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9) освіта і виховання; 
10) міжнародний транспорт; 
11) ставлення до природи (екологія)? 
23. Прямі міжнародні сполучення – це коли перевезення 

здійснюються: 
1) Одним видом транспорту 
2) Декількома видами транспорту 
3) Декількома видами транспорту, але перевезення оформлене 

одним документом 
4) Всіма видами транспорту 
24. Змішані міжнародні сполучення – це коли перевезення 

здійснюється: 
1) Одним видом транспорту 
2) Декількома видами транспорту 
3) Декількома видами транспорту, але перевезення оформлене 

одним документом 
4) Всіма видами транспорту 
25. Прямі змішані міжнародні сполучення – це коли перевезення 

здійснюється: 
1) Одним видом транспорту 
2) Декількома видами транспорту 
3) Декількома видами транспорту, але перевезення оформлене 

одним документом 
4) Всіма видами транспорту 
26. Якими ознаками характеризується сучасна міжнародна 

економічна система: 
1) розвинутою сферою міжнародного обміну товарами, факторами 

виробництва, технологіями та інформацією; 
2) посиленням протекціонізму в зовнішньоекономічній діяльності 

держав; 
3) превалюванням міжнародних форм виробництва, передусім у 

рамках транснаціональних корпорацій, що перетворило ТНК на 
провідних суб'єктів міжнародної економічної діяльності; 

4) незалежною фінансовою сферою, яка функціонує в 
самостійному режимі й не обслуговує міжкраїнові переміщення 
товарів, послуг та факторів виробництва; 

5) системою національних, міждержавних і наднаціональних 
механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності країн з 
метою забезпечення стабільності економічного розвитку та 
гармонізації національних економічних інтересів держав у 
міжнародній сфері; 

1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ  
ТА ТОРГІВЛІ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
ТЕСТОВИЙ ТРЕНІНГ 

 
для студентів 

напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг», 
6.030504 «Економіка підприємства, 

6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Харків 
ХДУХТ 
  2017 

 



2 

 

Тестовий тренінг з дисципліни «Міжнародна економіка» / укладачі Кот 
О.В., Козуб В.О., Гринько П.Л. –  Харків: «Видавництво «Форт», 2017. 
– с. 121 
 

 
Укладачі: Кот О.В., Козуб В.О., Гринько П.Л. 
 
 
Рецензент: канд. екон. наук, проф. Круглова Е.А.  
 
 
Кафедра міжнародної економіки 
 
 
Схвалено науково-методичною комісією економічного факультету 
ХДУХТ Протокол від «30» листопада 2016 року № 2 
 
Схвалено Вченою радою ХДУХТ 
Протокол від «28» грудня 2016 року № 9 

 
Схвалено редакційно-видавничою радою ХДУХТ 
Протокол від «26» грудня 2016 року № 5 
 
 
 
 
 

 
 
         

 
 

                                           
 
 
 
 

 
                                                         © Кот О.В., Козуб В.О.,  

Гринько П.Л., укладачі 2017 
 

          © Харківський державний університет  
                      харчування та торгівлі, 2017 

 15 

 

що розвиваються 
4) Інші групи 
18. Перелічіть узагальнюючі ознаки, якими характеризуються 

країни постіндустріальної моделі господарства: 
1) Високий рівень розвитку матеріального виробництва 
2) Високий ступінь інтенсивності сільського господарства 
3) Переважна частка промисловості у створенні валового 

внутрішнього продукту та в чисельності економічно активного 
населення 

4) Високий рівень конкурентоспроможності національних 
економік 

5) Нестійкість економічних систем 
19. Назвіть регіон найбільшої інтенсивності інтернаціоналізації 

господарського життя: 
1) Країни з перехідною економікою 
2) Промислове розвинені країни 
3) Країни, що розвиваються 
4) Нові індустріальні країни 
20. Назвіть регіон середнього (недостатнього) рівня інтенсивності 

інтернаціоналізації господарського життя: 
1) Країни з перехідною економікою 
2) Промислове розвинені країни 
3) Країни, що розвиваються 
4) Нові індустріальні країни 
21. Назвіть регіон низького рівня розвитку інтернаціоналізації 

господарського життя: 
1) Країни з перехідною економікою 
2) Промислове розвинені країни 
3) Країни, що розвиваються 
4) Нові індустріальні країни 
22. Які компоненти формують політико-правове (х), економічне 

(*), соціально-культурне (^), та інфраструктурне (#) середовище 
розвитку міжнародних економічних відносин: 

1) політичні процеси та інститути; 
2) мотивація до праці; 
3) політичний режим, міра демократичних свобод; 
4) природа власності та її форми; 
5) міжнародні інформаційно-комунікаційні системи; 
6) економічні стимули та оподаткування; 
7) свобода ринків, рівень і регулювання конкуренції; 
8) законодавство; 
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4)  Вірменія; Південно-Африканська Республіка; 
13. За якими показниками оцінюється рівень соціально-

економічного розвитку країн згідно зі стандартами міжнародної 
статистики: 

1) За розміром території 
2) Обсягом валового внутрішнього продукту на душу населення 
3) Часткою у світовій торгівлі 
4) Обсягом валових інвестицій 
14. Який узагальнюючий показник лежить в основі класифікації 

країн за методикою ООН: 
1) Галузева структура національної економіки 
2) Індекс розвитку людського потенціалу 
3) ВВП на душу населення, розрахований за паритетом купівельної 

спроможності 
4) Абсолютний обсяг ВВП 
15. Який узагальнюючий показник лежить в основі класифікації 

країн за методикою Світового банку: 
1) ВВП на душу населення, розрахований за атласною методикою 
2) Структура експорту та імпорту країни 
3) Рівень і темпи інфляції та безробіття 
4) Рівень капіталізації національної економіки 
16. На які групи класифікуються країни світового господарства за 

типологією ООН: 
1) Країни з низьким доходом, країни з доходом нижче від 

середнього рівня, країни з доходом вище від середнього рівня та країни 
з високим доходом 

2) Традиційне суспільство; суспільство, що перебуває у фазі 
переходу до змін; країни, що перебувають у стадії змін; країни, що 
активно просуваються до зрілості; суспільство «масового споживання» 

3) Розвинуті ринкові економіки; перехідні економіки; економіки, 
що розвиваються 

4) Інші групи 
17. На які групи класифікуються країни світового господарства за 

методикою Світового банку: 
1) Країни з низьким доходом, країни з доходом нижче від 

середнього рівня, країни з доходом вище від середнього рівня та країни 
з високим доходом 

2) Традиційне суспільство; суспільство, що перебуває у фазі 
переходу до змін; країни, що перебувають у стадії змін; країни, що 
активно просуваються до зрілості; суспільство «масового споживання» 

3) Розвинуті ринкові економіки; перехідні економіки; економіки, 
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ВСТУП  
 

В умовах глобалізації інтеграція України у світовий 
економічний простір вимагає постійного удосконалення якості 
підготовки майбутніх фахівців, які володіють знаннями та навичками, 
пов'язаними з міжнародною економікою і міжнародними 
економічними відносинами.  

Вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» спрямоване на 
формування теоретичних і практичних знань та висвітлює проблеми 
міжнародного поділу праці; питання структури світового господарства 
та міжнародних економічних відносин; закони розвитку і регулювання 
національної та світової економіки; тенденції розвитку міжнародного 
економічного середовища, розуміння його впливу на економічний 
потенціал та специфіку організації господарчої діяльності іноземного 
партнера; особливості міжнародних ринків чинників виробництва, 
товарів та послуг, форм міжнародної економічної взаємодії.  

Метою викладання дисципліни «Міжнародна економіка» є 
формування у студентів системи сучасних теоретичних знань, вмінь і 
практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та 
механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.   

Предметом дисципліни «Міжнародна економіка» є система 
міжнародних економічних відносин, що складається між 
національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та 
глобалізації. 

Самостійна та індивідуальна робота студентів складається з: 
- ознайомлення з основними поняттями теми; 
- вивчення додаткових літературних джерел; 
- огляду періодичної літератури з конкретних питань теми; 
- складання структурно-логічної схеми тем, що вивчаються; 
- підготовки опорного конспекту; 
- схематичного зображення окремого матеріалу; 
- складання порівняльних таблиць; 
- відповідей на запропоновані тестові завдання; 
- розгляду запропонованих ситуаційних завдань і вправ за 

темами курсу;  
- написання рефератів, есе, доповідей. 
Основну вагу у тренінгу приділено засвоєнню студентами 

понятійного апарату сучасної міжнародної економіки, закріпленню 
знань про сучасні тенденції її розвитку, як суперечливої єдності 
національних і міжнародних проявів суспільного життя та формуванню 
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навичок їх творчого використання, зокрема після вивчення дисципліни 
студенти зможуть: 

- надавати визначення основних понять і складових міжнародної 
економіки; 

- визначати основні цілі, завдання та організаційно-економічні 
умови функціонування країн у сфері МЕВ; 

- формувати чинники, що впливають на розвиток міжнародного 
поділу праці з точки зору теорій міжнародної торгівлі; 

- досліджувати тенденції і процеси, що відбуваються в сфері 
міжнародних економічних відносин; 

- аналізувати дію базових економічних закономірностей на 
міжнародному рівні і їх специфічне проявлення в інтернаціональній 
сфері; 

- засвоїти сутнісні відмінності між соціально-економічним 
устроєм окремих країн світу, чинники, що спричиняють ці відмінності, 
та наслідки для організації ефективної економічної взаємодії з 
відповідними країнами світу;  

- досліджувати економічний потенціал господарюючих 
суб’єктів різної державної належності в сфері міжнародного обміну 
товарами, руху факторів виробництва і міжнародну економічну 
політику держав; 

- обирати оптимальну стратегію боротьби з економічними 
спадами, фінансовими і валютними кризами, які, виникаючи в окремих 
країнах або регіонах, в сучасних умовах набувають глобального 
характеру.  

«Міжнародна економіка» – навчальна дисципліна циклу 
загальноекономічної підготовки бакалавра напрямів підготовки 
6.030507 «Маркетинг», 6.030504 «Економіка підприємства, 6.030509 
«Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси» 
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характеризує відносини між промислово розвиненими країнами і 
новими незалежними державами: 

1) Схід-Захід                           2) Північ-Південь  
3)   Південь-Південь                4) Захід-Захід 
6. Вкажіть назву торговельно-економічного діалогу, що 

характеризує відносини між країнами, що розвиваються: 
1) Схід-Захід                           2) Північ-Південь  
3)   Південь-Південь                4) Захід-Захід 
7. Вкажіть назву торговельно-економічного діалогу, що 

характеризує відносини між промислово розвиненими країнами: 
1) Схід-Захід                           2) Північ-Південь  
3)   Південь-Південь                4) Захід-Захід 
8. Вкажіть назву торговельно-економічного діалогу, що 

характеризує відносини між новими незалежними державами: 
1) Схід-Захід                           2) Північ-Південь  
3)   Південь-Південь                4) Захід-Захід 
9. Які з перелічених країн світу належать до групи розвинених країн 

світу за методикою, прийнятою Міжнародним валютним фондом  
(МВФ)? 

1) США; Німеччина; Канада; Японія 
2) Польща; Чехія 
3) Гонконг; Сінгапур; Китай 
4) Інші країни 
10. Які з перелічених країн світу належать до складу групи країн 

«велика вісімка» за методикою, прийнятою МВФ? 
1)  Італія; Німеччина; Франція; США; Великобританія; Японія; 

Росія; Канада 
2)  Іспанія; Нідерланди; Австралія  
3)  Чехія Швейцарія;Австрія;  
4) Гонконг; Сінгапур; Китай 
11. Які з перелічених країн світу належать до групи країн з 

перехідною економікою за методикою, прийнятою МВФ? 
1)  Україна; Албанія; Чехія; Польща; Естонія; Литва. 
2)  Китай; Сінгапур; Туреччина; Індія 
3)  Кіпр; Мальта; Греція  
4)  Нова Зеландія; Алжир 
12. Які з перелічених країн світу належать до групи країн, що 

розвиваються, за методикою, прийнятою МВФ? 
1)  Нігерія; Ангола; Конго; В'єтнам 
2)  Китай; Мексика; Саудівська Аравія; Пакистан  
3)  Португалія; Словаччина; Ізраїль; Єгипет 
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Тема 2  
Міжнародна економічна діяльність  

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 

1. Назвіть характерні риси МЕВ промислово розвинених країн: 
1) Мають зрілі форми розвитку, розвиваються в умовах 

конкуренції і глибоких зв'язків, що переходять зі стадії 
інтернаціоналізації до стадії інтеграції 

2) Залишаються ще відокремленими, не зазнають всієї сили впливу 
міжнародної конкуренції, відбувається докорінна ломка механізму 
їхніх МЕВ 

3) Характеризуються зміною моделі МЕВ і ролі у світовому 
господарстві 

4) Немає вірної відповіді 
2. Назвіть характерні риси МЕВ країн, що розвиваються: 
1) Мають зрілі форми розвитку, розвиваються в умовах 

конкуренції і глибоких зв'язків, що переходять зі стадії 
інтернаціоналізації до стадії інтеграції 

2) Залишаються ще відокремленими, не зазнають всієї сили впливу 
міжнародної конкуренції, відбувається докорінна ломка механізму 
їхніх МЕВ 

3) Характеризуються зміною моделі МЕВ і ролі у світовому 
господарстві 

4) Немає вірної відповіді 
3. Назвіть характерні риси МЕВ країн з перехідною економікою: 
1) Мають зрілі форми розвитку, розвиваються в умовах 

