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Вступ 
В умовах переходу вітчизняної моделі освіти до європейської зростає роль 

самостійної роботи студентів у засвоєнні знань як необхідної умови формування 

творчої особистості спеціаліста. 

В опорно-модульному тестовому збірнику з навчальної дисципліні 

„Економіка зарубіжних країн” застосовано дедуктивний метод аналізу. Спочатку 

розглядаються загальні закономірності світового економічного розвитку. Зокрема, 

розкривається економічна структура світу, досліджуються головні складові 

ресурсного потенціалу сучасної цивілізації. Об’єктом подальшого аналізу є головні 

ешелони світової економіки, а саме: країни з розвинутою економікою, що 

складають ядро світового господарства; перехідні економічні системи, що 

утворилися на теренах Східної Європи та колишнього СРСР; господарство країн, 

що розвиваються, та особливості нових індустріальних країн. Акцентується увага на 

характеристиці регіональних особливостей економічного розвитку окремих 

споріднених груп країн Європи, Азії, Африки, Близького та середнього Сходу. 

Студентам пропонується розкрити широкий спектр економічних процесів 

сучасної цивілізації, що дає змогу набути не тільки пізнавальних наслідків, а й 

навчитись вилучанню демонстративного ефекту успішно функціонуючих економік, 

які могли б слугувати певним взірцем для нашої країни.    

Пропонований тестовий збірник має на меті формування у студентів системи 

теоретичних та спеціальних знань, використання тестових комплексів дисципліни 

як діагностування рівня засвоєння навчального матеріалу, сприяння самостійному 

осмисленню ситуаційних питань та аналізу світового досвіду, а також підготовку та 

тренінг проведення блочно-модульного  контрольного заміру знань. Сформульовані 

тестові питання є допомогою та спрямуванням зусиль студентів на самостійну 

підготовку до семінарських  та лекційних занять, націлюванням на правильність 

підбору та використання наукової літератури і сучасних технічних засобів.  
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Модуль 1: Світова господарська структура. Місце  
розвинутих країн у світовій економіці 

Національні економіки в системі світового господарства 
 

1. Дисципліна "Економіка зарубіжних країн" має предметом вивчення: 
а) економічну географію; 
б) розміщення продуктивних сил; 
в) економічні параметри країн світу. 
2. Практичне значення "Економіка зарубіжних країн" як наука виявляє 

у вивченні відносин України з 
а) окремими країнами; 
б) групами країн; 
в) регіонами; 
г) континентами; 
д) полюсами. 
3. Допишіть складові характеристики економіки зарубіжних країн за 

схемою: 
а) місце країни у світовій економіці; 
б) участь у міжнародних інтеграційних процесах; 
в) природні й трудові ресурси, виробнича структура; 
г) особливості внутрішньої економічної політики; 
д)  
е)  
4. Народногосподарський комплекс країни характеризується: 
а) галузевою і територіальною структурою; 
б) соціально-економічними відносинами; 
в) ступенем розвитку науки й техніки; 
г) системою управління. 
5. Який із факторів виробництва на сучасному етапі розвитку світової 

економіки є вирішальним стимулом розвитку країни: 
а) капітал і технологія ; 
б) трудовий фактор; 
в) природний. 
6. Узагальнюючи галузеву структуру народного господарства, виділіть 

три блоки:  
а) послуги; 
б) транспорт; 
в) сільське, лісове господарство й рибальство; 
г) промисловість. 
7. У розвинутих країнах Європи частина працездатного населення 

зайнята в сільському господарстві не перевищує 
а) 5%; 
б) 40%; 
в) 50%. 
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8. До  типів економічного розвитку, що послідовно змінюють один 
одного відносять: 

а) аграрний; 
б) індустріальний ; 
в) інформаційний. 
9. Поняття „недовикористання національних ресурсів” притаманне: 
а) системі управління народним господарством; 
б) соціально-економічному укладу країни; 
в) територіальній структурі національної економіки. 
10. Відсутності яких-небудь обмежень у взаємній торгівлі між країнами 

це характеристика зовнішньоторговельної політики: 
а) фритредерства; 
б) протекціонізму. 
11. Сукупність національних економік, опосередкована міжнародними 

економічними відносинами це:  
а) характеристика регіону; 
б) світове господарство. 
12. Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це:  
а) продукція, що вироблена резидентами на просторі країни протягом року; 
б) сума доданої вартості,  що створена в країні і складає ВВП,  і кошти,  

зароблені за кордоном. 
13. Утворюється вилученням з ВНП вартості засобів виробництва, 

зношених у процесі виготовлення продукції 
а) національний доход (НД); 
б) чистий національний продукт (ЧНП). 
14. Обсяг кінцевих товарів та послуг, що вироблені в усіх країнах світу 

це: 
а) валовий світовий продукт (ВСП) ; 
б) чистий національний продукт (ЧНП); 
в) показник ВВП на душу населення. 
15. Назвіть основні складові показники ступеня зовнішньоекономічної 

активності країни: 
а) сальдо зовнішньоторговельного балансу; 
б) ступінь участі країни в міжнародному поділі праці (відкритість 

економіки); 
в) імпортозалежність; 
г) міжнародний рух факторів виробництва; 
д) величина активів резидентів за кордоном; 
е) індекс транснаціональності (IT); 
ж) платіжний баланс; 
з) частка іноземних інвестицій у ВВП; 
и) експорт, імпорт. 
16. Міжнародні економічні відносини характеризуються як зв'язки  
а) торговельні; 
б) науково-технічні; 
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в) кредитні; 
г) валютно-фінансові; 
д) історичні; 
е) виробничі; 
ж) культурні. 
17. Які основні прояви має інтернаціоналізація як процес: 
а) інтернаціоналізація виробництва; 
б) інтернаціоналізація капіталу; 
в) утворення транснаціональних корпорацій; 
г) міграція трудового населення; 
д) науково-технічна революція. 
18. Поглиблення міжнародної спеціалізації й кооперування, як 

економічних явищ, відносять до 
а) інтернаціоналізації виробництва; 
б) інтернаціоналізації капіталу; 
в) утворення транснаціональних корпорацій. 
 
 

Варіативність моделей економічного розвитку держав світу 
 

1. Які фактори вплинули на сучасну конфігурацію всесвітнього 
господарства: 
а) просторово-географічне розміщення господарської діяльності; 
б) події людської історії; 
в) природно-кліматичні умови; 
г) у результаті взаємодії всіх цих чинників. 
2.  До поняття «центри економічної сили» зараховують:  
а) Західну Європу; 
б) Австралію та Океанію; 
в) Північно-Американський регіон; 
г) Японію. 
3. «Діалог Північ — Південь» означав у 80-ті рр. завершення серії міжнародних 
переговорів по вирішенню протиріч між: 
а) розвиненими країнами і країнами, що розвиваються; 
б) найменш розвиненими країнами; 
в) країнами з перехідною економікою. 
4. Класифікації країн по групам  за розмірами території поділяє їх на:   
а) великі; 
б) держави-карлики; 
в) середні; 
г) малі. 
5. За соціально-політичним устроєм країни є 
а) республіки; 
б) колонії; 
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в) монархії. 
6. „Виокремлюються великі регіони, які містять компактно розташовані 
країни, що мають спільні риси в природних умовах, особливостях історичного 
і культурного розвитку”  - це характеристика країн за 
а) регіональним підходом; 
б) чисельністю населення ; 
в) рівнем економічного розвитку. 
7. Західна Європа включає економічно розвинені країни. Яка з перелічених не 
входить до її складу? 
а) Нідерланди; 
б) Фінляндія; 
в) Ізраїль. 
8. Регіон Західна Європа поділяється на 
а) Південну Європу; 
б) Північну; 
в) Центральну Європу; 
г) Західну. 
9. Яку  частину Європи сформували  колишні  соціалістичні країни за межами 
СРСР: 
а) Південно-Західну Європу; 
б) Східну Європу; 
в) Центральну Європу. 
10. До складу Південно-Західної Європи входять такі країни: 
а)  Македонія і Албанія; 
б) Саудівська Аравія і Кувейт; 
в) Об'єднані Арабські Емірати і Азербайджан. 
11. Колишні азіатські республіки СРСР складають простір:  
а) Південної Азії; 
б) Південно-Східної Азії; 
в) Центральної Азії; 
г) Далекого Сходу. 
12.  Яка країна не входить до складу Австралії і Океанії?  
а) Папуа-Нова Гвінея; 
б) Австралія; 
в) Нова Зеландія; 
г) Малайзія. 
13. Африка поділяється на: 
а) Північну; 
б) Західну; 
в) Центральну; 
г) Східну; 
д) Південну. 
14. Назвіть  регіон, що сполучає країни, переважна більшість яких колись була 
в колоніальній залежності від Іспанії, тому офіційною мовою тут є іспанська: 
а) Північна Америка; 
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б) Латинська Америка. 
15. Типологічний підхід до класифікації країн світу враховує дві основні 
характеристики:  
а) показники рівня економічного розвитку; 
б) показники рівня економічного розвитку; 
в) орієнтацію на демократичні перетворення; 
г) ступінь відкритості економіки. 
16. Класифікація 00Н виділяє три типи держав, назвіть їх: 
а) індустріально розвинуті; 
б) країни з перехідною економікою; 
в) найменш розвинуті країни; 
г) країни, що розвиваються. 
17. Переважна частина найменш розвинутих країн знаходиться:   
а) в Африці; 
б) в Азії; 
в) в Латинській Америці. 
18. Як змінився за даними Міжнародного валютного фонду світовий ВВП за 
останній період:  
а) збільшився в 19 разів; 
б) зменшився в 20 разів; 
в) залишився незмінним. 
19. Назвіть сучасну чисельність населення світу:    
а) 1,6 млрд. чол.; 
б) 6,3 млрд. чол. 
20. За пересічними показниками  розвитку економіки по групах країн і регіонів, 
найвищі темпи мають:  
а) індустріально розвинуті; 
б) країни з перехідною економікою; 
в) найменш розвинуті країни; 
г) країни, що розвиваються. 
21. За попередніми оцінками темп росту економіки країн Центральної і 
Східної Європи (ЦСЄ) становив 4,4% , в тому числі України —  
а) понад 6%.; 
б) 9%. 
22. Якому регіону у географічній структурі міжнародної торгівлі належить 
беззаперечна перевага:  
а) Західній Європі; 
б) Австралії та Океанії; 
в) Північно-Американському регіону. 
23. Охарактеризуйте сучасну світову тенденцію розвитку торгівлі послугами: 
а) пересічний показник приросту експорту зростає; 
б) зменшується. 
24. Виділіть найбільшого світового інвестора:  
а) США; 
б) Японія; 
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в) Ізраїль. 
25.  Провідну роль в міжнародному русі капіталу відіграють  
а) країни ОЕСР; 
б) ТНК; 
в) країни ЄС; 
г) ТНБ. 

