
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ   

З НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
„МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” 

(ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) 
для студентів, які навчаються за галуззю знань  

0305 “Економіка та підприємництво”, 

 за напрямами підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”,  

6.030509 “Облік і аудит”, 6.030502  “Економічна кібернетика”,  

6.030503 “Міжнародна економіка” 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Міжнародний поділ праці — це: 

а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між 

країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і 

обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості; 

б) форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації 

однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних 

виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в 

окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби; 

в) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних 

галузей виробництва; 

г) об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів 

товарів для світового ринку. 

2) Міжнародна спеціалізація виробництва — це: 

а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між 

країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і 

обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості; 

б) форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації 

однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних 

виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в 

окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби; 

в) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних 

галузей виробництва; 

г) об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів 

товарів для світового ринку. 

3) Міжгалузева спеціалізація — це: 

а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між 

країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і 

обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості; 

б) форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації 

однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних 

виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в 

окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби; 

в) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних 

галузей виробництва; 

г) об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів 

товарів для світового ринку. 

4) Які з перелічених рис не є характерними для світового ринку: 

а) він є категорією товарного виробництва, яке у пошуках збуту своєї 

продукції вийшло за національні межі; 



б) він виявляється в міждержавному переміщенні товарів, які перебувають 

під впливом не тільки внутрішнього, а й зовнішнього попиту і пропозиції; 

в) він оптимізує використання факторів виробництва, підказуючи виробнику, 

в яких галузях та регіонах вони можуть бути використані найефективніше; 

г) всі риси характерні для світового ринку? 

5) Ознаками міжнародної економіки є: 

а) розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної 

торгівлі; 

б) розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все у 

формах ввезення-вивезення капіталу, робочої сили і технології; 

в) міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених у декількох 

країнах, насамперед у рамках транснаціональних корпорацій (ТНК); 

г) всі відповіді правильні. 

6) Теорема Хекшера — Оліна: 

а) стверджує, що експорт товарів — це експорт факторів виробництва в 

завуальованій формі; 

б) заперечує класичні теорії зовнішньої торгівлі; 

в) пояснює зростання внутрішньофірмової торгівлі всередині ТНК; 

г) була підтримана і розвинута В. Леонтьєвим; 

д) немає правильної відповіді. 

7) Ямайська валютна конференція: 

а) розв'язала проблеми обміну валют на золото; 

б) прийняла рішення про випуск євро; 

в) затвердила долар як єдиний резервний засіб; 

г) розв'язала проблеми вільного вибору режиму валютного курсу; 

д) скасувала обмін долара США на золото. 

8) Головною передумовою створення СНД – Співдружності незалежних 

Держав було: 

а) близькість рівнів економічного розвитку; 

б) географічна близькість; 

в) спільні соціально – економічні проблеми, які стоять перед країнами; 

г) всі відповіді правильні. 

9) Якщо міжнародної торгівлі немає, то будь-який тип НТП приводить: 

а) до зростання обсягу виробництва трудомістких товарів; 

б) зростання обсягу виробництва; 

в) зростання обсягу виробництва капіталомістких товарів; 

г) усі відповіді правильні. 

10) Уряду найвигідніше залучення інвестицій у вигляді: 

а) прямих інвестицій; 



б) портфельних інвестицій; 

в) інших інвестицій; 

г) правильна відповідь а і б. 

11) Міжнародне виробниче кооперування — це: 

а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між 

країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і 

обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості; 

б) форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації 

однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних 

виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в 

окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби; 

в) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних 

галузей виробництва; 

г) об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів 

товарів для світового ринку. 

12) Що є формами міжнародних економічних відносин: 

а) міжнародна торгівля; 

б) міжнародна міграція капіталу; 

в) міжнародна міграція робочої сили; 

г) правильні відповіді а, б, в? 

13) До сучасних макроекономічних шкіл, які розглядають проблеми 

міжнародної економіки, належать: 

а) теорія порівняльних переваг, теорія абсолютних переваг, теорема Хекшера 

— Оліна; 

б) неокласична, неокейнсіанська, раціональних очікувань; 

в) кейнсіанська, монетаристська, неокласична; 

г) всі відповіді вірні. 

14) Неокласична макроекономічна школа допускає, що: 

а) ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок 

досконалі, державне втручання небажане; 

б) ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок 

досконалі, необхідне державне втручання; 

в) основною проблемою є макроекономічні коливання, які впливають на 

ціни, конкуренція недосконала, державне втручання. 