конкуренції і глибоких зв'язків, що переходять зі стадії 
інтернаціоналізації до стадії інтеграції 

2) Залишаються ще відокремленими, не зазнають всієї сили впливу 
міжнародної конкуренції, відбувається докорінна ломка механізму 
їхніх МЕВ 

3) Характеризуються зміною моделі МЕВ і ролі у світовому 
господарстві 

4) Немає вірної відповіді 
4. Вкажіть назву торговельно-економічного діалогу, що 

характеризує відносини між промислово розвиненими країнами і 
державами ,що розвиваються: 

1) Схід-Захід                           2) Північ-Південь  
3)   Південь-Південь                4) Захід-Захід 
5. Вкажіть назву торговельно-економічного діалогу, що 

5 

 

РОЗДІЛ 1 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА – ПІДСИСТЕМА СВІТОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА. МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧИННИКІВ 
ВИРОБНИЦТВА 

 

Тема 1 
Міжнародна економічна система 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 
1. З нових підходів до вивчення курсу «Міжнародна економіка» 

вкажіть основоположний, що виник в Україні з одержанням 
незалежності: 

1) Інтеграція України до світового господарства 
2) Використання світового досвіду МЕВ 
3) Україна – самостійний суб'єкт міжнародної економічної 

діяльності 
4) Необхідність законодавчої бази та інфраструктури МЕВ 
2. Зазначте складову міжнародного аспекту економічних зв'язків: 
1) Міжнародний поділ праці 
2) Вихід економічних зв'язків за межі територіальних кордонів 

держав 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
3. Що є об'єктивною основою МЕВ? 
1) Міжнародний поділ праці 
2) Вихід економічних зв'язків за межі територіальних кордонів 

держав 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
4. МЕВ – це суспільно-виробничі зв'язки між: 
1) Країнами 
2) Країнами і міжнародними організаціями 
3) Міжнародними організаціями 
4) Між усіма суб'єктами МЕВ 
5. МЕВ є невід'ємною частиною світового господарства, оскільки: 
1) Світове господарство – це сукупність національних економік 
2) Забезпечує економічні зв'язки між національними економіками 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
6. МЕВ виявляються в міжнародній практиці: 
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1) У формах міжнародного співробітництва 
2) У діяльності міжнародних організацій 
3) У міжнародному співробітництві в рішенні глобальних проблем 
4) В усіх названих вище аспектах 
7. З перерахованих факторів розвитку МЕВ назвіть діючі в 

історично тривалому періоді: 
1) Інтернаціоналізація господарського життя, міжнародний поділ 

праці, фактор взаємозалежності 
2) НТР, глобальні проблеми, зростаюча економічна єдність світу 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
8. З перерахованих факторів розвитку МЕВ назвіть діючі в 

історично короткому періоді (з 50-х рр. XX ст.):  
1) Інтернаціоналізація господарського життя, міжнародний поділ 

праці, фактор взаємозалежності 
2) НТР, глобальні проблеми, зростаюча економічна єдність світу 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
9. З аспектів значення МЕВ вкажіть діючі на національному рівні 
1) Згладжують соціально-економічні відмінності між країнами, 

сприяють економічному розвитку країн, є невід'ємною частиною 
економіки кожної країни 

2) Створюють систему міжнародної економічної і воєнної безпеки, 
і беруть участь у формуванні ноосферної економіки, визначають темпи 
розвитку і пропорції світового господарства 

3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
10. З аспектів значення МЕВ вкажіть діючі на інтернаціональному 

рівні: 
1) Згладжують соціально-економічні відмінності між країнами, 

сприяють економічному розвитку країн, є невід'ємною частиною 
економіки кожної країни 

2) Створюють систему міжнародної економічної і воєнної безпеки, 
беруть участь у формуванні ноосферної економіки, визначають темпи 
розвитку і пропорції світового господарства 

3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
11. Зазначте рівень розвитку МЕВ, в якому загальні  закономірності 

виявляються з урахуванням регіональних особливостей: 
1) Загальносвітовий (інтернаціональний) 
2) Регіональний 
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1) Валютно-фінансові відносини       
2) Міжнародний туризм  
3) Міжнародна торгівля 
4) Міграція робочої сили 
35. Яка з форм МЕВ веде свій початок від епохи Великих 

географічних відкриттів? 
1) Валютно-фінансові відносини       
2) Міжнародний туризм  
3) Міжнародна торгівля 
4) Міграція робочої сили 
36. Яка з форм МЕВ характеризує експорт капіталу до інших 

країн? 
1) Валютно-фінансові відносини 
2) Валютно-кредитні відносини 
3) Виробниче співробітництво і інвестиційна діяльність 
4) Вивіз капіталу 
37.  Яка з форм МЕВ характеризує міжнародну спеціалізацію і 

кооперування виробництва? 
1) Валютно-фінансові відносини 
2) Вивіз капіталу 
3) Валютно-кредитні відносини  
4) Виробниче співробітництво і інвестиційна діяльність 
38. Яка з форм МЕВ характеризує відносини між кредиторами і 

позичальниками різних країн? 
1) Валютно-фінансові відносини 
2) Валютно-кредитні відносини 
3) Міжнародний рух (вивіз) капіталу 
4) Виробниче співробітництво і інвестиційна діяльність 
39. Вкажіть форму МЕВ, що характеризує переміщення осіб 

найманої праці між країнами: 
1) Валютно-фінансові відносини 
2) Міжнародна торгівля 
3) Міграція робочої сили 
4) Міжнародні транспортні відносини 
40. Для рішення яких проблем потрібні зусилля усього світового 

співтовариства ? 
1) Внутрішньосистемних 
2) Регіональних 
3) Глобальних 
4) Немає вірної відповіді 
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3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
27. Який з означених факторів був головним фактором виходу 

виробничо-економічних зв'язків за рамки національних меж? 
1) Поліпшення транспортування товарів 
2) Розвиток крупної промисловості 
3) Розвиток внутрішньої торгівлі 
4) Немає вірної відповіді 
28. Які фактори розвитку МЕВ обумовлені природними 

відмінностями: 
1) Відмінності в природних умовах і ресурсах 
2) Міжнародний поділ праці 
3) НТР 
4) Формування крупної промисловості 
29. Який з показників найбільшою мірою характеризує значення 

експорту для народного господарства країн? 
1) Обсяги експорту                     2) Обсяги імпорту 
3)  Експортна квота                      4) Немає вірної відповіді 
30. Яка з форм МЕВ характеризується розвитком торгівлі 

ліцензіями і «ноу-хау»? 
1) Виробниче співробітництво 
2) Науково-технічне співробітництво 
3) Валютні відносини 
4) Міграція робочої сили 
31. Яка з форм МЕВ зумовлює створення спільних підприємств і 