 
Детермінанти економічного успіху країн-лідерів 

 
1. Серед галузей виробництва на сучасному етапі для промислово розвинених 
країн найвищі показники припадають на  
а) промисловість; 
б) послуги; 
в) сільське господарство. 
2. Яка частина самодіяльного населення промислово розвинених країн, 
зайнята в сільському господарстві: 
а) 4 – 9%; 
б) 3 - 8 %; 
в) 5 – 10%. 
3. Згідно класифікації країн в «Світовому економічному огляді ООН» до 
промислово розвинених країн відносяться  
а) 26 країн; 
б) 33 країни; 
в) 23 країни. 
4. «Сімка» головних промислово розвинених країн — 
а) США, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія і Канада; 
б) США, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія і КНР; 
в) США, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія і Швейцарія. 
5. Економіка яких чотирьох європейських країн цієї «сімки» є основою 
економіки всіх 15 країн Європейського союзу: 
а) Японія, Німеччина, Франція, Італія; 
б) Німеччина, Франція, Італія, Великобританія; 
в) США, Японія, Німеччина, Франція. 
6. Після другої світової війни безперечним лідером в світовій економіці є 
а) Японія; 
б) Німеччина; 
в) Сполучені Штати Америки. 
7. Що є причиною значного відставання Великобританії від інших 
західноєвропейських країн по темпах економічного зростання у роки після 
другої світової війни: 
а) участь у військових діях другої світової війни; 
б) розпад і крах Британської імперії. 
8.  Яка мета створення Європейського економічного співтовариства (ЕЕС): 
а) необхідність взаємного економічного зближення країн Західної Європи; 
б) ліквідація фашистськіх або напівфашистськіх режимів; 
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в) протистояння в Європі двох світових систем (капіталізму та соціалізму). 
9. Завдяки яким перетворенням Японія за порівняно короткий історичний 
термін наблизилася до найвищих серед розвинених країн показників 
економічного зростання: 
а) радикальної аграрної реформи; 
б) активної ролі держави; 
в) низьких військових витрат.  
г) збереженню на певний час низького життєвого рівня населення; 
д) всі відповіді вірні; 
е) вірні відповіді усі, крім г).   
10. Найближчими по рівню конкурентоспроможності до США є  
а) Японія  та Німеччина; 
б) Франція і Україна; 
в) Сінгапур і малі європейські країни.  

 
Економіка США і Канади 

 
1.  Які характеристики економіки США впливають на всю систему 
світогосподарських зв'язків? 
а) ступінь   національної конкурентоспроможності; 
б) структура американської економіки, її науково-технічний  потенціал; 
в) зовнішня політика країни; 
г) рівень розвитку продуктивних сил.  
2. Виділить основу  перетворення Канади на одну з найрозвинених у світі 
країн: 
а) наявність величезних природних багатств; 
б) є другою за розмірами території країною у світі; 
в) провідне виробництво автомобілів,  автотехніки, будівельних машин; 
г) залежність від США. 
3. Згідно із статистикою ООН, за сукупністю яких найважливіших критеріїв 
Канада була визнана найкращою країною світу?   
а) тривалість життя; 
б) загальний рівень життя; 
в) науково-технічний  потенціал країни; 
г) реальні доходи населення; 
д) культура, мистецтво, освіта; 
е) екологія; 
ж) рівень злочинності. 
4. Коли Англійський уряд визнав за Канадою право на самостійність у 
внутрішній і зовнішній політиці? 
а) в 1954 р.; 
б) в 1931 р.; 
в) в 1945 р. 
5. Вкажіть розмір території США: 
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а) 9,3 млн. кв. км; 
б) 10 млн. кв. км; 
в) 4,5 млн. кв. км 
6. Споживчий ринок США вимірюється кількістю населення, яке складає — 
а) більш 377 млн. чол.;  
б) більш 266 млн. чол.;  
в) більш 255 млн. чол. 
7.  Найгостріша проблема американської економіки – це 
а) злиття найбільших компаній і банків;  
б) не здатність підвищити ефективність економіки, завдяки заходам впливу 
держави на неї;  
в) великий державний внутрішній борг. 
8. Частка Канади на світовому ринку  мінеральної сировини досягає: 
а) 40%;  
б) більше 30%;  
в) майже 20%. 
9. Яку частину від усієї площі країни складає покрита лісом територія 
Канади: 
а) 40%;  
б) 54%;  
в) 60%. 
10. Назвіть підрозділи суспільного виробництва промисловості США:  
а) добуваюча  промисловість;  
б) сільське господарство;  
в) електроенергетика; 
г) обробна промисловість. 
11.  Які новітні наукомісткі галузі і види виробництв є перспективними для 
економічного розвитку США: 
а) системи автоматизованого проектування, роботи;  
б) генна інженерія і біотехнологія;  
в) електроенергетика; 
г) лазерна техніка. 
12. Частка агропромислового комплексу (АПК) у ВВП США перевищує: 
а) 40%;  
б) 20%;  
в) 60%. 
 13. США займає перше місце у світі по експорту:   
а) пшениці;  
б) рису;  
в) кукурудзи. 
14. Частка зайнятих у сфері послуг США наближається до: 
а) 45%;  
б) 80%;  
в) 75%. 
15.  До сфери нематеріального виробництва і послуг відносять:  
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а) добуваючу  промисловість;  
б) оптову і роздрібну торгівлю;  
в) фінансово-кредитну діяльність і страхування; 
г) обробну промисловість. 
16. Специфіка економіки Канади у порівнянні з іншими країнами має 
вираження у  
а) перевагах більшої частки ресурсних галузей і дещо низької частки обробної 
промисловості;  
б) перевагах обробної промисловості над ресурсними галузями. 
  
   

Економіка країн ЄС 
 

1. В який період розвитку міжнародної економічної інтеграції виникли: 
Європейське об'єднання вугілля і сталі, Євроатом і Європейське Економічне 
співтовариство (ЕС)? 
а) 70-і роки 
б) 60-і роки 
в) 40-і роки 
г) 50-і роки 
2. В який період розвитку міжнародної економічної інтеграції виникли 
Європейське співтовариство (ЄС), Європейська асоціація вільної торгівлі? 
а) 70-і роки 
б) 60-і роки 
в) 40-і роки 
г) 50-і роки 
3. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в якій 
торговельну політику відносно до третіх країн визначає кожна країна 
окремо: 
а) митний союз 
б) спільний ринок 
в) зона вільної торгівлі 
г) економічний союз 
е) повна інтеграція 
4. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в якій 
встановлюється Єдиний митний тариф відносно до третіх країн: 
а) митний союз 
б) спільний ринок 
в) зона вільної торгівлі 
г) економічний союз 
д) повна інтеграція 
5. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в якій 
здійснюється вільний рух товару, капіталу, робочої сили і послуг: 
а) митний союз 
б) спільний ринок 
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в) зона вільної торгівлі 
г) економічний союз 
д). Повна інтеграція 
6. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в якій 
погоджується єдина економічна політика: 
а) спільний ринок 
б) зона вільної торгівлі 
в) економічний союз 
г) повна інтеграція 
7. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в якій 
проводиться єдина економічна політика і регулюються соціально-економічні 
процеси: 
а) митний союз 
б) спільний ринок 
в) зона вільної торгівлі 
г) економічний союз 
д) повна інтеграція 
8. Які фактори посилили інтеграційні процеси в повоєнний період? 
а) міжнародний поділ праці, вивіз капіталу 
б)ТНК,НТР 
в) міграція робочої сили, міжнародний поділ праці 
9. В якому році створене Європейське економічне співтовариство - ЄЕС 
("Спільний ринок"): 
а) 1948 
б) 1921 
в) 1957 
г) 1967 
10. В якому році до Європейського співтовариства увійшли Великобританія, 
Данія, Ірландія? 
а)1967 
б)1973 
в) 1981 
г)1986 
11. В якому році до Європейського співтовариства увійшла Греція? 
а)1967 
б)1973 
в)1981 
г)1986 
12. В якому році до Європейського співтовариства увійшли Іспанія і 
Португалія? 
а) 1967 
б) 1973 
в) 1981 
г) 1986 
13. В якому році до Європейського співтовариства увійшли Австрія, 
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Фінляндія, Швеція? 
а) 1995 
б) 1973 
в) 1981 
г) 1986 
14. Який орган управління в Європейському співтоваристві відстоює 
національні інтереси? 
а) Рада Міністрів . 
б) Комісія ЄС 
15. Який орган управління в Європейському співтоваристві 
відстоюєінтернаціональні інтереси? 
а) Рада Міністрів 
б) Комісія ЄС 
16. Який з факторів  найбільшою конкурентоспроможніст європейської 
світовому ринку? 
а) вміла організація сільськогосподарського виробництва 
б) державні дотації в агросферу 
в) гарантовані закупівлі сільськогосподарської продукції 
17. Вкажіть дату створення Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ): 
а) 1957 
б) 1967 
в)  1960 
18. Вкажіть кількість країн-членів Європейської асоціації вільної 
торгівлі(ЄАВТ): 
а) 4 
б) 15 
в) 29 
19. Вкажіть кількість країн-членів ЄС: 
а) 4 
б) 15 
в) 29 
 