15) Недоліком класичних теорій міжнародної торгівлі є: 

а) нереалістичність вихідних передумов моделей; 

б) аналіз торгівлі в статиці, а не в динаміці; 

в) неможливість пояснити швидке економічне зростання деяких країн, що 

розвиваються, всупереч спеціалізації відповідно до відносних переваг; 



г) всі відповіді правильні; 

д) всі відповіді неправильні. 

16) Теорія міжнародного життєвого циклу товару: 

а) пояснює невідповідність структури експорту і структури факторів 

виробництва експортних товарів; 

б) характеризує зовнішню торгівлю у світовій економіці під кутом зору 

внутрішньо-фірмової торгівлі ТНК; 

в) є частиною неокласичних концепцій зовнішньої торгівлі; 

г) стверджує, що однаковий життєвий цикл характеризує всю зовнішню 

торгівлю товарами у світовій економіці; 

д) немає правильної відповіді. 

17) Протекціонізм — це: 

а) продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат 

виробництва (собівартості цих товарів) для отримання конкурентних переваг 

в експорті на тому чи іншому ринку; 

б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції 

за допомогою використання тарифних і нетарифних інструментів 

торговельної політики; 

в) плата за товар, який перетинає митний кордон. 

18) Валюта національна — це: 

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, 

що використовуються для покриття від'ємного сальдо платіжного балансу; 

б) платіжний засіб інших країн, який законно або незаконно 

використовується на території певної країни; 

в) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для резидентів і 

нерезидентів на національну валюту і використовуватись в угодах з 

реальними і фінансовими активами; 

г) законний платіжний засіб на території країни, що її випускає; 

д) валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за 

міжнародними угодами й активно продається і купується на головних 

валютних ринках; 

е) валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого 

відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних 

закономірностей. 

19) Валютні ринки — це: 

а) складний економічний механізм, який забезпечує купівлю та продаж 

окремих валют та формування валютного курсу; 

б) сукупність усіх платіжних інструментів; 



в) сукупність інструментів міждержавних органів за допомогою яких 

здійснюються взаємні платіжно-розрахункові операції в межах світового 

господарства; 

г) усі відповіді правильні. 

20) До економічних причин міжнародної міграції належать: 

а) відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні, особисті та 

екологічні; 

б) релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті, екологічні; 

в) різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різне пенсійне 

забезпечення; 

г) усі відповіді правильні. 

21) Неокейнсіанська  макроекономічна школа твердить, що: 

 а) основною турботою уряду має бути підтримання обсягу грошової маси на 

достатньому рівні, тоді ціни приводитимуть попит і пропозицію до 

рівноваги; 

б) основною проблемою є пояснення макроекономічних коливань навколо 

точки рівноваги, а головний недолік ринку полягає в нездатності миттєво 

реагувати на зміни попиту і пропозиції, що викликає необхідність 

державного регулювання економіки; 

в) поведінка суб'єктів господарювання цілком залежить від мак-

роекономічних коливань, які можуть бути знівельовані діями уряду за умови 

контролю над грошовою масою. 

22) Школа раціональних очікувань у макроекономіці твердить, що: 

а) зміна макроекономічних показників пояснюється очікуваннями суб'єктів 

господарювання щодо коливання рівнів попиту і пропозиції на світових 

ринках; 

б) очікування уряду щодо макроекономічних коливань приводять до зміни 

конкурентного середовища окремих суб'єктів господарювання; 

в) пояснити поведінку суб'єктів господарювання можна тим, як вони 

оцінюють майбутню поведінку інших суб'єктів і розвиток макроекономічних 

показників. 

23) Збільшення сукупного попиту приводить: 

а) до збільшення ціни та обсягів виробництва; 

б) збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва; 

в) зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва. 

24) Міжнародна економіка вивчає: 

а) закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері 

міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та 

фінансування і формування міжнародної економічної політики; 



б) закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх 

виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну 

тощо); 

в) закономірності функціонування відкритих національних економік і 

світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків. 

25) Принцип порівняльних переваг вперше сформулювали: 

а) Томас Мальтус; 

б) Альфред Маршалл; 

в) Олександр Григор'єв; 

г) Давид Рікардо; 

д) Наталія Даниленко; 

е) Адам Сміт; 

є) Майкл Портер; 

ж) Елі Хекшер та Бертіл Олін. 