вільних економічних зон? 
1) Виробниче співробітництво 
2) Науково-технічне співробітництво 
3) Валютні відносини 
4) Міграція робочої сили 
32. Яка з форм МЕВ сприяє розвитку інвестиційної діяльності? 
1) Виробниче співробітництво 
2) Науково-технічне співробітництво 
3) Валютні відносини 
4) Міграція робочої сили 
33.  Яка з форм МЕВ регулюється Міжнародним валютним фондом? 
1) Виробниче співробітництво 
2) Науково-технічне співробітництво 
3) Валютні відносини 
4) Міграція робочої сили 
34. Яка з форм МЕВ є історично первісною? 
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3) Національний 
4) Немає вірної відповіді 
12. Зазначте рівень розвитку МЕВ, в якому загальні закономірності 

виявляються з урахуванням інтересів окремих держав: 
1) Загальносвітовий (інтернаціональний) 
2) Регіональний  
3) Національний 
4) Немає вірної відповіді 
13. Зазначте рівень розвитку МЕВ, в якому загальні закономірності 

виявляються як синтез усіх економічних відносин між країнами, що 
розвиваються, на основі універсальних закономірностей:  

1) Загальносвітовий (інтернаціональний) 
2) Регіональний 
3) Національний 
4) Немає вірної відповіді 
14. Яке з нижченаведених визначень характеризує міжнародні 

економічні відносини: 
1) Стійкі економічні зв'язки на основі спільних, раніше 

розроблених намірів, закріплених в довгострокових економічних 
договорах 

2) Найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний 
характер, регулюються одноразовими угодами 

3) Вищий рівень розвитку МЕВ, переплетіння економік країн, 
проведення погодження державної політики у взаємних економічних 
відносинах і у відносинах з третіми країнами 

4) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на основі 
спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у 
довгострокових економічних договорах і угодах. 

15. Яке з нижченаведених визначень характеризує міжнародну 
економічну взаємодію: 

1) Стійкі економічні зв'язки на основі спільних, раніше 
розроблених намірів, закріплених в довгострокових економічних 
договорах 

2) Найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний 
характер, регулюються одноразовими угодами 

3) Вищий рівень розвитку МЕВ, переплетіння економік країн, 
проведення погодження державної політики у взаємних економічних 
відносинах і у відносинах з третіми країнами 

4) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на основі 
спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у 
довгострокових економічних договорах і угодах. 
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16. Яке з нижченаведених  визначень характеризує міжнародне 
економічне співробітництво: 

1) Стійкі економічні зв'язки на основі спільних, раніше 
розроблених намірів, закріплених в довгострокових економічних 
договорах 

2) Найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний 
характер, регулюються одноразовими угодами 

3) Вищий рівень розвитку МЕВ, переплетіння економік країн, 
проведення погодження державної політики у взаємних економічних 
відносинах і у відносинах з третіми країнами 

4) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на основі 
спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у 
довгострокових економічних договорах і угодах. 

17. Яке з нижченаведених визначень характеризує міжнародну 
економічну інтеграцію: 

1) Стійкі економічні зв'язки на основі спільних, раніше 
розроблених намірів, закріплених в довгострокових економічних 
договорах 

2) Найпростіші економічні зв'язки, що мають епізодичний 
характер, регулюються одноразовими угодами 

3) Вищий рівень розвитку МЕВ, переплетіння економік країн, 
проведення погодження державної політики у взаємних економічних 
відносинах і у відносинах з третіми країнами 

4) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на основі 
спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у 
довгострокових економічних договорах і угодах. 

18. На якому з означених рівнів розвитку МЕВ його суб'єктами 
виступають окремі особи, підприємства, фірми: 

1) Мікроекономічний                2) Макроекономічний 
3) Інтернаціональний                 4) Немає вірної відповіді 
19. На якому з означених рівнів розвитку МЕВ його суб'єктами 

виступають окремі країни: 
1) Мікроекономічний                 2) Макроекономічний 
3)  Інтернаціональний                 4) Немає вірної відповіді 
20. На якому з означених рівнів розвитку МЕВ його суб'єктами 

виступають міжнародні організації і міжнародні інтеграційні 
об'єднання: 

1) Мікроекономічний                  2) Макроекономічний 
3)   Інтернаціональний                 4) Немає вірної відповіді 
21. З особливостей МЕВ на сучасному етапі вкажіть ту, що 

зумовлена розпадом соціалістичної системи: 
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1) Підсилення взаємозв'язку між національними і 
інтернаціональними інтересами. 

2) Зміна соціально-економічної моделі світу 
3) Активний вплив на МЕВ НТР 
4) Підсилення механізмів регулювання МЕВ 
22. З особливостей МЕВ на сучасному етапі вкажіть ту, що 

забезпечує управління ними на інтернаціональному рівні: 
1) Підсилення взаємозв'язку між національними і інтернаціональ-

ними інтересами 
2) Зміна соціально-економічної моделі світу 
3) Активний вплив на МЕВ НТР 
4) Підсилення механізмів регулювання МЕВ 
23.  З особливостей МЕВ на сучасному етапі вкажіть ту, що 

зумовлює раціональні зміни в структурі МЕВ: 
1) Підсилення взаємозв'язку між національними і інтернаціональ-

ними інтересами. 
2) Зміна соціально-економічної моделі світу 
3) Активний вплив на МЕВ НТР 
4) Підсилення механізмів регулювання МЕВ 
24. З особливостей МЕВ на сучасному етапі вкажіть ту, що 

зумовлює взаємопереплетіння внутрішніх і міжнародних економічних 
відносин: 

1) Підсилення взаємозв'язку між національними і інтернаціональ-
ними інтересами. 

2) Зміна соціально-економічної моделі світу 
3) Активний вплив на МЕВ НТР 
4) Підсилення механізмів регулювання МЕВ 
25. У визначенні світового господарства як цілісної системи 

національних господарств, що взаємодіють на основі загальних 
об'єктивних законів і взаємопов'язані процесами міжнародного поділу 
праці і МЕВ, вкажіть, що є первинним: 

1) Система національних економік 
2) Закони економічного розвитку 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
26. У визначенні світового господарства як цілісної системи 

національних господарств, що взаємодіють на основі загальних 
об'єктивних законів і взаємопов'язані процесами міжнародного поділу 
праці і МЕВ, вкажіть об'єктивно діючу категорію: 

1) Система національних економік 
2) Закони економічного розвитку 



32 

 

2) «Ноу-хау» 
3) Ліцензій  
4) Інжинірингу 
8. Пункт про відповідальність за незбереження конфіденційності 

при передачі інформації міститься в ліцензійних угодах при торгівлі:  
1) Патентів 
2) «Ноу-хау» 
3) Ліцензій  
4) Інжинірингу 
9. До яких форм передачі технологій  належать наукові 

конференції, виставки, ярмарки, спеціальна література: 
1) Комерційних 
2) Некомерційних 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
10. До яких форм передачі технологій належать одержання 

технологій через створення спільних підприємств, навчання, 
стажування і практику студентів і вчених, міграція вчених і 
спеціалістів: 