 

Економіка Японії 
 
1. Після якої країни економічний потенціал Японії займає другу  позицію в сучасному 
світі? 
а) США; 
б) Франції; 
в) КНР. 
2. Валовий внутрішній продукт Японії  більше 
а) 14% світового; 
б) 10%; 
в) 22%. 
3. Скільки складає розмір ВВП на душу населення ?  
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а) 25,5 тис. дол .; 
б) 17,7 тис. дол.; 
в) 36,6 тис. дол.  
4. До числа досягнень сучасного розвитку економіки Японії можна віднести великий 
розмір 
 а) особистих активів і заощаджень населення ; 
б) золотовалютних резервів; 
в) позитивного сальдо балансу поточних платежів; 
г) корисних копалин. 
5. Доля Японії у світовому промисловому виробництві складає  
а) 14%; 
б) 10%; 
в) 12%. 
6. Організаційний механізм функціонування японської економіки представлено   
а) системою органів державної власності; 
б) напівдержавного характеру; 
в)  приватного характеру; 
г) усі відповіді вірні; 
д) не має вірної відповіді. 
7. Практично 99% усіх підприємств Японії відповідно до прийнятої класифікації (за 
розмірами капіталу і кількістю найманих робітників) відносяться до 
а) сфери малого бізнесу; 
б) середнього бізнесу; 
в) великого бізнесу. 
8. Банківська система Японії складається з   
а) фінансових організацій державної власності; 
б) фінансових організацій напівдержавного характеру; 
в)  приватних акціонерних компаній, кооперативів і т.д.; 
г) усі відповіді вірні; 
д) не має вірної відповіді. 
9. Основними пріоритетами японської зовнішньоекономічної політики є: 
а) зміцнення мощі  місця «ключового гравця» у світовій торгівлі й інвестиціях; 
б) збільшення золотовалютних резервів; 
в) забезпечення економічної безпеки країни; 
г) забезпечення країни корисними копалинами; 
д) утримання лідуючих позицій у світовій економіці й інтеграційних процесах. 
10. Географічна спрямованість зовнішньої торгівлі Японії характеризується її 
орієнтацією переважно на  
а) США; 
б)  країни Південно-Східної Азії; 
в) країни Західної Європи.  
11. У японському експорті найбільш велику позицію займає  
а) продукція хімічної промисловості ; 
б) текстильної промисловості; 
в) машинотехнічна продукція. 
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12. Японія є найбільшим імпортером  
а) паперу, картону і фанери; 
б) продовольства, сировинних товарів; 
в) нафти, вугілля, круглого лісу. 
13. З загальної суми прямих закордонних інвестицій Японії найменше 
спрямовано в  
а) США; 
б) країни Південно-Східної Азії; 
в) країни Західної Європи; 
г) країни Океанії. 
14. Особливе місце в планах розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Японії 
займає  
а) Тихоокеанський регіон ; 
б) Північно-Американський регіон; 
в) Західна Європа. 
 

Контрольний зріз знань за модулем  
„Світова господарська структура. Місце  розвинутих країн 

у світовій  економіці” 
 

1.    Назвіть основоположну складову визначення предмета курсу "Економіка 
зарубіжних країн": 
а) вивчення закономірностей; 
б) вивчення тенденцій; 
в) вивчення  міжнародних економічних відносин. 
2.     З аспектів характеристики курсу" Економіка зарубіжних країн " як 
навчальної дисципліни назвіть той, що забезпечує  місце курсу в системі 
економічних наук: 
а) фундаментальна; 
б) спеціальна економічна; 
в) база засвоєння спеціальних дисциплін; 
в) загальноосвітня. 
3.    Який з наукових блоків курсу " Економіка зарубіжних країн " забезпечує в 
основному її значення як спеціальної економічної дисципліни: 
а) загальнотеоретичний; 
б) форми міжнародних економічних відносин; 
в) проблеми економічного розвитку країн. 
4.   З нових підходів до вивчення курсу" Економіка зарубіжних країн " вкажіть 
основоположний, що виник в Україні з одержанням   незалежності: 
а) інтеграція України до світового господарства; 
б) використання світового досвіду міжнародних економічних відносин; 
в) Україна - самостійний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності; 
г) необхідність удосконалення законодавчої бази та інфраструктури України. 
5.   Що є об'єктивною основою дисципліни" Економіка зарубіжних країн" ? 
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а) міжнародний поділ праці; 
б) вихід економічних зв'язків за межі територіальних кордонів держав. 
6. Економіка зарубіжних країн    - це суспільно-виробничі зв'язки  між: 
а) країнами; 
б) країнами і міжнародними організаціями; 
в) міжнародними організаціями; 
в) між усіма суб'єктами світового ринку . 
7.   Економіка певної країни є невід'ємною частиною  світового господарства, 
оскільки: 
а) світове господарство - це сукупність національних економік; 
б) забезпечує економічні зв'язки між національними економіками. 
8.   Економічні відносини між країнами виявляються у міжнародній 
практиці: 
а) у формах міжнародного співробітництва; 
б) у діяльності міжнародних організацій; 
в) у міжнародному співробітництві в рішенні глобальних проблем; 
г) в усіх названих вище аспектах. 
9.   З аспектів значення міжнародних економічних відносин вкажіть діючі на 
національному рівні 
а) згладжують соціально-економічні відмінності між країнами, сприяють 
економічному розвитку країн, є невід'ємною частиною економіки кожної країни; 
б) створюють систему міжнародної економічної і воєнної безпеки, визначають 
темпи розвитку і пропорції світового господарства. 
10.  Зазначте  рівень  розвитку взаємовідносин між країнами,  в  якому  
загальні  закономірності виявляються з урахуванням інтересів окремих 
держав: 
а) загальносвітовий (інтернаціональний); 
б) регіональний; 
в) національний. 
11.  Яке з нижченаведених визначень характеризує позитивні  економічні 
відносини  між країнами : 
а) стійкі економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, 
закріплених в довгострокових економічних договорах; 
б) найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний характер, регулюються 
одноразовими угодами; 
в) вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин, переплетіння 
економік країн, проведення погодження державної політики у взаємних 
економічних відносинах і у відносинах з третіми країнами; 
г) тісні економічні зв'язки кооперативного типу на основі спільних, раніше 
розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних 
договорах і угодах. 
12.   На якому з означених рівнів економічного  розвитку відносин  між 
країнами його суб'єктами виступають окремі держави: 
а) мікроекономічний; 
б) макроекономічний; 
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в) інтернаціональний. 
13.  Що є формами міжнародних економічних відносин: 
а) міжнародна торгівля; 
б) міжнародна міграція капіталу; 
в) міжнародна міграція робочої сили; 
г) міжнародна передача технології; 
д) міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини; 
е) міжнародна економічна інтеграція; 
ж) вирішення глобальних проблем; 
14.  До сучасних особливостей міжнародних економічних взаємовідносин між 
країнами  відносять ті, що зумовлені розпадом соціалістичної системи: 
а) підсилення взаємозв'язку між національними і інтернаціональними інтересами; 
б) зміна соціально-економічної моделі світу; 
в) активний вплив на міжнародні економічні відносини НТР; 
г) підсилення механізмів регулювання міжнародної сфери. 
15.  У визначенні світового господарства як цілісної системи національних 
господарств вкажіть, що є первинним: 
а) система національних економік; 
б) закони економічного розвитку. 
16.  Який з означених факторів був головним фактором виходу виробничо-
економічних зв'язків за рамки національних меж? 
а) поліпшення транспортування товарів; 
б) розвиток крупної промисловості; 
в) розвиток внутрішньої торгівлі. 
17.  Для якого з етапів розвитку світового господарства характерні примусові 
зовнішньоекономічні зв'язки? 
а) розвиненої ринкової економіки; 
б) товарного виробництва; 
в) натурального господарства. 
18.  З факторів розвитку економічних відносин  між країнами у світовому 
господарстві вкажіть виниклий в період зародження капіталізму : 
а) відмінності в природних умовах і ресурсах; 
б) міжнародний поділ праці; 
в) НТР; 
г) формування крупної промисловості. 
19.  Вкажіть тип міжнародних економічних відносин, характерний  для 
історичного періоду з кінця 50-х років до нинішнього часу: 
а) колоніальний;  
б) неоколоніальний; 
в) доколоніальний;  
г) економічної рівноваги. 
20.  Назвіть характерні риси  промислово розвинених країн : 
а) мають зрілі форми розвитку, розвиваються в умовах конкуренції і глибоких 
зв'язків, що переходять зі стадії інтернаціоналізації до стадії   інтеграції; 
б) є  відокремленими, не зазнають всієї сили впливу міжнародної конкуренції; 
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в) характеризуються зміною моделі міжнародних економічних відносин і ролі у 
світовому господарстві. 
21.    Для рішення яких проблем потрібні зусилля усього світового 
співтовариства ? 
а) внутрішньо системних; 
б) регіональних; 
в) глобальних. 
22.  Вкажіть, до якої категорії економічного розвитку належить визначення: 
"це цілісна і взаємопов'язана система національних господарств, що 
взаємодіють на основі загальних економічних: 
а) світове господарство; 
б) закон. 
23.    Закон інтернаціоналізації господарського життя зумовлює: 
а) міжнародне усуспільнення виробництва і розвиток тісних зв'язків між 
суб'єктами ; 
б) обмін товарів на основі суспільне необхідних затрат праці; 
в) економічне суперництво виробників однакових товарів; 
г) різні рівні економічного розвитку сфер і суб'єктів світового господарства . 
24.  Яка з особливостей чинності законів розвитку економічних відносин між 
країнами зумовлює баланс національних і інтернаціональних інтересів ? 
а) перевага однієї з протилежних сторін над іншою; 
б) закони як тенденції; 
в) можливість регулювання міжнародними економічними відносинами; 
г) інтернаціоналізація економічних інтересів. 
25. Для якого етапу розвитку інтернаціоналізації господарського життя 
характерні монополізація економіки, діяльність ТНК, інтернаціоналізація 
виробництва і капіталу ? 
а) кінець ХУПІ - кінець XIX ст.; 
б) кінець XIX - середина XX ст.; 
в) середина XX ст. - теперішній час. 
26. Назвіть   регіон   середнього   (недостатнього)    рівня   інтенсивності 
інтернаціоналізації господарського життя: 
а) країни з перехідною економікою; 
б) промислово розвинені країни; 
в) країни, що розвиваються. 
27. Що складає економічну вигоду країни на світовому ринку ? 
а) еквівалентний обмін; 
б) різниця між інтернаціональними і національними затратами у виробництві 
товару. 
28. Який з факторів зумовлює конкуренцію на світовому ринку ? 
а) діяльність міжнародних організацій; 
б) діяльність ТНК. 
29. На які країни припадає приблизно 70 % світового експорту? 
а) промислово розвинуті; 
б) що розвиваються; 
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в) з перехідною економікою; 
г) Європейського Союзу. 
30. Частка яких країн різко зменшилася у світовому експорті ? 
а) ОПЕК; 
б) нових індустріальних країн; 
в) країн, що розвиваються; 
г) промислово розвинутих країн. 
31.  Яка з країн "великої сімки"  має найбільш високі темпи розвитку 
зовнішньоторговельного обороту? 
а) США; 
б) Японія; 
в) Канада; 
г) Франція. 
32. Світова економіка – це 
а) сукупність національних господарств; 
б) правові норми і інструменти реалізації міжнародних економічних відносин; 
в) діяльність міжнародних економічних організацій; 
г) суперечливий комплекс економічних відносин між окремими країнами. 
33. Категорія, що виражає відносини економічних суб’єктів із приводу 
задоволення економічних потреб називається 
а) національний інтерес; 
б) інтегрований інтерес; 
в) інтерес у сфері міждержавних відносин; 
г) економічний інтерес. 
34. Характер економічних законів є 
а) об”єктивний; 
б) суб”єктивний; 
35. Доповніть список сучасних статистичних показників, що обумовлюють 
місце країни в системі світогосподарськихз зв”язків  
а) рейтинг конкурентноздатності; 
б) ВНП; 
в) національний доход; 
г) ВВП. 
д) 
е) 
36. До центрів світової економіки розвинутих країн відносять: 
а) Північна Америка, Японія, Нова Зенландія, Австралія; 
б) Японія, Західна Європа, США; 
в) Канада, країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону; 
37. Організація Економічного Співробітництва та Розвитку створена у 
а) 1974 році; 
б) 1983 році; 
г) 1961 році. 
38. Центральний банк є найважливішим кредитно-фінансовим інститутом 
держави у  
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а) Шотландії; 
б) Іспанії; 
в) Італії; 
г) Франції. 
39. Економічна система країн ОЕСР заснована на поєднанні ринкового 
механізму з активним втручанням уряду у господарське життя, для того щоб 
а) завадити негативні соціально-економічні наслідки; 
б) ринкова система ефективно реагувала на побічні результати економічної 
діяльності; 
в) ринкові сили були спроможні задовольняти попит на суспільні блага; 
г) відбувався неадекватний розподіл ресурсів, доходів та добробуту . 
40. Антитрестовські заходи стосуються: 
а) злиття компаній; 
б) цінової дискримінації; 
в) добросовісної ділової практики; 
г) монопольних утворень. 
41. Яку суму вартості активів треба перевищити у Великобританії, щоб 
антимонопольний запит був неминучим  
а) 30 млн. ф. стерлінгів ; 
б) 25 млн. ф. стерлінгів; 
42. До „спеціальних” галузей економіки , що підлягають особливому режиму 
державного регулювання в країнах з розвинутою економікою відносять:     
а) банківська справа та страхування; 
б) шосейні перевезення; 
в) забезпечення нафтою та газом; 
г) медицина. 
43. Найбільший обсяг державної власності у 
а) США; 
б) Японія; 
в) Італії; 
г) Франція. 
44. До елементів системи соціального забезпечення в країнах ОЕСР належать  
а) виплати пенсій роботодавцем; 
б) страхування в разі нещасного випадку; 
в) виплати на дітей; 
г) фонд гарантій для працюючих. 
45. Чи відбувається в Канаді державний контроль за цінами на товари ?   
а) так; 
б) ні; 
46.  Лібералізація зовнішньої торгівлі стимулює 
а) ціни на експорт товарів; 
б) ціни на імпорт товарів; 
в) іноземні інвестиції; 
г) інфляцію. 
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47. До якої групи країн належить характеристика: ”Висока питома вага в 
економіці цих країн займає сфера послуг, у якій зайнято понад ½ усього 
працездатного населення?  
а) країни з розвинутою економікою; 
б) країни, що розвиваються ; 
в) нові індустріальні країни; 
г) країни з перехідною економікою. 
48. Теорія абсолютних переваг стверджує, що 
а)  країна спеціалізується на виробництві тих товарів, за якими вона має менші 
витрати, ніж інша країна; 
б) спеціалізація кожної країни на виробництві „свого” товару збільшує світовий 
продукт; 
в) виграш від спеціалізації отримують всі країни; 
г) всі відповіді вірні; 
д) всі відповіді не вірні. 
49.   З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в якій 
проводиться єдина економічна політика і регулюються соціально-економічні 
процеси: 
а)  митний союз; 
б) спільний ринок; 
в) зона вільної торгівлі; 
г) економічний союз; 
д) повна інтеграція. 
50. Який орган управління в Європейському співтоваристві відстоює 
інтернаціональні інтереси? 
а) Рада міністрів; 
б) комісія ЄС. 
 