26) Яка з наведених груп країн одержує найбільші міжнародні 

кредити: 

а) країни СНД і Східної Європи; 

б) "сімка" найбільш розвинутих країн світу; 

в) нові індустріальні країни Азії; 

г) найбідніші країни Африки й Азії; 

д) країни Латинської Америки? 

27) Міжнародна валютно-фінансова система — це: 

а) система, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух 

товарів та факторів виробництва; 

б) сукупність валют різних країн та інструментів їх регулювання; 

в) закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових 

відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух 

товарів та факторів виробництва; 

г) усі відповіді правильні. 

28) Міжнародна міграція у світовому масштабі приводить: 

а) до стабілізації обсягів виробництва; 

б) зменшення обсягів виробництва; 

в) збільшення обсягів виробництва. 

29) Якщо дві країни укладають угоду, за якою експортно – імпортні 

операції резидентів цих країн не оподатковуються митами, то така 

форма інтеграції називається: 

а) спільний ринок; 

б) зона вільної торгівлі; 

в) митний союз; 



г) економічний союз. 

30) За системи золотодевізного стандарту: 

а) тільки долар розмінювався на золото; 

б) як девізи виступали резервні валюти; 

в) національна валюта не була забезпечена золотом; 

г) усі відповіді неправильні. 

31) До факторів виробництва належать: 

а) праця, технологія, земля, капітал; 

б) праця, технологія, земля, капітал, інформація; 

в) земля, праця та капітал. 

32) Теорію абсолютних переваг вперше сформулювали: 

а) Томас Мальтус; 

б) Альфред Маршалл; 

в) Василь Козик; 

г) Давид Рікардо; 

д) Андрій Босак; 

е) Адам Сміт; 

є) Майкл Портер; 

ж) Елі Хекшер та Бертіл Олін. 

33) Конвертованість з поточних операцій регулює: 

а) центральний банк; 

б) міністерство фінансів; 

в) міністерство економіки; 

г) усі відповіді правильні. 

34) Міжнародна економіка розглядає такі види ринку : 

а) світовий, зовнішній, міжнародний, національний, внутрішній;  

б) міжнародний, світовий, національний, внутрішній; 

в) внутрішній, національний, міжнародний, конкурентний. 

35) Який з наведених способів передачі коштів не є інструментом 

міжнародного кредитування: 

а) розміщення коштів на депозитах; 

б) міжнародні трансферти; 

в) торгові кредити; 

г) міжнародні позики? 

36) Міжнародна мікроекономіка вивчає: 

а) закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері 

міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування 

і формування міжнародної економічної політики; 



б) закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх 

виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну 

тощо); 

в) закономірності функціонування відкритих національних економік і 

світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків. 

37) Торгове сальдо — це: 

а) сума вартісних обсягів експорту та імпорту; 

б) різниця вартісних обсягів експорту та імпорту; 

в) частка вартісних обсягів експорту та імпорту. 

38) Яка теорія міжнародної торгівлі стверджує, що вирівнюння цін на 

фактори виробництва відбувається в країнах, які торгують між собою: 

а) теорія Рікардо; 

б) теорія Хекшера — Оліна; 

в) теорія Майкла Портера; 

г) всі відповіді правильні; 

д) немає правильної відповіді? 

39) Міжнародний поділ факторів виробництва — це: 

а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між 

країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції 

в окремих країнах; 

б) стійкий обмін між країнами продуктами, що виготовляються ними з 

найбільшою економічною ефективністю; 

в) історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних 

країнах, що є передумовою виробництва ними певних товарів, економічно 

ефективніших, ніж в інших країнах. 

40) У межах золотих точок валютний курс визначається на основі: 

а) попиту; 

б) пропозиції; 

в) попиту і пропозиції; 

г) величиною ВВП. 

41) Міжнародна торгівля — це: 

а) сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю 

зовнішньої торгівлі всього світу; 

б) стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами з різних країн; 

в) сукупність експортних та імпортних операцій. 

42) Теорію конкурентних переваг вперше сформулювали: 

а) Томас Мальтус; 

б) Альфред Маршалл; 

в) Олег Кузьмін; 



г) Давид Рікардо; 

д) Людмила Панкова; 

е) Адам Сміт; 

є) Майкл Портер; 

ж) Елі Хекшер та Бертін Олін. 