1) Комерційних 
2) Некомерційних 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
11. До яких форм передачі технологій належить промисловий 

шпіонаж і технологічне «піратство»? 
1) Комерційних 
2) Некомерційних 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
12. На частку якої з розвинутих країн припадає 2/3 світового 

продажу технологій? 
1) Японія 
2) Німеччина 
3) Франція 
4) США 
13. Яка країна посідає перше місце в імпорті технологій? 
1) Японія 
2) Німеччина 
3) Франція 
4) США 
14. Назвіть групу країн, що розвиваються, які виділяються у 
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6) послабленням взаємозалежності національних економік? 
27. Систему національних рахунків можна кваліфікувати як: 
1) Сукупність правил обліку експортно-імпортних операцій країн 

та руху послуг і факторів виробництва між їх контрагентами 
2) Сукупність міжнародно визнаних правил обліку всіх видів 

економічної діяльності країн, які відображають усі основні 
макроекономічні зв'язки, включаючи взаємодію національної й 
міжнародної економіки 

3) Сукупність статей витрат та надходжень секторів національної 
економіки, які відображають результати зовнішньоекономічної 
діяльності суб'єктів господарювання країни 

4) Стрімке нарощування впливу транснаціональних корпорацій 
на всі сфери діяльності 

28. За якими показниками оцінюється рівень соціально-економіч-
ного розвитку країн згідно зі стандартами міжнародної статистики: 

1) за розміром території; 
2) обсягом валового внутрішнього продукту на душу  населення;   
3) чисельністю населення; 
4) обсягом валового національного продукту; 
5) індексом людського розвитку? 
29. Що характеризує показник «Індекс розвитку людського 

потенціалу»: 
1) Міру втілених у людині природних здібностей, таланту, рівня 

освіти, кваліфікації та їх здатність приносити дохід 
2) Систему суспільних відносин, у межах якої всебічно 

розвиваються сутнісні сили людини та формується її особистість 
3) Основні аспекти людського існування – тривалість життя, 

освіченість та рівень життя 
4) Інше  
30. Вкажіть, до якої категорії економічного розвитку належить 

визначення: «це об'єктивні стійкі істотні зв'язки між протилежними 
сторонами, явищами і елементами економічної системи»:  

1) Світове господарство              2) Закон 
3)   Світова економіка                   4) МЕВ  
31. Яка з означених категорій діє постійно? 
1) Закономірність                         2) Закон 
3)   Обидві відповіді вірні             4) Немає вірної відповіді 
32. Яка з означених категорій діє протягом певного періоду часу?  
1) Закономірність                         2) Закон 
3)   Обидві відповіді вірні             4) Немає вірної відповіді 
33. У якій з означених категорій сферою дії є усе світове 
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господарство?  
1) Закономірність                         2) Закон 
3)   Обидві відповіді вірні             4) Немає вірної відповіді 
34. У якій з означених категорій сферою дії є окремі сектори 

світового господарства ?  
1) Закономірність                         2) Закон 
3)   Обидві відповіді вірні             4) Немає вірної відповіді 
35. Що є загальною рисою закону і закономірності в МЕВ? 
1) Сфера дії  
2) Протилежні сторони 
3) Час дії 
4) Немає вірної відповіді 
36. Вкажіть суб'єктивне регулювання МЕВ: 
1) Міжнародними організаціями 
2) Економічними законами 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
37.  Вкажіть об'єктивне регулювання МЕВ: 
1) Міжнародними організаціями 
2) Економічними законами 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
38. Яка з особливостей чинності законів розвитку МЕВ показує, що 

процес формування МЕВ не завершений і буде вдосконалюватися? 
1) Переважання однієї з протилежних сторін над іншою 
2) Закони як тенденції 
3) Можливість регулювання МЕВ 
4) Інтернаціоналізація економічних інтересів 
39. Яка з особливостей чинності законів розвитку МЕВ зумовлює 

баланс національних і інтернаціональних інтересів? 
1) Переважання однієї з протилежних сторін над іншою 
2) Закони як тенденції 
3) Можливість регулювання МЕВ 
4) Інтернаціоналізація економічних інтересів 
40.  Що складає економічну вигоду країни на світовому ринку? 
1) Еквівалентний обмін 
2) Різниця між інтернаціональними і національними затратами у 

виробництві товару 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
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3.3. Міжнародний науково-технічний обмін 
 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 
1. Назвіть головну форму реалізації технологій: 
1) Обмін спеціалістами. 
2) Торгівля ліцензіями і ноу-хау 
3) Наукові конференції 
4) Промисловий шпіонаж і технологічне «піратство». 
2. Міжнародний обмін технологіями у вигляді знань, досвіду, 

науково-технічної інформації це їх передача: 
1) В уречевленій формі 
2) В «чистому вигляді» 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
3. Міжнародний обмін технологіями у вигляді машин, обладнання, 

матеріалів – це їх передача: 
1) В уречевленій формі 
2) В «чистому вигляді» 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
4. До якої форми обміну технологіями належить торгівля 

патентами і «ноу-хау»? 
1) До некомерційної 
2) До комерційної 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
5.  Винахід, який захищено авторським правом – це: 
1) Патент 
2) «Ноу-хау» 
3) Ліцензія  
4) Інжиніринг 
6. Сукупність знань, які не захищено патентом, тобто 

конфіденційних – це: 
1) Патент 
2) «Ноу-хау» 
3) Ліцензія  
4) Інжиніринг 
7. Технічні секрети виробництва, технологічний досвід, інструкції, 

схеми, креслення, технологічні карти, належать до: 
1) Патентів 
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1) Ціну товару 
2) Світову ціну 
3) Внутрішню ціну 
4) Зовнішню ціну 
50. Яким чином на світовому ринку здійснюється відшкодування 

національних витрат праці на виробництво товарів? 
1) Імпортом товарів 
2) Отриманням доходів від експорту національних товарів 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
51. Які торговельні операції мають найбільш високий рівень цін? 
1) Звичайні комерційні операції 
2) Клірингові операції 
3) Операції за програмою допомоги 
4) Немає вірної відповіді 
52. Як називається ціна, за якою великі комерційні операції 

здійснюються у ВКВ в центрах міжнародної торгівлі? 
1) Регіональна 
2) Національна 
3) Світова 
4) Довідкова  
53. Як називаються ціни, які друкуються в статистичних 

збірниках зовнішньої торгівлі? 
1) Статистичні 
2) Довідкові 
3) Біржові котирування 
4) Ціни фактичних операцій і контрактів 
54. Як називаються ціни, які відбивають реальні ціни на біржі? 
1) Статистичні 
2) Довідкові 
3) Біржові котирування  
4) Ціни фактичних операцій і контрактів 
55. Які ціни вказують на реальні ціни операцій? 
1) Статистичні 
2) Довідкові 
3) Біржові котирування 
4) Ціни аукціонів 
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Тема 3  
Світовий ринок товарів та послуг 