 
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн 

 
1. Коли виникло поняття „нові індустріальні країни”? 
а) в 70-х роках; 
б) в 80-х роках; 
в) в 90-х роках. 
2. Перелічіть країни - "тигри", що входять до числа НІК Південно-Східної і 
Східної Азії (ПСА) 
а)  Індонезія, Філіппіни, Малайзія і Таїланд; 
б) Аргентина, Чилі, Бразилія та Мексика. 
3.  Максимальний середній душовий показник ВВП серед НІК складає:   
а) 20900 доларів США; 
б) 30300 доларів США; 
в) 10 844 доларів США. 
4. Назвіть країну, в якій мінімальний розмір середнього душового показника 
ВВП 
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а) Таїланд; 
б) Малайзія; 
в) Мексика. 
5. На нові індустріальні країни Південно- Східної Азії припадає  
а) 7% населення світу і виробляється 6% світового ВВП; 
б) 10% населення світу і виробляється 11% світового ВВП; 
в) 6% населення світу і виробляється 5% ВВП. 
6. Досвід якої країни було використано в економічному стрибку НІК регіону ПСА? 
а) США; 
б) Німеччини; 
в) Японіі. 
7. Яка промисловість послужила базою індустріалізації країн ПСА 
а) текстильна і взуттєва; 
б) обробна; 
в) добуваюча. 
8. До засобів впливу держави на розвиток економіки в НІК можна віднести 
а) протекціонізм по відношенню до власної продукції і жорсткі митні бар'єри для 
іноземної; 
б) обмеження імпорту і заохочення експорту; 
в) створювалися найсприятливіші умови для ПІІ у сфері організації спочатку 
трудомістких, а пізніше — наукомістких виробництв; 
г) всі відповіді не вірні; 
д) всі відповіді вірні. 
9. Важливою рисою державної політики НІК було валютне регулювання, яке 
виражалось в 
а) державних компенсаціях субсидіями для експортерів; 
б) стимулюванні притоку тільки довгострокового капіталу; 
в) обмежуванні підвищення курсу національних валют; 
г) підвищенні курсу національних валют. 
10. Політика імпортозаміщення в НІК проходила по такій схемі:  
а) спочатку заміщувався імпорт у текстильній, взуттєвій, харчовій галузях, пізніше 
імпортозаміщення поширилося на хімічні і нафтохімічні продукти, чорні метали, 
деталі машин і устаткування; 
б) спочатку заміщувалися хімічні і нафтохімічні продукти, чорні метали, деталі 
машин і устаткування, пізніше заміщувався імпорт у текстильній, взуттєвій, харчовій 
галузях. 
11. Для активного залучення ПІІ в НІК використовувалися такі форми, як  
а) консультаційні послуги; 
б) кредити закордонних банків; 
в) спільне підприємництво; 
г) технічне сприяння; 
д) всі відповіді не вірні; 
е) всі відповіді вірні. 
11. Коли відбулася фінансово-економічна криза НІК Азії?  
а) в 1997-98 рр.; 
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б) в 1980-81 рр.; 
в) в 1990-1991 рр. 
12. До НІК Латинської Америки належать:  
а)  Індонезія, Філіппіни, Малайзія і Таїланд; 
б) Аргентина, Чилі, Бразилія та Мексика. 
13. До групи яких країн можна віднести НІК?  
а) розвинених; 
б) країн, що розвиваються; 
в) країн с перехідною економікою. 
 