43) Канали, якими може ввозитись іноземна валюта, — це: 

а) уповноважені банки; 

б) туристи і люди, що приїхали у відрядження; 

в) шлях зняття готівкової валюти з валютних рахунків підприємствами, 

організаціями тощо; 

г) всі відповіді правильні. 

44) Міжнародна макроекономіка вивчає: 

а) закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері 

міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування 

і формування міжнародної економічної політики; 

б) закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх 

виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну 

тощо); 

в) закономірності функціонування відкритих національних економік і 

світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків. 

45) Літаки України, здійснюючи рейс з України до США, здійснюють 

дозаправку в Ірландії. В цьому випадку купівля палива вважається 

для України: 

а) імпортом транспортної послуги; 

б) імпортом товару; 

в) імпортом забезпечуючої і допоміжної послуги; 

г) усі відповіді правильні. 

46) Система національних рахунків — це: 

а) сукупність правил обліку експортних та імпортних операцій та руху 

послуг і факторів виробництва між контрагентами з різних країн; 

 б) сукупність статей витрат та надходжень секторів економіки завдяки 

міжнародній діяльності держави та її суб'єктів господарювання; 

в) сукупність міжнародно визнаних правил обліку економічної діяльності, які 

відображають усі основні макроекономічні зв'язки, включаючи взаємодію 

національної і міжнародної економіки;  г) немає правильної відповіді. 

47) Які фактори спричиняють падіння валютного курсу національної 

валюти, якщо решта змінних постійні: 

а) зростання очікуваної інфляції всередині країни; 

б) зростання очікуваної  інфляції за кордоном; 



в) зростання пропозиції грошей за кордоном; 

г) зростання національного ВНП? 

48) Україна вирішила встановити контроль над зовнішньою торгівлею 

для зниження дефіциту платіжного балансу. Одним з наслідків цього 

рішення буде: 

а) зниження українського імпорту; 

б) зниження українського експорту; 

в) збільшення українського експорту; 

г) збільшення українського імпорту. 

49) Демпінг — це: 

а) продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат 

виробництва (собівартості цих товарів), для отримання конкурентних переваг 

в експорті на тому чи іншому ринку; 

б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції 

за допомогою використання тарифних інструментів торговельної політики; 

в) плата за товар, який перетинає митний кордон. 

50) Чим нижча еластичність попиту в імпортуючій країні, тим: 

а) більшу частку транспортних витрат вона сплачує; 

б) меншу частку транспортних витрат вона сплачує; 

в) менше витрат вона має при транспортних перевезеннях; 

г) усі відповіді правильні. 

51) Міграція робочої сили — це:  

а) виїзд працездатного населення з країни за її кордони;  

б) в’їзд працездатного населення до країни з інших країн;  

в) повернення емігрантів на батьківщину на постійне проживання;  

г) переміщення працездатного населення через кордони певних  

національних економік зі зміною місця постійного проживання або  

періодичним поверненням до нього. 

52) Еміграція робочої сили — це:  

а) виїзд працездатного населення з країни за її кордони;  

б) в’їзд працездатного населення до країни з інших країн;  

в) повернення емігрантів на батьківщину на постійне проживання;  

г) переміщення працездатного населення через кордони певних  

національних економік зі зміною місця постійного проживання або  

періодичним поверненням до нього. 

53) Рееміграція робочої сили — це:  

а) виїзд працездатного населення з країни за її кордони;  

б) в’їзд працездатного населення до країни з інших країн;  

в) повернення емігрантів на батьківщину на постійне проживання;  

г) переміщення працездатного населення через кордони певних  

національних економік зі зміною місця постійного проживання або  



періодичним поверненням до нього. 

54) «Відплив умів» — це:  

а) виїзд працездатного населення з країни за її кордони;  

б) в’їзд працездатного населення до країни з інших країн;  

в) міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;  

г) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;  

д) переміщення працездатного населення через кордони певних  

національних економік зі зміною місця постійного проживання або  

періодичним поверненням до нього. 

55) Масова міграція робочої сили стала типовим явищем міжнародної 

економіки, починаючи з:  

а) першої половини ХХ ст.;  

б) середини ХІХ ст.;  

в) кінця ХVІІІ ст.  

6. Вкажіть основні причини міграції населення:  

а) пошук роботи;  

б) отримання більш високих доходів;  

в) політичні репресії; г) правильно а, б, в;  

д) правильно а, б. 