 
3.1. Теорія міжнародної торгівлі 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 
1. В яких теоріях втілено ідею про різну відносну забезпеченість 

країн факторами виробництва: 
1) у теорії абсолютних переваг А. Сміта; 
2) порівняльних переваг Д. Рікардо; 
3) життєвого циклу товару Р. Вернона; 
4) співвідношення факторів виробництва Хекшера-Оліна? 
2. На виробництві й експорті якої продукції спеціалізуються 

країни згідно з теорією Хекшера-Оліна: 
1) продукції інтенсивного використання дефіцитних факторів 

виробництва; 
2) продукції інтенсивного використання надлишкових для 

країни факторів виробництва; 
3) відносно трудомісткої продукції; 
4) відносного дефіциту факторів виробництва? 
3. Парадокс В. Леонтьева можна пояснити: 
1) неоднорідністю факторів виробництва, що не врахована в теорії 

Хекшера-Оліна; 
2) ієрархічністю факторів виробництва; 
3) капіталомістким характером галузей добувної промисловості; 
4) дією державної торговельної політики. 
4. Чим визначається міжнародна спеціалізація країн згідно з 

теорією порівняльних переваг: 
1) розміром території країни та чисельністю населення; 
2) зовнішньоекономічною політикою уряду; 
3) собівартістю певних видів продукції; 
4) наявністю природних ресурсів; 
5) рівнем продуктивності праці в народному господарстві? 
5. Що характеризують «умови торгівлі» ? 
1) Показують, яку кількість товарів може купити країна на суму, 

яка отримана від експортера 
2) Визначають напрями транспортних потоків 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
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6. Які показники включаються в сукупний обсяг міжнародної 
торгівлі: 

1) обсяг експорту у вартісному виразі всіх країн світу; 
2) абсолютні показники експорту й імпорту у вартісному виразі 

всіх країн світу; 
3) обсяги торговельних сальдо всіх країн світу у вартісному виразі? 
7. Як називається відношення суми експорту та імпорту до ВВП, 

виражене у %: 
1) обсяг експорту; 
2) сальдо торговельного балансу; 
3) зовнішньоторговельна квота; 
4) індекс «умови торгівлі»? 
8. Показник «умови торгівлі» можна визначити як: 
1) співвідношення світових цін на товари; 
2) індекс експортних та імпортних цін на товари; 
3) відношення індексів експортних та імпортних цін на товари; 
4) склад та співвідношення світової торгівлі за групами товарів; 
5) сума зовнішньоторговельного обороту країни і сума транзитних 

товарів. 
9. Визначення – «це обмін товарами і послугами між країнами за 

межами їх національних кордонів» характеризує: 
1) Міжнародну торгівлю 
2) Світовий ринок 
3) Зовнішню торгівлю 
4) Внутрішню торгівлю 
10. Визначення – «це сфера стійких товарно-грошових відносин між 

країнами, які склалися на основі міжнародного поділу праці і які 
розвиваються під дією об'єктивних економічних законів» характеризує: 

1) Міжнародну торгівлю              2) Світовий ринок 
3)  Зовнішню торгівлю                  4) Внутрішню торгівлю 
11. Визначення – «це торгівля однієї країни з іншою, яка 

складається з експорту та імпорту» характеризує: 
1) Міжнародну торгівлю              2) Світовий ринок 
3)  Зовнішню торгівлю                  4) Внутрішню торгівлю 
12. Міжнародний товарообіг підраховується, як правило, шляхом 

підсумовування: 
1) Тільки обсягів експорту 
2) Тільки обсягів імпорту 
3) Обсягів експорту й імпорту 
4) Немає вірної відповіді 
13. Дати визначення експортного потенціалу: 
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43. Хто має право кінцевого присудження найбільших тендерів? 
1) Кабінет Міністрів 
2) Тендерний комітет 
3) Урядові органи 
4) Митна служба 
44. Визначення «це крупний ринок, який регулярно діє, збирається в 

певний період року для демонстрування зразків товарів і укладання 
торговельних угод» належить до міжнародних: 

1) Виставка 
2) Ярмарок 
3) Біржа 
4) Аукціон  
45. Визначення «це демонстрація досягнень країн у галузі 

виробництва, науки і техніки і обміну інформацією без переслідування 
комерційних цілей» належить до міжнародних: 

1) Виставка 
2) Ярмарок 
3) Біржа 
4) Аукціон  
46. Який закон регулює цінові відносини на світовому ринку? 
1) Закон вартості 
2) Закон конкуренції 
3) Закон інтернаціоналізації господарського життя 
4) Немає вірної відповіді 
47. Дайте визначення світової ціни: 
1) Це грошовий вираз вартості товару, це економічна категорія для 

виміру величини витраченого на виробництво товару суспільне 
необхідного робочого часу 

2) Це домінуючий рівень цін на світових товарних ринках у 
кожний конкретний період часу 

3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
48. Домінуючий рівень цін на світових товарних ринках у кожний 

конкретний період часу характеризує: 
1) Ціну товару 
2) Світову ціну 
3) Внутрішню ціну 
4) Зовнішню ціну 
49. Грошовий вираз вартості товару, економічна категорія для 

виміру величини витраченого на виробництво товару суспільне 
необхідного робочого часу характеризує: 
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1) Гласних 
2) Негласних 
3) «Голландських аукціонах» 
4) «Сліпих аукціонах» 
36. Як називається партія товару на міжнародному аукціоні? 
1) Стринг 
2) Лот 
3) Офсет 
4) Світч  
37. При продажу яких товарів використовується «голландський» 

аукціон? 
1) Нерухомості 
2) Предметів інтелектуальної власності 
3) Дефіцитних товарів 
4) Фруктів, овочів, квітів 
38. Яка ціна оголошується при «голландському аукціоні»? 
1) Найвища 
2) Найнижча 
3) Середня 
4) Немає вірної відповіді 
39. Як називаються тендери з запрошенням усіх бажаючих? 
1) Відкриті (гласні) 
2) Закриті (негласні) 
3) Напівзакриті 
4) Одиничні 
40. Як називаються тендери, при яких контракт передбачає 

збереження операції в таємниці? 
1) Відкриті (гласні) 
2) Закриті (негласні) 
3) Напівзакриті 
4) Одиничні 
41. Хто відповідає за процедуру і результати тендеру? 
1) Кабінет Міністрів 
2) Тендерний комітет 
3) Урядові органи 
4) Митна служба 
42. Хто має право кінцевого присудження звичайних тендерів? 
1) Кабінет Міністрів 
2) Тендерний комітет 
3) Урядові органи 
4) Митна служба 
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1) Це ввезення в країну іноземних товарів 
2) Це вивезення за кордон товарів, які продані іноземному 

покупцеві або ж призначені для продажу на іноземних ринках 
3) Це торгівля однієї країни з іншими, яка складається з експорту 

