неоекономіки взагалі та її основоположної компоненти –
фінансоміки – є наступні:
а) посилення макрорегулювання світового економічного господарства з боку
суб’єктів глобального регулювання (фінансових центрів, ТНК, міжнародних
економічних організацій);
б) гігантський розвиток інформаційно-фінансової інфраструктури;
в) соціокультурні передумови раціонального вибору економічних агентів;
г) формування нового геоекономічного атласу світу;
д) підпорядкування фінансового сектору нефінансовому господарському сектору
економіки.
8. Ядром сучасної світогосподарської системи є транснаціональні корпорації,
оберіть провідні сфери діяльності ТНК на сьогодні із наступної галузевої
структури:
а) видобуток та переробка нафти і газу;
б) сектор програмного забезпечення та обчислювальної техніки;
в) сектор роздрібної торгівлі;
г) технологічний сектор.
9. Глобальна міжнародна мережа учасників фінансової економіки складається з
різних груп, серед яких можна виділити глобальних і найвпливовіших
інституційних акторів, таких як:
а) міжнародні організації, клуби і форуми;
б) центральні банки;
в) засоби масової інформації;
г)фінансові центри;
д) офшорні юрисдикції;
е) інвестиційні фонди.
10. Значне прискорення процесу глобалізації фінансових ринків призвело до
тісного взаємозв’язку між:
а) економічними показниками т аполітичними рішеннями;
б) структурою міжнародної торгівлі та науково-технічним співробітництвом;
в) рухом валютних курсів, банківським відсотком і котируваннями акцій різних
країн;
11. Які ресурси влади на сьогоднішній день є пріоритетними для розвитку?
а) силові ресурси;
б) культурно-інформаційні ресурси;
в) економічні ресурси;
12. Економічну владу можна визначити як:
а) здатність суб’єкта забезпечити підпорядкування об’єкта відповідно до своїх
економічних інтересів;
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б) здатність певного класу, групи, індивіда проводити свою волю в політичних і
правових нормах.
13. Для фінансової влади основними ресурсами є:
а) знання та інформація;
б) демографічні;
в) гроші в будь-якій формі їх вираження.
14. Фінансова влада в умовах глобалізації світового господарства реалізується
насамперед за допомогою:
а) політичного впливу;
б) фінансово-віртуальних технологій та інструментів;
в) механізму управління ризиками.
15. Фіктивний, спекулятивний капітал перетворює гроші й цінні папери на особливі
швидкозростаючі фінансові операції, мета яких полягає в одержанні:
а)базового активу;
б) прибутку від зміни ціни;
в) реальноївартості активу.
Теоретичні питання.
Дайте визначення поняття або доповніть речення вірними фактами.
1. Міжнародні фінанси – це:
………………………………………………………………………………………………
2. Вкажіть декілька відомих міжнародних фінансових центрів світу, на сьогодні це:
………………………………………………………………………………………………
3. В сучасних умовах виникла ціла група нових фінансових інструментів, одне з
завдань яких полягає в передачі або нейтралізації ризиків. Визначте основні з таких
інструментів та сформулюйте визначення «Фінансові деривативи – це…»:
Виконав:___________________________________________________
Перевірив:_________________________________________________
Підпис_________________Дата__________Кількість балів__________