56) Який з перелічених факторів міграції населення не економічний?  

а) диференціація вартості робочої сили у межах окремих країн;  

б) стан національного ринку праці;  

в) дискримінація за національними та расовими ознаками;  

г) структурна перебудова економіки. 

57) Вкажіть види міжнародних міграційних потоків робочої сили за 

територіальною ознакою:  

а) безповоротна, тимчасова, щоденна, маятникова;  

б) легальна, нелегальна;  

в) міжконтинентальна, континентальна;  

г) міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція некваліфікованої 

робочої сили;  

д) міграція у межах розвинутих країн; міграція робочої сили між  

країнами, що розвиваються; міграція висококваліфікованої робочої  

сили з розвинутих країн до країн, що розвиваються; міграція з країн,  

що розвиваються, та постсоціалістичних країн до розвинутих. 

58) Вкажіть види міжнародних міграційних потоків робочої сили за 

терміном:  

а) тимчасова, щоденна, маятникова;  

б) легальна, нелегальна;  

в) міжконтинентальна, континентальна;  

г) міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція некваліфікованої 

робочої сили;  

д) міграція у межах розвинутих країн; міграція робочої сили між  

країнами, що розвиваються; міграція висококваліфікованої робочої  



сили з розвинутих країн до країн, що розвиваються; міграція з країн,  

що розвиваються, та постсоціалістичних країн до розвинутих. 

59) Вкажіть види міжнародних міграційних потоків робочої сили за 

ступенем законності:  

а) тимчасова, щоденна, маятникова;  

б) легальна, нелегальна;  

в) міжконтинентальна, континентальна;  

г) міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція некваліфікованої 

робочої сили;  

д) міграція у межах розвинутих країн; міграція робочої сили між  

країнами, що розвиваються; міграція висококваліфікованої робочої  

сили з розвинутих країн до країн, що розвиваються; міграція з країн,  

що розвиваються, та постсоціалістичних країн до розвинутих. 

60) Вкажіть види міжнародних міграційних потоків робочої сили за 

рівнем кваліфікації мігрантів:  

а) тимчасова, щоденна, маятникова;  

б) легальна, нелегальна;  

в) міжконтинентальна, континентальна;  

г) міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція некваліфікованої 

робочої сили;  

д) міграція в межах розвинутих країн; міграція робочої сили між  

країнами, що розвиваються; міграція висококваліфікованої робочої  

сили з промислово розвинутих країн до країн, що розвиваються; міграція з 

країн, що розвиваються, та постсоціалістичних країн до розвинутих. 

61) Який тип міграції населення передбачає щоденні поїздки до місця 

за кордони країни:  

а) постійна;  

б) тимчасова;  

в) сезонна;  

г) маятникова. 

62) Валова міграція відображає:  

а) різницю між потоками імміграції та еміграції;  

б) суму потоків еміграції та імміграції;  

в) кількість мешканців держави, що залишили кордони країни та  

змінили її громадянство протягом року;  

г) кількість громадян країни, які прибули з інших держав та отри- 

мали її громадянство та (або) право на тимчасове місце проживання  

протягом року. 

63) Чиста міграція відображає:  

а) різницю між потоками імміграції та еміграції;  

б) суму потоків еміграції та імміграції;  

в) кількість мешканців держави, що залишили кордони країни та  

змінили її громадянство протягом року;  



г) кількість громадян країни, які прибули з інших держав та отримали її 

громадянство та (або) право на тимчасове місце проживання  

протягом року. 

64) Громадянин Сидорчук, який залишив Україну та отримав дозвіл 

на постійне місце проживання у Канаді, вважається:  

а) у Канаді — емігрантом, а в Україні — іммігрантом;  

б) у Канаді — іммігрантом, а в Україні — емігрантом;  

в) туристом. 

65) Міжнародний ринок трудових ресурсів охоплює:  

а) національні ринки робочої сили;  

б) національні ринки робочої сили та взаємозв’язки між ними;  

в) національні і регіональні ринки робочої сили;  

г) національні й регіональні ринки робочої сили та взаємозв’язки  

між ними. 

66) Традиційні центри імміграції — це:  

а) Пакистан, Південна Корея, Тайвань, Японія;  

б) Кувейт, Південно-Африканська Республіка, Росія;  

в) Австралія, Німеччина, США;  

г) країни Латинської Америки. 