 

Економіка країн Центральної та Східної Європи 
 

1.  До групи „країни з перехідною економікою” входять  
а) країни-учасники ЄС; 
б) колишні соціалістичні країни — члени РЕВ і колишні республіки СРСР; 
в) нові індустріальні країни. 
2. Для держав Східної Європи характерною рисою є переорієнтація їх 
зовнішньоторговельних зв’язків, що виявляється у  
а) різкому збільшенні долі колишніх республік СРСР в їх зовнішній торгівлі й 
зниженні долі країн Західної Європи; 
б) різкому збільшенні долі країн Західної Європи в їх зовнішній торгівлі й 
зниженні долі колишніх республік СРСР. 
3. До країн з перехідною економікою можна віднести 
а) Україну; 
б) Китай; 
в) Азербайджан;  
г) Хорватію; 
д) Естонію; 
е) всі відповіді вірні; 
ж) не має вірної відповіді. 
4. До складу країн ЦСЄ не відноситься 
а) Україна; 
б) Румунія; 
в) Болгарія;  
г) Хорватія; 
д) Югославія; 
е) Боснія та Герцеговина; 
ж) Македонія; 
з) Албанія. 
5. У країнах Центральної і Східної Європи радикальні реформи розпочалися в  
а) 1989 — 1991 роках; 
б) 1991 – 1994 роках; 
в) 1997 – 2000 роках. 
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6. Коли сталось розлучення Чехословаччини і відбулось утворення двох 
суверенних республік - Чехії і Словаччини?  
а) 1992 р.; 
б) 1991 р.; 
в) 1997 р. 
7. В 1991 р. розпочалась справжня трагедія, яка пов'язана зі зміною терито-
ріальної цілісності Югославії. Які республіки на сьогодні залишились у її 
складі: 
а) Боснія і Герцеговина; 
б) Сербія і Чорногорія; 
в)  Хорватія і Словенія. 
8. Ситуація в регіоні країн Центральної та Східної Європи є загрозливою для 
Європи, оскільки вона перешкоджає:  
а) подальшому поліпшенню взаємин між народами; 
б) розширенню інтеграційних процесів; 
в) розвитку НТР. 
9. Вступ ряду країн регіону ЦСЄ або підготовка їх до вступу в НАТО 
гарантуватиме їм:  
а) фінансову й гуманітарну допомогу; 
б) політичну допомогу; 
в) військову безпеку. 
10. Які країни утворюють Вишеградську групу?  
а) Чехія; 
б) Угорщина; 
в) Словаччина;  
г) Хорватія; 
д) Польща. 
11. Одним з найбільш конкурентоспроможних експортних секторів економіки 
країн ЦСЄ є: 
а) текстильна промисловість; 
б) харчова промисловість; 
в) обробна промисловість. 
12. Сприятливу атмосферу для припливу іноземного капіталу до країн ЦСЄ 
створюють:  
а) успішність економічних перетворень; 
б) політична стабільність; 
в) стабільність народного господарства; 
г) відносно невисока вартість робочої сили; 
д) обрання незалежності; 
е) територіальний розпад. 
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Економіка Росії 
 

1. Покажіть послідовність країн за кількістю населення  
а) Бразилія; 
б) Індія; 
в) Китай; 
г) Індонезія; 
д) Російська Федерація; 
е) США. 
2. Яка з перелічених країн є найбільшою за територією державою світу? 
а) Бразилія; 
б) Індія; 
в) Китай; 
г) Індонезія; 
д) Російська Федерація; 
е) США. 
3. Серед запасів природних ресурсів Росії особливе місце займають 
а) паливно-енергетичні; 
б) водні; 
в) мінеральні добрива. 
4. Назвіть передумови розвитку сучасної економіки Російської Федерації  
а) наявність на її території практично майже всіх корисних копалин; 
б) наявність диверсифікованого виробничого потенціалу всіх галузей важкої   та 
легкої промисловості; 
в) наявність потужного науково-технічного потенціалу; 
г) наявність дешевої робочої сили; 
д) наявність міжнародних боргів. 
е) всі відповіді не вірні; 
ж) не має вірної відповіді. 
5. До особливостей  Росії відносять те, що вона: 
а) належить до найпотужніших країн світу щодо наявності природно-ресурсного 
потенціалу; 
б) є членом СТО; 
в) є практично лідером серед країн-членів СНД. 
6. Росія має найдовшу у світі протяжність берегової лінії: 
а) майже 38 тис. км; 
б) 49 тис. км; 
в) 27 тис. км. 
7. Особливу стійкість економіці Росії надає володіння провідними позиціями у 
світі щодо ресурсів, таких як: 
а) вугілля; 
б) природного газу; 
в) нафти; 
г) руди. 
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 8. Яка країна є близькою до Росії, котра може посісти восьме місце щодо 
величини ВНП? 
а) Китай; 
б) Індія; 
в) Бразилія; 
г) Аргентина. 
9. Росія володіє потужним військо-промисловим комплексом, котрий й 
сьогодні співставний із ВПК певної розвинутої країни: 
а) Китаю; 
б) Японії; 
в) США; 
г) Німеччини. 
10. Площа території Російської Федерації складає 
а) 17 млн. кв. км; 
б) 19 млн. км; 
в) 27 тис. км. 
11. Населення Росії нараховує: 
а) 175, 6 млн. чол.; 
б) 155, 2 млн. чол.; 
в) 145, 5 млн. чол. 
12. Зовнішній борг країни у 2000 році складав: 
а) 273 млрд. дол.; 
б) 163 млрд. дол.; 
в) 100 млрд. дол. 
13. В умовах глибокої економічної кризи, що спіткала колишні радянські 
республіки в 90-х роках, що послужило для Росії "рятівним поясом"? 
а) наявність міжнародних боргів; 
б) природно-ресурсний потенціал; 
 в) наявність потужного науково-технічного потенціалу; 
г) наявність дешевої робочої сили. 
14. Скільки відсотків всієї території країни складає лісопокрита площа?   
а) 73%; 
б) 16%; 
в) 45%.  
15. За гідроенергетичним потенціалом Росія посідає друге місце у світі після 
а) Бразилії; 
б) Японії; 
в) США; 
г) Канади. 
16. Частка її у світовому внутрішньому продукті (СВП) становить  
а) 2,6% 
б) 1,6%; 
в) 4,5%.  
17. В сучасній структурі ВВП Росії найбільший відсоток припадає на  
а) сільське господарство;  



 28

б) послуги; 
в) промисловість.  
18. Вкажіть послідовність галузей виробництва, з якими пов'язані експортні 
надії Росії: 
а) металургія;  
б) обробна промисловість; 
в) паливно-енергетичного комплекс; 
г) машинобудування. 
19. Росія залишається одним з найбільших виробників продовольства у світі і 
займає перше місце за виробництвом  
а) картоплі; 
б) ячменю, вівса й жита; 
в) льону; 
г) зернових і зернобобових. 
20. Географічна структура зовнішньої торгівлі Росії характеризується перева-
жанням  
а) Європейського Союзу; 
б) Японії; 
в) США; 
г) країн СНД. 
 

Економіка країн, що розвиваються 
 

1. У якості еквівалента межі між розвинутими країнами і країнами, що 
розвиваються, використовують: 
а) ВВП на душу населення;   
б) класифікацію по паритетах купівельної спроможності валют; 
в) історичні й політичні умови розвитку країн; 
г) всі відповіді вірні; 
д) всі відповіді не вірні. 
2. Скільки країн, що розвиваються, виділяють в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні (АТР)? 
а) 34 країни;   
б) 16 країн; 
в) 8 країн; 
г) 22 країни. 
3. За класифікацією Світового банку країни світу можна розділити на такі  
групи: 
а) країни з низьким ВВП на душу населення; 
б) нафтоекспортні країни;  
в) країни значного потенціалу; 
г) країни з високим рівнем доходу; 
д) Нові Індустріальні Країни (НІК); 
е) країни із середнім душовим доходом; 
ж) сировинні придатки і "бананові республіки". 
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4. Який відсоток населення світу припадає у даний час на країни, що 
розвиваються? 
а)  79%; 
б) 66%; 
в) 87%; 
г) 22%. 
5. Назвіть шість найбільших країн, що розвиваються:  
а) Аргентина; 
б) Мексика;  
в) Бразилія; 
г) Пакистан; 
д) Індонезія; 
е) Колумбія; 
ж) Індія. 
6. Серед країн, що розвиваються, відносно вищі показники ВНП на душу 
населення мають країни, в яких здобуваються корисні копалини, це  
а) Марокко; 
б) Ботсвана;  
в) Намібія; 
г) Габон; 
д) Фіджі; 
е) Барбадос. 
7. В яких країнах, що розвиваються, сільське господарство є основою 
економічного розвитку?  
а) Сейшельські о-ви; 
б) Сальвадор;  
в) Багамські о-ви; 
г) Колумбія; 
д) Коста-Ріка. 
8. Будучи другою країною в світі за чисельністю населення, Індія нараховує  
а) 795 млн. чол.; 
б) 667 млн. чол.; 
в) 935млн. чол. 
9. Відповідно до класифікації ООН до якнайменше розвинених країн 
відносяться:  
а) Афганістан; 
б) Мексика; 
в) Ефіопія; 
г) ОАЕ. 
10. Назвіть основні проблеми країн, що розвиваються: 
а) ріст зовнішньої заборгованості; 
б) несприятлива кон'юнктура на світовому ринку; 
в) інфляція, спад виробництва; 
г) впровадження новітніх досягнень науки і техніки; 
д) низька кваліфікація кадрів; 
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е) внутрішні і зовнішні конфлікти; 
ж) інтеграція у світовий простір. 
11. Як на сьогодні виріс приплив прямих іноземних інвестицій у світовому 
обсязі в країни, що розвиваються?  
а) до 36-38%; 
б) до 66- 68%; 
в) до 87%; 
г) 22-26%. 
12. Специфікою інвестицій (ПІІ) до країн, що розвиваються, є нерівномірність 
розподілення  
а) 70% припадає на 10 країн; 
б) 68% припадає на 15 країн; 
в) 90% припадає на 20 країн. 
13. В яких формах може реалізовуватись іноземна фінансова допомога 
країнам, що розвиваються? 
а) рості зовнішньої заборгованості; 
б) політичній та економічній залежності від країн-донорів; 
в) наданні кредитів у вигляді товарів або технологій; 
г) впровадженні новітніх досягнень науки і техніки; 
д) підготовці спеціалістів у вузах розвинутих країн; 
е) підготовці спеціалістів у самій країні; 
ж) наданні грошових сум через світові банки. 
14. Після подолання фінансової кризи 1997 -1998 років, частка країн, що 
розвиваються, у світовій торгівлі має найвищий показник за останні 10 років 
— 
а) 38%; 
б) 36,8%; 
в) 33,4%.  