та імпорту  товарів та послуг 
4) Сума вартостей експорту та імпорту країни або групи країн за 

певний час (місяць, квартал, рік) 
5) Здатність суспільного виробництва даної країни виробляти 

необхідну кількість конкурентоспроможних товарів для зовнішнього 
ринку 

14. В якій валюті підраховується міжнародний товарообіг? 
1) Євро                                     2) Доларах США 
3)  СДР                                      4) В євровалюті 
15. Із показників розвитку міжнародної торгівлі назвіть показники 

обсягу: 
1) Темпи зростання і приросту 
2) Сальдо торгового балансу 
3) Експорт, імпорт 
4) Немає вірної відповіді 
16. Із показників розвитку міжнародної торгівлі назвіть показники 

результатів: 
1) Темпи зростання і приросту 
2) Сальдо торгового балансу 
3) Експорт, імпорт 
4) Немає вірної відповіді 
17. Із показників розвитку міжнародної торгівлі назвіть показники 

динаміки: 
1) Темпи зростання і приросту 
2) Сальдо торгового балансу 
3) Експорт, імпорт 
4) Немає вірної відповіді 
18. До якого виду структури міжнародної торгівлі належить 

визначення «це розподіл торгівлі між країнами»? 
1) Регіональної 
2) Соціально-економічної 
3) Товарної 
4) Інституціональної (організаційної) 
19. До якого виду структури міжнародної торгівлі належить 

визначення «це питома вага тих чи інших товарів у світовому 
товарообігу»? 

1) Регіональної 
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2) Соціально-економічної 
3) Товарної 
4) Інституціональної (організаційної) 
20. До якого виду структури міжнародної торгівлі належить 

визначення «це система міжнародних торговельних організацій, 
торговельних установ, підприємств і засобів зв'язку між ними»? 

1) Регіональної 
2) Соціально-економічної 
3) Товарної 
4) Інституціональної (організаційної) 
21. З названих показників розвитку інтернаціоналізації 

господарського життя назвіть якісні: 
1) Експортна квота, коефіцієнт експортної спеціалізації 
2) Формування міжнародних господарських комплексів, розвиток 

науково-технічного співробітництва 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
22. З названих показників розвитку інтернаціоналізації 

господарського життя назвіть кількісні: 
1) Експортна квота, коефіцієнт експортної спеціалізації 
2) Формування міжнародних господарських комплексів, розвиток 

науково-технічного співробітництва 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
23. Що відображає середня одиниця праці усього світу? 
1) Національну вартість 
2) Суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару 
3) Інтернаціональну вартість 
4) Немає вірної відповіді 
24. Що є пріоритетним інтегрованим показником розвитку 

світового ринку? 
1) Середня одиниця праці усього світу 
2) Ціни національних ринків 
3) Ціни світового ринку 
4) Інтернаціональна вартість товару 
25. Що історично виникає раніше? 
1) Світовий ринок                           
2) Міжнародна торгівля 
3) Світове господарство  
4) Міжнародні економічні відносини  
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3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
29. Які переваги мають члени біржі? 
1) Укладають угоди в біржовій ямі 
2) Платять менше комісійних 
3) Беруть участь в управлінні біржею 
4) Мають всі вищеперераховані переваги 
30. Спекулянти на біржі, які грають на підвищення цін на 

контракти, називаються: 
1) «Ведмеді» 
2) «Бики» 
3) «Слони» 
4) «Буйволи» 
31. Спекулянти на біржі, які грають на пониження цін на 

контракти, називаються: 
1) «Ведмеді» 
2) «Бики» 
3) «Слони» 
4) «Буйволи» 
32. Яка із форм міжнародної торгівлі проводиться в раніше 

призначених або часто постійних місцях в традиційний або раніше 
обумовлений час? 

1) Міжнародні торги 
2) Міжнародні аукціони 
3) Зустрічна торгівля 
4) Біржова торгівля 
33. Яку із форм міжнародної торгівлі називають торгівлею за 

тендером або просто тендером?  
1) Міжнародні торги 
2) Міжнародні аукціони 
3) Зустрічна торгівля 
4) Біржова торгівля 
34. На яких із міжнародних аукціонів покупці подають аукціоністу 

умовні знаки про згоду підняти ціну, і він оголошує її, не називаючи 
покупця? 

1) Гласних 
2) Негласних 
3) «Голландських аукціонах» 
4) «Сліпих аукціонах» 
35. На яких із міжнародних аукціонів торгівля ведеться з 

пониженням цін? 
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3) Бартер 
4) «Офсет» 
23. Яку форму міжнародної торгівлі характеризує таке 

визначення: «це закупки, які здійснюються експортерами в часткову 
оплату проданих товарів»? 

1) Зустрічні закупівлі 
2) Компенсаційні операції 
3) Бартер 
4) «Офсет» 
24. При якій формі міжнародної торгівлі держава або фірма 

отримує за побудовані в іншій країні промислові об'єкти товари, 
виготовлені на них? 

1) Зустрічні закупівлі 
2) Компенсаційні операції 
3) Бартер 
4) «Офсет» 
25. При якій формі міжнародної торгівлі здійснюється не тільки 

обмін товарами і послугами, але і вкладення капіталу (замість послуг і 
пільг), який використовується для сприяння реалізації товарів країни-
імпортера на світових ринках? 

1) Зустрічні закупівлі 
2) Компенсаційні операції 
3) Бартер 
4) «Офсет» 
26. При якій формі зустрічної торгівлі країна-одержувач 

розраховується будь-якими, а не раніше обумовленими товарами? 
1) Зустрічні закупівлі 
2) Компенсаційні операції 
3) Бартер 
4) «Офсет» 
27. При якій формі зустрічної торгівлі вартість товарів, які 

постачаються в рахунок оплати, за звичай не досягає 100 % вартості 
їх закупівлі, недостатня сума виплачується готівкою? 

1) Зустрічні закупівлі 
2) Компенсаційні операції 
3) Бартер 
4) «Офсет» 
28. Які операції на міжнародних біржах є пріоритетними на 

сучасному етапі? 
1) Операції з реальним товаром 
2) Ф'ючерсні операції 
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3.2. Міжнародна торгівля товарами та послугами 
 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 
1. Що є головною умовою розвитку світового ринку послуг? 
1) Розвиток виробництва. 
2) Розвиток сфери послуг. 
3) Зростання світового товарного ринку. 
4) Зростання числа компаній з надання послуг. 
2. Який з факторів зростання сфери послуг створює нові види 

