
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Міжнародні валютно-кредитні операції» 

курс VІ 

рівень освіти: другий (магістерський) 

Спеціальність  Менеджмент (За видами економічної діяльності) 073 

Форма проведення                                       письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання:                                   40 балів - тести, (20 тестових завдання  

по 2 бали) 

– вирішення  ситуаційного завдання 
Перелік допоміжних 

матеріалів: 
коспект лекцій, підручники з           

дисципліни “ Міжнародні валютно-

кредитні операції ” 
 

Орієнтовний перелік тестових завдань: 

1. Національна валютна система є складовою: 

а) ринкової системи; 

б) грошової системи країни; 

в) системи паралельної валюти;  

г) системи подвійної валюти; 

д) Європейської валютної системи.  

2. Світова та регіональні валютні системи являють собою: 

а) системи правил і механізмів, які забезпечують співвідношення 

різних валют у міжнародних відносинах; 

б) форма організації міжнародних грошових відносин; сукупність 

правил і механізмів, що забезпечують співвідношення між валютами; 

в) міжнародні організаційні інститути та законодавство, які 

забезпечують функціонування валютних інструментів. 

3. Елементами світової та регіональних валютних систем є: 

а) режим обміну валют (валютні паритети, валютні курси, умови 

конвертації валюти);  

б) механізм забезпечення валютно–платіжними засобами міжнародних 

потреб обігу товарів і послуг;  

в) регламентація та уніфікація форм міжнародних розрахунків;  

г) режим міжнародних валютних ринків; 

д) міжнародні організаційні інститути та законодавство, які 

забезпечують функціонування валютних інструментів;  

е) умови конвертації обміну національно–грошової одиниці;  

ж) форми та режим кредитних інструментів, які використовуються 

країною у міжнародних розрахунках;  

з) статус органів та установ, які регулюють валютні відносини країни;  



і) умови функціонування валютного ринку.  

4. Валютна політика:  

а) сукупність заходів, які проводяться державою в сфері міжнародних 

валютних відносин у відповідності з її поточними та стратегічними цілями; 

б) національні та міжнародні правові норми та положення, спрямовані 

проти товарного демпінгу; 

в) взаємодія двох або більше суб'єктів господарської діяльності, серед 

яких хоча б один є іноземним, при якій здійснюється спільне розроблення 

або спільне виробництво. 

5. Система золотого монометалізму базувалася на таких засадах: 

а) вартість кожної валюти визначалась вагою золота; 

б) обмін кожної валюти на золото гарантувався як всередині країни, так 

і за її межами; випуск (емісія) країною банкнот здійснювався з урахуванням її 

золотого запасу; 

в) золоті злитки могли вільно обмінюватися на монети; золото вільно 

імпортувалося, експортувалося та продавалося на міжнародних ринках; 

ринки золота та валютні ринки були взаємопов'язані;  

г) державні органи здійснювали валютний контроль і регулювання з 

метою забезпечення стабільності валюти; 

д) золото перестало бути мірою вартості та базою валютних паритетів. 

6. Принципи Ямайської валютної системи: 

а) базою валютної системи було об’явлено міжнародну розрахункову 

грошову одиницю – СДР;  

б) обмін кожної валюти на золото гарантувався як всередині країни, так 

і за її межами; випуск (емісія) країною банкнот здійснювався з урахуванням її 

золотого запасу 

в) відмінено офіційну ціну золота та золоті паритети;  

г) фактично зберігався доларовий стандарт. 

7. Бреттонвудська конференція відбулась: 

а) 1937р.; 

б) 1944р.; 

в) 1980р.. 

8. Міжнародна (регіональна) валюта: 

а) грошова розрахункова одиниця, засіб платежу (СДР, ЕКЮ); 

б) платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, 

акредитиви та ін.) в іноземній валюті; 

в) цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та ін.) в 

іноземній валюті. 

9. Сучасний процес глобалізації національних фінансових ринків 

відбувається під впливом таких чинників: 

а) інтенсивного впровадження електронних технологій, комунікаційних 

засобів та інформатизації; 

б) розширення кількості й обсягів пропонованих цінних паперів; 



в) посилення ролі фінансових ринків як основного механізму 

перерозподілу фінансових ресурсів як у національному, так і в глобальному 

масштабі; 

г) впливу приватизаційних процесів на потенційну пропозицію цінних 

паперів. 