67) Сучасні країни найбільшої імміграції:  

а) Пакистан, Південна Корея, Тайвань, Японія;  

б) Кувейт, Південно-Африканська Республіка, Росія;  

в) Австралія, Німеччина, США;  

г) країни Латинської Америки. 

68) Домінуючу частку сучасних міграційних потоків становлять:  

а) робітники;  

б) підприємці;  

в) службовці;  

г) менеджери середньої ланки управління;  

д) менеджери вищої ланки управління. 

69) Якщо необхідною умовою імміграції є отримання статусу біженця, 

то це:  

а) сімейна міграція;  

б) економічна міграція;  

в) гуманітарна міграція.  

70) Який з наведених наслідків міграції робочої сили є позитивним для 

окремої фірми:  

а) розширення місткості внутрішнього ринку;  

б) омолодження нації;  

в) економія коштів на освіту та перекваліфікацію робочої сили;  

г) оплата іноземної робочої сили за порівняно меншими ставками, зменшення 

витрат на виробництво продукції;  

д) спрощення структурних зрушень в економіці. 



23. Визначте непрямий інструмент еміграційної політики держави:  

а) кваліфікаційні вимоги до суб’єктів трудової міграції;  

б) митна політика, що передбачає пільги для реемігрантів;  

в) лімітування видачі закордонних паспортів;  

г) заборона на виїзд певних категорій працівників;  

д) встановлення термінів обов’язкової роботи в країні після отримання освіти 

за державний кошт. 

71) Визначте прямий інструмент еміграційної політики держави:  

а) надання пільг за валютними вкладами;  

б) митна політика, що передбачає пільги для реемігрантів;  

в) заборона на виїзд певних категорій працівників;  

г) валютна та банківська політика, орієнтована на заохочення валютних 

переказів з-за кордону. 

72) Фрахтування є формою:  

а) міжнародної торгівлі машинами і обладнанням;  

б) міжнародної торгівлі сировинними товарами;  

в) міжнародної торгівлі послугами. 

73) Зустрічна торгівля властива:  

а) міжнародній торгівлі машинами і обладнанням;  

б) міжнародній торгівлі сировинними товарами;  

в) міжнародній торгівлі послугами.  

74) Компенсаційні угоди є формою: 

а) міжнародної торгівлі машинами і обладнанням;  

б) міжнародної торгівлі сировинними товарами;  

в) міжнародної торгівлі послугами.  

75) Міжнародні торги є формою: 

а) міжнародної торгівлі машинами і обладнанням;  

б) міжнародної торгівлі сировинними товарами;  

в) міжнародної торгівлі послугами. 

76) Найбільш інтенсивними є товарні потоки між:  

а) розвинутими країнами;  

б) розвинутими країнами і країнами, що розвиваються; 

в) країнами, що розвиваються;  

г) країнами, що розвиваються, та країнами з перехідною економікою. 

77) Виберіть правильне визначення митного тарифу:  

а) конкретна ставка митного збору, яку необхідно сплатити при  

вивезенні або ввезенні товару на територію країни; 

б) ставка, що залежить від обсягу імпорту товару;  

в) обов’язковий збір, що є умовою експорту або імпорту. 

78) За напрямом дії імпортні квоти бувають: 

а) експортними;  

б) селективними; 

в) галузевими; 

д) імпортними. 



79) До функцій митного тарифу не відносять:  

а) фіскальну; 

б) перерозподільну; 

в) балансуючу;  

г) протекціоністську. 

80) Головний міжнародний регулятор світової торгівлі — це:  

а) НАТО; 

б) СОТ;  

в) ООН; 

г) СНД. 

81) Штаб-квартира СОТ знаходиться у: 

а) Москві;  

б) Мілані;  

в) Парижі;  

г) Женеві.  

82) Ввіз на митну територію країни імпортного товару за ціною, 

нижчою від порівняльної ціни на товар у країні експорту, що завдає 

шкоди національному виробнику — це:  

а) демпінг;  

б) квотування;  

в) експортна субсидія;  

г) ліцензія.  

83) Пільги фінансового характеру, що надаються державою 

експортерам для розширення вивезення товарів за кордон, — це:  

а) дотації;  

б) демпінг;  

в) експортні субсидії;  

г) премії. 

84) Додаткові імпортні збори, якими обкладаються товари, що 

експортуються за цінами, нижчими за рівень світових цін або 

внутрішніх цін імпортуючої країни, — це:  

а) антидемпінгові тарифи;  

б) експортні субсидії;  

в) митні тарифи.  

85) Державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної 

конкуренції шляхом використання інструментів тарифного і 

нетарифного регулювання:  

а) фритредерство;  

б) протекціонізм;  

в) автаркія.  

86) Яка з нижчеперелічених галузей промисловості займає найбільшу 

частку в експорті України:  



а) деревообробна;  

б) металургійна;  

в) легка.  

87) Міжнародний рух капіталу стає типовим явищем міжнародної 

економіки, починаючи із:  

а) другої половини XVII-го сторіччя;  

б) першої половини XVIII-го сторіччя;  

в) середини XIX-го сторіччя;  

г) першої половини XX- го сторіччя. 

88) Об’єктивною основою міжнародного руху капіталу є:  

а) різні форми політичного устрою країн;  

б) міжнародний поділ праці та кооперація виробництва;  

в) нерівномірність економічного розвитку країн; 

г) міжнародна конкуренція. 

89) Визначити відносний показник міжнародного руху капіталу:  

а) обсяг імпорту капіталу;  

б) кількість підприємств в країні, утворених за участю іноземного  

капіталу;  

в) частка іноземного капіталу у внутрішніх інвестиційних потребах;  

г) величина зовнішньої заборгованості країни;  

д) чистий приплив капіталу. 

90) Домінуючим компонентом сучасної структури міжнародного руху 

капіталу є:  

а) прямі інвестиції;  

б) портфельні інвестиції;  

в) міжбанківські кредити та банківські депозити;  

г) гранти та міжнародні трансферти.  

91) Визначити, яка з форм міжнародного руху капіталу дозволяє 

інвестору отримати контроль над об’єктом інвестування:  

а) портфельні інвестиції;  

б) прямі інвестиції;  

в) міжнародний кредит;  

г) гранти та пільгові кредити. 

92) Яка з форм міжнародного руху капіталу переважно 

опосередковується світовим фінансовим ринком:  

а) портфельні інвестиції;  

б) прямі інвестиції;  

в) міжнародний кредит;  

г) гранти та пільгові кредити. 

93) Визначити країни — основні донори капіталу в сучасному світі:  

а) країни Східної Європи;  

б) країни «Великої сімки»;  

в) країни СНД; 



г) країни Східної Азії;  

д) країни Латинської Америки. 

94) Найбільша в світі частка перехресних інвестицій здійснюється:  

а) країнами Східної Європи;  

б) країнами «Великої сімки»;  

в) країнами СНД;  

г) країнами Східної Азії;  

д) країнами Латинської Америки. 

95) Міжнародна інвестиційна позиція країни визначає:  

а) співвідношення активів, якими володіє країна за кордоном, та  

активами, якими володіють іноземці в країні;  

б) різницю між обсягом надходження грошових коштів із-за кордону та 

обсягом вивозу капіталу у формах позик іноземним позичальникам чи 

купівлі фінансових активів зарубіжних емітентів;  

в) частку іноземного капіталу у внутрішніх інвестиційних потребах;  

г) обсяг залучених протягом року іноземних інвестицій на душу  

населення. 

96) В сучасних умовах найбільший вплив на міжнародний рух 

капіталу здійснюють: 

а)процеси глобалізації й інтернаціоналізації;  

б) монополізація світового фінансового ринку;  

в) науково-технічний прогрес й інформаційна революція;  

г) підвищення регулюючої та перероздільної ролі міжнародних  

фінансово-кредитних інститутів;  

д) а + г;  

е) а + в.  

97) На міжнародному ринку грошей можна отримати: 

а) надстрокові кредити;  

б) короткострокові (терміном до 1-го року) кредити;  

в) середньострокові (3–5 років) кредити; 

г) довгострокові кредити.  

98) Який з сегментів не включається в структуру міжнародного ринку 

капіталу:  

а) кредитний ринок;  

б) фондовий ринок;  

в) грошовий (валютний) ринок;  

г) ринок страхового капіталу. 

99) Вкажіть домінуючий компонент сучасної структури міжнародного 

руху капіталів:  

а) прямі інвестиції;  

б) портфельні інвестиції; 

в) міжбанківські кредити та банківські депозити; 

г) гранти та міжнародні трансферти.  



100) Якщо має місце перерозподіл власності між резидентами та 

нерезидентами конкретної країни, то це: 

а) міграція підприємницького капіталу;  

б) міжнародний кредит;  

в) гуманітарна та фінансова допомога. 