 
 
 

Економіка країн Східної та Південно-Східної Азії 
 
1.Основними тенденціями структурних перетворень в країнах Східної і 
Південно-східної Азії є  
а) скорочення частки сільського господарства у ВВП і його одночасна 
модернізація; 
б) диверсифікація оброблювальної промисловості; 
в) поява нових галузей; 
г) підвищення науко- і капіталоємності виробництва; 
д) підвищення кваліфікації робочої сили; 
е) лібералізація в області фінансів, зовнішньої торгівлі, інвестицій. 
2. Яка країна завдяки експортоорієнтації стала першим серед країн Азії 
нетто-експортером капіталу? 
а) Індонезія; 
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б) Малайзія; 
в) Тайвань; 
г) Філіппіни. 
3. Система економічного регулювання в азіатських країнах була запозичена:  
а) у США; 
б) у Франції; 
в) у Японії. 
4. У більшості азіатських країн, що практикували імпортозаміщення, 
спочатку заміщався імпорт в таких галузях, як 
а) машинобудування; 
б) харчова; 
в) текстильна; 
г) хімічні і нафтохімічні продукти; 
д) взуттєва; 
е) чорні метали. 
5. Поява державних програм з посиленою соціальною орієнтацією: «Нового 
порядку» в Індонезії; «Нового суспільства» на Філіппінах; «Нової економічної 
політики» в Малайзії була визвана: 
а) скороченням розриву в доходах; 
б) необхідністю забезпечення участі населення у виробітку і реалізації 
економічної політики; 
в) підвищенням цін на освіту; 
г) появою заборгованості по заробітній платі; 
д) необхідністю збільшення зайнятості. 
6. Покажіть послідовність переорієнтації виробництв за експортною 
стратегією розвитку економіки азіатських країн: 
а) капіталомісткі виробництва; 
б) трудомісткі виробництва; 
в) наукоємну виробництва. 
7. Основними напрямками науково-технічної політики в країнах Східної і 
Південно-східної Азії є:   
а) макроекономіка; 
б) мікроекономіка; 
в) хімія; 
г) фізика; 
д) автоматизація виробництва; 
е) біоінженерія; 
ж) інформатика. 
8. Коли проводились аграрні реформами на Філіппінах? 
а) в 1949—1953 рр.; 
б) в 1975 р.; 
в) в 1972 р.; 
г) в 1949— 1952 рр. 
9. Яка з країн ПСА постраждала від кризи 1997-1998рр.  значно менше від 
своїх найкрупніших та найблагополучніших країн-сусідів? 
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а) Малайзія; 
б) Таїланд; 
в) Індонезія. 
10. Назвіть позитивні результати антикризових заходів в азіатських країнах:   
а) здешевлення експортних товарів азіатських країн і відповідно підвищення 
попиту на них на зовнішніх ринках; 
б) девальвація місцевих валют стимулювала скупку іноземними партнерами 
активів азіатських економік, зокрема банків; 
в) тимчасове поліпшення поточних платіжних балансів; 
г) приток зовнішніх ресурсів стимулював продукцію внутрішнього споживання, 
покупку імпортних товарів і навіть предметів розкоші; 
д) всі відповіді вірні; 
е) не має вірної відповіді. 
11.  Скільки свого промислового експорту, за даними ОЕСР, всі країни цієї 
організації поставляють на ринки Республіки Кореї, Тайваню і Сінгапура? 
 а) приблизно 5%; 
б) 7%; 
в) 12%.  

 

Економіка Китаю 
 

1.  Китай є  самою багатонаселеною країною, а саме чисельність складає: 
а) 1,2 млрд. чол.; 
б) 2,1 млрд. чол.; 
в) 3,4 млрд. чол. 
2. За якими параметрами Китай займає друге місце після США: 
а) за кількістю підприємств з іноземними інвестиціями; 
б) за експортом капіталу. 
3. Коли відбулася аграрна реформа в Китаї?  
а)  1992 році; 
б) 1988 році; 
в) 1979 році. 
4. Побудуйте логічну послідовність етапів китайської економічної реформи на 
селі: 
а)  модернізація сільського і промислового виробництва; 
б) створення різного роду промислових підприємств, підсобних промислів, розвитку 
сфери торгівлі і послуг; 
в) від завдань за централізованими заготівлями і закупівлями сільськогосподарської 
продукції до закупівель за контрактами; 
г) від системи «народних комун» до системи сімейного (подвірного) підряду. 
д) збереження колективної власності на землю й основні засоби виробництва. 
5. Які економічні заходи можна віднести до реформи в промисловості? 
а) міські підприємства могли обирати різні форми власності; 
б) підприємствам дозволялося самостійно вирішувати питання виробництва, 
постачання, збуту; 
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в) допускалася самостійна кадрова політика, система зарплати і премій; 
г) дозволялося самостійно встановлювати ціни, в межах, визначених державою; 
д) введено пільгові податки для міських підприємств; 
е) надавалися без відсоткові державні кредити. 
6. Скільки відсотків фінансових доходів сучасного Китаю припадає на 
державний сектор промисловості?  
а)  40%; 
б) 20%; 
в) 60%. 
7. Яку частину зайнятих робітників складають державні службовці?   
а)  1/4; 
б) 2/3; 
в) 5/6. 
8. Назвіть причини, за якими азіатська фінансова криза, що боляче вдарила по 
економіці багатьох країн Південно-Східної Азії, безпосередньо не торкнулася економіки 
Китаю? 
а) спекулятивні комбінації на валютному і фондовому ринках азіатських країн; 
б) високе позитивне сальдо платіжного балансу Китаю; 
в) сильний державний контроль над фінансовим сектором;   
г) великі золотовалютні резерви;  
д) пільгові податки для міських підприємств; 
е) закритість китайського фондового ринку від зовнішніх ринків капіталу. 
9. За товарообігом Китай знаходиться на:  
а)  14 місці у світі; 
б) 2 місці у світі; 
в) 11 місці у світі. 
10. Частка промислових виробів в експорті Китаю складає:  
а)  40%; 
б) 80%; 
в) 60%. 
11. Залежність китайської економіки від імпорту за останні роки виросла, до  
а) 19,6%. 
б) 18,2%; 
в) 26,1%. 
12. Ведучими торговими партнерами Китаю є  
а) Франція і Німеччина; 
б) Великобританія і Канада; 
в) Японія і США. 
 
 

Економіка країн Близького та Середнього Сходу 
 

1. Скільки держав входять до складу країн Близького та Середнього Сходу?  
а) 20 держав; 
б) 30 держав; 
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в) 10 держав. 
2. Чим обумовлюють традиційно важливу роль країн ПАБС в європейсько-
азіатській торгівлі?   
а) наявністю виходу до моря; 
б) етнічно-релігійною єдністю держав; 
в) важливим військово-стратегічним положенням регіону; 
г) географічним положенням країн регіону на стику трьох континентів. 
д) етнодемографічними чинниками. 
3. В яких країнах арабське населення складає 96—100%? 
а) в Саудівській Аравії;  
б) в Ізраїлі; 
в) в Омані; 
г) в Тунісі; 
д) в Катарі; 
е) в Алжирі; 
ж) в ОАЕ. 
4. Назвіть  крупних виробників і експортерів нафти  
а) Алжир;  
б) Іран; 
в) Оман; 
г) Туніс; 
д) країни Персидської затоки. 
5. Більшість країн регіону відноситься до групи з середнім рівнем доходу, який 
складає:  
а) від 920 дол. до 9050 дол.; 
б) від 790 дол. до 7040 дол.; 
в) від 260 дол. до 17 тис. дол. 
6. Найбільший подушений дохід притаманний   
а) Саудівській Аравії;  
б) ОАЕ; 
в) Кувейту; 
г) Бахрейну. 
7.  Програми економічних реформ в країнах регіону ПАБС включають: 
а) дерегулювання і структурну перебудову економіки;  
б) протекціонізм; 
в) приватизацію; 
г) лібералізацію торгівлі; 
д) корпоратизацію; 
е) монополізм. 
8. Скільки світового ВВП (розрахованого по паритету купівельної 
спроможності) доводиться на країни регіону ПАБС? 
а) 5,4%; 
б) 4,6%; 
в) 3,2%. 
9. Зовнішній борг регіону в 2003 р. складав:  
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а) 54,8% сукупного ВВП або 342,5 млрд. дол.; 
б) 36,2% сукупного ВВП або 534,5 млрд. дол.; 
в) 34,8% сукупного ВВП або 234,5 млрд. дол. 
10.  До специфічних рис економічного розвитку регіону можна віднести: 
а) тенденцію до уповільнення процесу урбанізації в більшості країн регіону;  
б) середню густину населення по регіону, що складає всього 27 чоловік на км2; 
в) закони Шаріату, які забороняють жінці працювати за наймом; 
г) те, що три чверті території регіону займають пустелі і напівпустелі; 
д) 40% населення регіону не досягло віку 15 років; 
е) всі відповіді не вірні; 
ж) всі відповіді вірні. 
11. Яку територію займають країни ПАБС? 
а) 54 млн. кв. км; 
б) більше 10,2 млн. кв. км; 
в) більше 13,2 млн. кв. км 
12. Надра країн ПАБС багаті корисними копалинами, проте головним 
багатством регіону,  є 
а) нафта; 
б) природній газ; 
в) водні ресурси; 
г) вугілля. 
13. Вкажіть найбільших виробників сільськогосподарської продукції:  
а) Туреччина;  
б) Ізраїль; 
в) Іран; 
г) Туніс; 
д) Марокко; 
е) Алжир; 
ж) Ірак. 
14. Яку культуру серед зернових країни ПАБС виробляють більше, ніж вся 
решта країн, що розвиваються, разом узяті? 
а) пшениця; 
б) просо; 
в) ячмінь. 
15. У економіці регіону ПАБС традиційно важлива роль належить сфері послуг: 
на неї доводиться 
а)  близько 40% зайнятих і 50—60% ВВП; 
б) близько 50% зайнятих і 60—70% ВВП; 
в) близько 30% зайнятих і 40—50% ВВП. 
16. У структурі експорту більшості країн регіону домінують 
а) легка промисловість; 
б) енергоносії; 
в) продукти харчування; 
г) нафта. 
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17. Назвіть країни регіону, які за класифікацією Світового банку, є 
експортерами послуг?  
а) Туреччина;  
б) Єгипет; 
в) Іран; 
г) Йорданія; 
д) Марокко; 
е) Ліван; 
ж) Ємен. 
18. Країни Персидської затоки активно співробітничають 
 а) з США і Азіатським регіоном. 
б) з країнами ЄС. 
 