10. Валютний ринок – це: 

а) підсистема економічних та організаційних відносин у здійсненні 

операцій купівлі–продажу іноземних валют і платіжних документів у 

іноземних валютах; 

б) інституційний механізм (сукупність установ і організацій – банків, 

валютних бірж, інших фінансових інститутів), що забезпечують 

функціонування валютних ринкових механізмів; 

в) це система стійких економічних та організаційних відносин, 

пов’язаних з операціями купівлі–продажу іноземних валют та платіжних 

документів у іноземних валютах. 

11. На сьогодні сформувалися такі найбільші регіональні валютні 

ринки: 

а) Європейський (з центрами в Лондоні, Франкфурті–на–Майні, 

Парижі, Цюріху); 

б) Американський (з центрами в Нью–Йорку, Чикаго, Лос–Анджелесі, 

Монреалі); 

в) Азіатський (з центрами в Токіо, Гонконгу, Сінгапурі, Бахрейні). 

г) Латиноамериканський (з центрами в Бостоні, Чикаго, Сан–

Франциско та Новому Орлеані). 

12.Елементи світового фінансового ринку: 

а) валютний ринок; 

б) ринок боргових зобов'язань; 

в) ринок титулів (або прав) власності; 

г) ринок похідних фінансових інструментів; 

д) грошовий ринок; 

е) кредитний ринок. 

13. Пряме котирування це – … 

а) за умовну одиницю приймається іноземна валюта і до неї 

прирівнюється певна кількість національної валюти; 

б) за умовну одиницю приймається національна валюта і до неї 

прирівнюється певна кількість іноземної валюти; 

в) обмін однієї валюти на іншу через третю валюту. 

14. За способом погашення кредити поділяють на … 

а) готівкові та акцептні: 

б)пропорційні, прогресивні та одночасні; 

в) виробничі та невиробничі. 

15. Світовий фінансовий ринок – це: 

а) міжнародна мережа офіційних центрів, де відбувається купівля–

продаж іноземних валют; 



б) сфера, де відбувається купівля–продаж цінних паперів, що 

засвідчують участь інвестора в капіталі підприємств; 

в) сфера обігу боргових зобов'язань, що гарантують кредиторові право 

стягувати борг із боржника; 

г)система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію та 

перерозподіл міжнародних фінансових потоков. 

16. Міжбанківський ринок залежно від видів угод з валютою може 

містити наступні сегменти: 

а) спот–ринки; 

б) форвард–ринки; 

в) ф'ючерсні ринки; 

г) своп–ринки. 

17. Міжнародний фінансовий ринок – це: 

а) купівля й продаж іноземної валюти або цінних паперів в іноземній 

валюті; 

б) специфічна сфера руху коштів між країнами; 

в) глобальна система акумулювання вільних фінансових ресурсів та 

їхнього надання позичальникам із різних країн на принципах ринкової 

конкуренції. 

18. Які складові має міжнародний фінансовий ринок: 

а) міжнародний ринок грошей (валютний ринок); 

б) міжнародний ринок цінних паперів; 

в) міжнародний ринок кредитних ресурсів; 

г) всі відповіді вірні. 

19. В Україні іноземні інвестиції можуть здійснюватись у вигляді: 

а) іноземної валюти, що визнається НБУ як конвертована; 

б) валюти України – при реінвестиціях в об'єкти первинного 

інвестування чи в будь–які інші об'єкти інвестування за умови і сплати 

податку на прибуток; 

в) будь–якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним 

майнових прав; 

г) акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав, 

виражених у конвертованій валюті. 

20. Що з наведеного нижче належить до типів, видів і форм 

міжнародних розрахунків: 

а) розрахунки в національній валюті; 

б) акредитив; 

в) розрахунки між банками;  

г) інкасо; 

д) розрахунки напряму і через посередників; 

є) банківський переказ. 

 

Екзаменатор               Рамський А.Ю. 

 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю. 