101) Провідними суб’єктами прямого іноземного інвестування є:  

а) фізичні особи;  

б) національні компанії;  

в) ТНК;  

г) міжнародні валютно-фінансові інститути. 

102) Вкажіть домінуючу в сучасних умовах причину вивозу капіталів:  

а) максимізація прибутку у довгостроковому періоді; 

б) завоювання та утримання стратегічно важливих ринків;  

в) скорочення попиту на внутрішньому ринку;  

г) відповідь на загрозу конкуренції;  

д) використання дешевих трудових та природних ресурсів інших  

країн. 

103) Визначте, яка форма міжнародних інвестицій дозволяє інвестору 

отримати контроль над об’єктом інвестування: 

а) портфельні інвестиції;  

б) прямі інвестиції;  

в) міжнародний кредит;  

г) гранти та пільгові кредити. 

104) Прямі іноземні інвестиції здійснюють переважно:  

а) розвинуті країни;  

б) країни, що розвиваються;  

в) країни з перехідною економікою. 

105) У який період часу переважно всі країни світу дотримувалися 

золотого стандарту:  

а) 1918-1939;  

б) 1880-1914;  

в) 1944-1970; 

г) 1973 – до сьогодні. 

106) Який рівень доларизації економіки України у 2006-2014 

роках?:  

а) 27 – 31% ;  

б) 7 – 8 %;  

в) 19 – 20%; 

г) 40-50%. 

107) Згідно з UNHCR у 2014 році найбільше біженців походять з:  

а) Сирія;  

б) Афганістан;  

в) Сомалі; 



г) Білорісія. 

108) Згідно з підрахунками Economist intelligence unit протягом шести 

років зростання у єврозоні не перевищувало:  

а) 6%;  

б) 2%;  

в) 1% 

г) 10%. 

109) Як називалася створена після Другої світової війни міжнародна 

валютна система, яка регулювала валютні курси: 

а) Американська;  

б) Ямайська;  

в) Ялтинська;  

г) Бреттон-Вудська. 

110) Згідно з підрахунками Economist intelligence unit у якому регіоні 

світу очікуються найнижчі темпи економічного зростання (0,4%): 

а) Азія (окрім Японії, Австрії та Нової Зеландії);  

б) Північна Америка;  

в) Японія;  

г) Західна Європа. 

111) Якому способу відправки грошових переказів надають перевагу 

більшість (59%) домогосподарств-відправників в Україні: 

a) використанню неофіційних каналів, в основному особистому перевезенню 

самими трудовими мігрантами, їхніми друзями або водіями автобусів;                         

в) банківський пеерказ; 

б) оператори грошових переказів (Western Union, Money Gram тощо);                 

г)  Елекронні платежі (Web Money, Pay pal тощо). 

112) Яка країна світу отримує найбільше фінансової допомоги від 

США: 

а) Ірак;  

б) Україна;  

в) Росія;  

г) Ізраїль. 

113) Коли створена Бреттон-Вудська система, яка регулювала валютні 

курси: 

а) після ДСВ;  

б) після ПСВ;  

в) в міжвоєнний період;  

г) після закінчення Холодної війни. 

114) Римський договір про утворення Європейського Економічного 

Співтовариства було укладено: 

а) 1957 р.;  

б) 1947 р.;  

в) 1977 р.;  



г) 1967 р. 

115) Договір про створення Європейського Економічного 

Співтовариства було укладено у: 

а) Лондоні.;  

б) Римі;  

в) Боні;  

г) Парижі. 

116) Найпростішою формою міжнародної економічної інтеграції 

вважається: 

а) митний союз;  

б) зона вільної торгівлі;  

в) спільний ринок;  

г) економічний і валютний союз. 

Центральний банк якої країни найстаріший у світі (1668 р): 

117) Центральний банк якої країни найстаріший у світі (1668 р.) 

а) США;  

б) Франція;  

в) Швеція;  

г) Німеччина. 

118) Якої посади не існує в політичній системі США: 

а) Віце-президент.;  

б) Держсекретар;  

в) Прем'єр-міністр;  

г) Президент. 

119) ВВП якої з нижчезгаданих країни є найвищим: 

а) Франція;  

б) Великобританія;  

в) Німеччина;  

г) Швеція. 

120) У який період часу переважно всі країни світу перейшли на 

плаваючий валютний курс? 

а) 1918-1939;  

б) 1880-1914;  

в) 1944-1970;  

г) з 1973 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