 

Стратегічні торгово-економічні партнери України 
 

1.    Дати визначення зовнішньої торгівлі: 
а) це ввезення в країну іноземних товарів; 
б) це вивезення за кордон товарів, які продані іноземному покупцеві або ж 
призначені для продажу на іноземних ринках; 
в) це торгівля однієї країни з іншими, яка складається з експорту та імпорту  
товарів та послуг; 
г) сума вартостей експорту та імпорту країни або групи країн за певний час 
(місяць, квартал, рік); 
д) здатність суспільного виробництва даної країни виробляти необхідну кількість 
конкурентоспроможних товарів для зовнішнього ринку. 
2.     Який з аспектів значення зовнішньої торгівлі України обумовлює її вихід 
на світовий ринок? 
а) джерело надходження іноземної валюти в Україну; 
б) фактор інтеграції України у світове господарство і МЕВ; 
в) фактор подолання економічної кризи; 
г) невід'ємна частина національної економіки. 
3.   Яка з складових експортного потенціалу України потребує конверсії? 
а) робоча сила; 
б) АПК; 
в) Воєнно-промисловий комплекс; 
г) наука. 
4.   У  зовнішньоторговельному балансі України  від'ємне  сальдо  має торгівля: 
а) з країнами СНД і Балтії; 
б) з іншими країнами світу. 
5.   З   факторів,   які   перешкоджають   входженню   України  до   світової 
економіки, назвіть внутрішні: 
а) суперечності   регіонального характеру, складності діалогів з міжнародними 
фінансовими організаціями: 
б) не визначені напрями і механізм структурної перебудови народного 
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господарства, не вирішені питання безпеки у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. 
6.   У механізмі реалізації конкурентних переваг України у світовому просторі 
назвіть перший рівень: 
а) стабілізація і нарощування виробництва; 
б) залучення іноземного капіталу; 
в) створення високих технологій; 
г) насичення і підвищення якості товарів на внутрішньому ринку, створення 
конкурентного середовища. 
7.   Назвіть    фактори    розвитку    міжнародних    економічних    відносин 
України: 
а) виникнення нових держав, поява нових регіональних економічних центрів 
сили, перехід від конфронтації до співробітництва; 
б) геополітичне положення, багаті ресурси, значний економічний і науково-
технічний потенціал. 
8.   У розвитку двосторонніх міждержавних економічних відносин назвіть 
пріоритетний напрям: 
а) країни, що розвиваються; 
б) країни ЄС, США, Японія; 
в) прикордонні країни (Росія, Східна Європа); 
г) Китай. 
9.   Членство   України   в   ООН забезпечує: 
а) технічну і фінансову допомогу; 
б) підвищення ролі України у світі; 
в) інформацію, експертні послуги; 
г) усі з названих переваг. 
10.  У чому полягає головна проблема розвитку зовнішньої торгівлі України: 
а) в експорті сировини; 
б) в недостатньому експорті товарів та технологій; 
в) всі відповіді правильні. 
11.  Вкажіть перший рівень реалізації національних економічних інтересів 
України: 
а) розвиток двосторонніх міждержавних відносин; 
б) розширення участі в Європейському Союзі; 
в) співробітництво в рамках СНД; 
г) членство в ООН та інших міжнародних організаціях. 
12. Показник відкритості економіки України складає: 
а) 30% 
б) 25% 
в) 27% 
13. Україна сьогодні є членом 
а) МБРР; 
б) МФК; 
в) МАР; 
г) БАГІ; 
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д) СТО. 
14. Стратегічною метою України є вступ до 
а) ЄС; 
б) ЧЕС; 
в) ГУУАМ; 
г) СНД. 
15. Найбільший торговельний обсяг України припадає на 
а) Америку; 
б) Азію; 
в) СНД; 
г) Європу. 
16. У товарній структурі нашої зовнішньої торгівлі найменша частка 
притаманна 
а) легкій промисловості; 
б) машинам, устаткуванням, засобам транспорту та приладам;  
в) чорним металам. 
17. Головний отримувач послуг з України 
а) Німеччина; 
б) Туреччина; 
в) Росія. 
18. Євразійський коридор, на який Україна полягає великі сподівання, буде 
прокладено в напрямку 
а) Ашгабад – Баку – Тбілісі – Супса – Одеса; 
б) Батумі – Одеса – Варна; 
в) Берлін – Вроцлав – Львів – Київ. 
19. Переважна частка інвестицій йде до України  
а) з країн далекого зарубіжжя; 
б) із країн СНД. 
20. Скільки спеціальних (вільних) економічних зон утворено на Україні? 
а) 20; 
б) 22; 
в) 25. 
21. Стратегічні партнери України 
а) Китай; 
б) Росія; 
в) США; 
г) Польща. 
22. Стратегічна мета України це 
а) вступ до ООН; 
б) вступ до ЄС; 
в) вступ до МВФ. 
23. В українському імпорті з Польщі перше місце займає  
а) деревина; 
б) енергетичне обладнання; 
в) вугілля 
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24. Висока концентрація польських інвестицій спостерігається в таких 
регіонах, як 
а) Львівська область; 
б) Волинська область; 
в) Житомирська область. 
25. У структурі українського експорту в Росію основна частка припадає на 
а) продукція неорганічної хімії; 
б) ядерні реактори; 
в) металургійна промисловість. 
26. В імпорті з Росії переважають 
а) машини і обладнання; 
б) руди; 
в) енергоносії. 
27. Позитивне сальдо України у торгівельних стосунках з США за 2000 р. 
склало: 
а) 370 млн. дол.; 
б) 365 млн. дол.; 
в) 360 млн. дол. 
28. Що перевершує у товарообігу України з Канадою? 
а) експорт; 
б) імпорт. 
 
 

Контрольний зріз знань за модулем  
„Економіка регіонів. Особистий характер проблем країн з 

перехідною економікою та країн, що розвиваються” 
 

1. Назвіть країни – представники групи „нові індустриальні”  
а) Аргентина; 
б) Кувейт; 
в) Туреччина; 
г) Китай. 
2.    Які   з  інтеграційних  об'єднань   належать  до   країн з   перехідною 
економікою? 
а) Східноєвропейська вільна торгівля (СЄВТ), Дунайсько-Адріатичне 
угруповання, Чорноморське Співтовариство; 
б) КАРІКОМ, МЕРКОСУР, ЛАЕС. 
3. Назвіть критерії зарахування країн до нових індустріальних: 
а) ВНП на душу населення не більше 1110 дол.; 
б) частка переробної промисловості у ВНП менше 20%; 
в) динамічні макроекономічні та внутрішньогалузеві структурні зрушення; 
г) інтенсивна участь у МПП. 
4.  Країни, що розвиваються, займають 
а) 60% території Землі, де проживає 77% світового населення; 
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б) 45% території Землі, де проживає 62% світового населення; 
в) 70% території Землі, де проживає 87% світового населення. 
5. Коли було утворено Союз незалежних держав? 
а) в 1994 році; 
б) в 2000 році; 
в) в 1991році; 
6. Після розпаду Радянського Союзу частка Російської Федерації складає:  
а) 60% національного доходу колишнього СРСР, 76% його території та половину 
населення; 
б) 80% національного доходу колишнього СРСР, 90% його території та 1/3 
частину населення; 
в) 50% національного доходу колишнього СРСР, 67% його території та 1/4 
населення. 
7. З якими країнами Латинської Америки в наш час Україні взаємовигідні 
економічні зв’язки? 
 а) Аргентина; 
б) Кувейт; 
в) Туреччина; 
г) Китай; 
д) Мексика; 
е) Бразилія; 
ж) Венесуела. 
8.  Скільки країн входять до складу регіону Близький і Середній Схід? 
а) 17; 
б) 20; 
в) 16; 
9. Площа Африки з островами становить:  
а) 31,5 млн. км2; 
б) 20,2 млн. км2; 
в) 30,3 млн. км2; 
10. Населення регіону Південно-Східної Азії складає близько 
а) 7% населення світу; 
б) 8% населення світу; 
в) 6 населення світу. 
11. Допишіть основні напрямки системних ринкових перетворень для країн з 
перехідною економікою  
а) реформація цін і ринків; 
б) макроекономічна стабілізація; 
в)  
г)  
12. До якої групи країн належить інтеграційне об'єднання Чорноморське 
економічне співтовариство? 
а) Розвинених 
б) Що розвиваються 
в) З перехідною економікою 
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13. З   означених   груп   міжнародних   організацій   вибрати   ту,    що   є 
переважною за чисельністю: 
а) Міжурядові 
б) Неурядові 
в) Змішані 
14.   З організаційних норм діяльності міжнародних організацій вкажіть 
основний принцип: 
а) Статут 
б) Суверенітет держав 
в) Консенсус 
г) Договір 
15.    Із   зазначених   груп   вкажіть   міжнародні   організації   за   рівнем 
(масштабом дії): 
а) Постійні, тимчасові 
б) Глобальні, регіональні 
в) Урядові, неурядові 
16.   Які    внески    до    фінансових   коштів    міжнародних   організацій 
об'єднуються в фонди? 
а) Добровільні 
б) Регулярні 
17.  Який із напрямків зовнішньоторговельної політики забезпечує захист 
внутрішніх ринків від іноземних експортерів ? 
а) лібералізація; 
б) протекціонізм. 
18.  Який із чинників розвитку міжнародної торгівлі підсилює роль ТНК ? 
а) транснаціоналізація міжнародної торгівлі; 
б) посилення регулювання міжнародної торгівлі; 
в) вплив НТР. 
19.  Дайте визначення товарної структури міжнародної торгівлі: 
а) система міжнародних торговельних організацій, торговельних 
установ, підприємств і засобів зв'язку між ними;  
б) розподіл торгівлі між країнами; 
в) питома вага тих чи інших товарів у світовому товарообігу; 
г)  розподіл торгівлі між промислово розвинутими країнами,  та країнами, що 
розвиваються і новими незалежними державами. 
20.   До якого виду структури міжнародної торгівлі належить визначення "це 
система міжнародних торговельних організацій, торговельних установ, 
підприємств і засобів зв'язку між ними" ? 
а) регіональної; 
б) соціально-економічної; 
в) товарної; 
г) інституціональної (організаційної). 
21.   Для закритого сектора світового товарного ринку характерні: 
а) сфера звичайної комерційної діяльності незалежних продавців і покупців; 
б) некомерційні відносини продавців і покупців, їх юридична залежність 
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22. Визначте місце Китаю у світі, виходячи з розмірів площі:  
а) 5-те; 
б) 3-те; 
в) 7-ме 
д) 1-ше. 
23. Корея була колонією: 
а) Франції; 
б) Англії; 
в) Японії. 
24. У яких країнах економіка перебуває на перехідному етапі? 
а) Хорватії; 
б) Китаю; 
в) Мексиці. 
25. Країни-члени ОПЕК можна віднести до: 
а) розвинених; 
б) що розвиваються; 
в) з перехідною економікою. 
 26. У країні з малою відкритою економікою за плаваючого валютного курсу та 
стабільного рівня цін рівень зайнятості можна підвищити: 
а} зниженням податків; 
б) збільшенням державних видатків; 
в) збільшенням кількості грошей в обігу; 
г) зменшенням кількості грошей в обігу; 
д) правильні твердження — а, в. 
27.  Який з факторів розвитку міжнародної економічної інтеграції зумовлює 
розвиток спеціалізації країн і кооперування зв'язків між ними? 
а) міжнародна торгівля; 
б) НТР; 
в) розвиток продуктивних сил; 
г) міжнародний поділ праці. 
28. 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 імпорту; 
г) збільшення українського експорту. 
29. Міжнародний кредит надають: 
а) МВФ; 
б) Світовий банк та його відділення; 
в) міжнародні регіональні банки (Європейський, Азіатський, Африканський та 
ін.); 
г) усі попередні відповіді вірні. 
30. Які з названих видів міжнародного руху капіталу вважається прямими 
закордонними інвестиціями: 
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а) Канадський інвестиційний фонд придбає казначейські векселя Міністерства 
фінансів США на суму 50 млн. дол.; 
б) Французький банк придбає акції шведської автомобільної компанії на суму 10 
млн. дол. Загальна  вартість випуску акцій цієї компанії  складає 250 млн. дол.: 
в) Японська та китайська компанії створюють у Шанхаї спільну консалтингову 
фірму з рівними долями у статутному капіталі: 
г) Міжнародний банк реконструкції та розвитку надає Україні позику на 
структурну перебудову вугільної промисловості у розмірі 500 млн. дол. 
31. Транснаціональна компанія вирішила збільшити частку свого капіталу в 
закордонному підприємстві з 45 до 55%. Це підприємство відносно ТНК буде 
називатися: 
а) філія; 
б) дочірнє підприємство; 
в) підрозділ; 
г) холдінгова компанія. 
32. Уряду найвигідніше залучення інвестицій у вигляді: 
а) прямих інвестицій; 
б) портфельних інвестицій; 
в) інших інвестицій; 
г) всіх перелічених інвестицій в однаковому ступені; 
д) не має правильної відповіді. 
33. В країні ввели мито на ввіз імпортних автомобілів. Це політика: 
а) лібералізації; 
б) протекціонізму; 
в) фритредерства; 
г) монетаризму.  
34. Залучення іноземних інвестицій в українську економіку: 
а) не достатнє для забезпечення економічного зростання; 
б) має ухил у бік прямих за нестачі інших інвестицій; 
в) може викликати обвальне падіння курсу гривні; 
г) не залежить від ситуації на світових фондових ринках; 
д) не має правильної відповіді; 
е) всі відповіді правильні. 
35. Якщо Україна мала країна щодо споживання бавовни, то введення 
імпортного тарифу на цей товар приведе: 
а) до зростання цін на бавовну на світовому ринку; 
б) падіння цін на бавовну на світовому ринку; 
в) не вплине на світові ціни на бавовну; 
г) не має правильної відповіді. 
36. Чому галузі, які конкурують з імпортом, виступають проти вільної 
торгівлі: 
а) вони будуть змушені підвищити ефективність виробництва, щоб залишатися 
конкурентоспроможними; 
б) вони втрачають обсяг продажу тим споживачам, які бажають купувати 
імпортну продукцію; 
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в) вони будуть змушені продавати свою продукцію за нижчими цінами, тому що 
конкуренція загострюється; 
г) всі відповіді правильні; 
д) всі відповіді неправильні. 
37. Найпоширеніший метод сучасної торгової політики для найбільш 
розвинутих країн світу – це: 
а) демпінг; 
б) митне оподаткування; 
в) приховані форми протекціонізму; 
г) зниження валютного курсу для полегшення експорту; 
д) торговельні війни. 
38. Припустимо, країна А імпортує продукцію з країн Б і С. З-за політичного 
конфлікту країна Б вводить ембарго (заборона) на торгівлю з країною А, 
країна С до ембарго не приєднується. З економічної точки зору можна 
стверджувати, що: 
а) країна А програє, а країни Б і С виграють; 
б) країни А і Б програють, а країна С виграє; 
в) країни А і С програють, а країна Б виграє; 
г) усі три країни програють; 
д) сукупний добробут країн А, Б, і С не зміниться. 
39.  Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути: 
а) тарифне та нетарифне; 
б) одностороннє, двостороннє, багатостороннє; 
в) селективне, галузеве, колективне, приховане. 
40. Яка з означених торговельних бар´єрів не створює суттєвих перешкод для 
вільної торгівлі: 
а) “добровільні” експортні обмеження; 
б) мито на імпорт; 
в) ліцензії на експорт; 
г) ліцензії на імпорт; 
д) всі відповіді правильні; 
е) всі відповіді  неправильні. 
41. Який  рівень  регулювання  міжнародної торгівлі забезпечують  
міжнародні організації ? 
а) регіональний; 
б) інтернаціональний; 
в) національний; 
г) інституціональний. 
42. Хто більше за всіх виграє від вільної торгівлі: 
а) споживачі; 
б) галузі, які конкурують з імпортом; 
в) країни, що розвиваються; 
г) молоді галузі виробництва. 
43. Встановлення вільних торгових відносин приведе до того, що Україна 
стане експортером, а Польща – імпортером. Торгівля дасть змогу збільшити 
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загальний добробут в обох країнах. Яке з наведених нижче тверджень 
найбільш точно визначає групи населення в обох країнах, які будуть 
виступати “за” і “проти” вільної торгівлі: 
а) споживачі в обох країнах виступають за вільну торгівлю, виробники в Україні 
виступають за вільну торгівлю, а виробники Польщі – проти; 
б) споживачі в обох країнах виступають за вільну торгівлю, виробники в Польщі 
виступають за вільну торгівлю, а виробники  в Україні – проти; 
в) виробники в обох країнах виступають за вільну торгівлю, споживачі в Україні 
виступають за вільну торгівлю, а виробники в Польщі - проти; 
г) виробники  в Україні й споживачі в Польщі виступають за вільну торгівлю, 
споживачі в Україні й виробники в Польщі - проти; 
д) виробники в Польщі й споживачі в Україні виступають за вільну торгівлю, 
споживачі в Польщі й виробники  в Україні – проти. 
44. За якою ознакою класифікуються експортно-імпортні ціни ? 
а) за сферою розповсюдження; 
б) за сферою застосування; 
в) за транспортною складовою; 
г) за напрямом товарних потоків. 
45. Які міжнародні організації забезпечують регулювання міжнародної 
торгівлі ? 
а) МАР, МФК; 
б) МВФ, МБРР; 
в) ГАТТ/ВТО, ЮНКТАД. 
46. Зовнішньоторговельна політика – це: 
а) діяльність держави, яка спрямована на розвиток та регулювання економічних 
відносин з іншими країнами; 
б) спрямований вплив держави на торгові відносини з іншими країнами; 
в) міжнародний купівля - продаж товарів та послуг, а також міжнародне 
переміщення матеріальних, трудових і грошових ресурсів; 
г) немає правильної відповіді.    
47.  Митний тариф на імпорт збільшить рівень добробуту нації, якщо: 
а) він вводиться невеликою країною для захисту від конкуренції з боку великої 
країни; 
б) ставка мита на сировину і матеріали нижча, ніж на кінцеву продукцію; 
в) країна, що вводить тариф, займає монопольне положення як імпортер; 
г) країна, на імпорт з якої вводиться мито, займає монопольне положення на 
світовому ринку як експортер. 
48. Введення добровільних експортних обмежень: 
а) збільшить добробут країни-експортера; 
б) більш вигідніше країні-імпортеру, ніж використання імпортної квоти; 
в) може принести виграш країні-експортеру; 
г) приносить виграш як країні-імпортеру, так і країні-експортеру. 
49. Україна і Канада є конкурентами на зовнішніх ринках по таких товарах, 
як 
а) зерно; 
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б) чорні метали; 
в) машини й устаткування. 
50. Товарообіг України з США на сьогодні: 
а) збільшився; 
б) зменшився 
в) залишився незмінним. 
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