діяльності та комплекс інтелектуальних послуг? 
1) Високий економічний розвиток країни. 
2) Високий рівень життя населення. 
3) Зростання світового товарного ринку. 
4) НТР 
3. Частка якої з груп послуг знижується: 
1) Банківських. 
2) Транспортних. 
3) Посередницьких. 
4) Страхових. 
4. Які послуги посідають провідне місце у сфері послуг? 
1) Біржові і страхові 
2) Банківські і посередницькі 
3) Транспортні і туристичні 
4) Послуги з експорту технологій 
5. Яка група послуг розвивається найбільш динамічно? 
1) Біржові і страхові 
2) Банківські і посередницькі 
3) Транспортні і туристичні 
4) Послуги з експорту технологій 
6.  Яка група країн є головною на світовому ринку послуг? 
1) Промислове розвинуті 
2) Країни, що розвиваються 
3) З перехідною економікою 
4) Нові індустріальні 
7. Які країни, що розвиваються є великими експортерами послуг? 
1) Аргентина, Бразилія, Індія 
2) Філіппіни, Малайзія, Нігерія 
3) Південна Корея, Мексика, Сінгапур 
4) Росія, Україна, Білорусь 
8. Які країни, що розвиваються є великими імпортерами послуг? 
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1) Аргентина, Бразилія, Індія 
2) Філіппіни, Малайзія, Нігерія 
3) Південна Корея, Мексика, Сінгапур 
4) Росія, Україна, Білорусь 
9. Визначте види торгівлі: 
1) Торгівля промисловою продукцією, сировиною, послугами 
2) Зустрічна, біржова, міжнародні аукціони, міжнародні торги 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
10. Визначте форми торгівлі: 
1) Торгівля промисловою продукцією, сировиною, послугами 
2) Зустрічна, біржова, міжнародні аукціони, міжнародні торги 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
11. До якого виду міжнародної торгівлі належить лізинг, 

консалтинг, інжиніринг? 
1) Промисловою продукцією 
2) Послугами 
3) Сировиною 
4) Машинами і обладнанням 
12. Біржова, консигнаційна і аукціонна торгівля належить до 

торгівлі: 
1) Напряму 
2) Через посередників 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
13. До якого виду міжнародної торгівлі належить торгівля 

продукцією в розібраному вигляді? 
1) Промисловою продукцією 
2) Послугами 
3) Сировиною 
4) Машинами та обладнанням 
14. До якого виду міжнародної торгівлі належить торгівля 

мінеральними ресурсами і лісовими товарами? 
1) Промисловою продукцією 
2) Послугами 
3) Сировиною 
4) Машинами та обладнанням 
15. Яка форма торгівлі відбиває сукупність операцій, при укладанні 

яких закупівля продукції супроводжується відповідними поставками 
товарів? 
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1) Біржова торгівля 
2) Зустрічна торгівля 
3) Міжнародні торги 
4) Міжнародні аукціони 
16. За якою формою здійснюється торгівля за стандартними 

контрактами? 
1) Біржова торгівля 
2) Зустрічна торгівля 
3) Міжнародні торги 
4) Міжнародні аукціони 
17. За якою формою здійснюється торгівля з товарів почерговим 

продажем на основі конкурсу покупців? 
1) Біржова торгівля 
2) Зустрічна торгівля 
3) Міжнародні торги 
4) Міжнародні аукціони 
18. Торгівля в формі конкурсної закупівлі машин і обладнання або 

розміщення замовлень на капітальне будівництво – це: 
1) Біржова торгівля 
2) Зустрічна торгівля 
3) Міжнародні торги 
4) Міжнародні аукціони 
19. До якої форми торгівлі належить бартер? 
1) Зустрічна 
2) Біржова 
3) Міжнародні аукціони 
4) Міжнародні торги 
20. До якої форми торгівлі належать компенсаційні операції? 
1) Зустрічна 
2) Біржова 
3) Міжнародні аукціони 
4) Міжнародні торги 
21. До якої форми торгівлі належать операції «офсет»? 
1) Зустрічна 
2) Біржова 
3) Міжнародні аукціони 
4) Міжнародні торги 
22. Яку форму міжнародної торгівлі характеризує таке 

визначення: «це безвалютний, але оцінений обмін товарами»? 
1) Зустрічні закупівлі 
2) Компенсаційні операції 
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2) перерозподіл капіталів між країнами згідно з потребами і 
можливостями більш прибуткового його застосування; 

3) страхування валютних і кредитних ризиків; 
4) участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях, 

опосередковуючи його перехід з однієї форми в іншу (грошової у 
виробничу, виробничої в товарну, товарної в грошову); 

5) забезпечення фінансування міжнародного товарообігу, 
прискорення його розвитку? 

4. Перелічіть базові принципи міжнародного кредитування: 
1) поверненість; 
2) платність; 
3) терміновість; 
4) цільовий характер; 
5) кредитоспроможність та платоспроможність позичальника; 
6) рівноправність позичальника і кредитора. 
5. Якою мотивацією керується суб'єкт господарювання, 

приймаючи рішення щодо залучення міжнародного кредиту: 
1) збільшення обсягів основного й обігового капіталу; 
2) нагромадження запасів товарно-матеріальних цінностей; 
3) купівля державного майна; 
4) спроба обійти тарифні і нетарифні бар'єри; 
5) спроба уникнути валютного ризику? 
6. Які критерії покладено в основу класифікації форм 

міжнародного кредиту: 
1) характер і спосіб оплати процентів; 
2) спосіб погашення позики; 
3) призначення позики; 
4) джерела позикових коштів; 
5) терміни кредиту; 
6) сума кредиту; 
7) ступінь ризику для кредитора та позичальника? 
7. Метою вивозу капіталу в позичковій формі є: 
1) контроль над підприємством; 
2) одержання підприємницького прибутку; 
3) одержання відсотків; 
4) забезпечення довгострокових економічних і політичних інтересів. 
8. Метою вивозу капіталу у формі міжнародного пільгового 

кредиту є: 
1) одержання підприємницького прибутку; 
2) надання допомоги; 
3) одержання відсотків; 
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світовому експорті технологій: 
1) Нові індустріальні країни, Таїланд, Аргентина 
2) Мексика, Південна Корея, Сінгапур 
3) Слаборозвинуті країни 
4) Арабські країни 
15. Назвіть групу країн, що розвиваються, які виділяються у 

світовому імпорті технологій: 
1) Нові індустріальні країни, Таїланд, Аргентина 
2) Мексика, Південна Корея, Сінгапур 
3) Слаборозвинуті країни 
4) Арабські країни 
16. До якого виду послуг належить надання на комерційній основі 

послуг виробничого і науково-технічного характеру: 
1) Франчайзинг 
2) Консалтинг 
3) Лізинг 
4) Інжиніринг 
17. До якого виду послуг належить надання послуг з 

консультування з широкого кола питань економічної діяльності, 
насамперед, у зовнішньоекономічній сфері: 

1) Франчайзинг 
2) Консалтинг 
3) Лізинг 
4) Інжиніринг 
18.  До якого виду послуг належить використання вже існуючої і 

добре відомої ідеї бізнесу, яка має сформований імідж: 
1) Франчайзинг 
2) Консалтинг 
3) Лізинг 
4) Інжиніринг 
19. До якого виду послуг належить оренда машин, обладнання, 

ЕОМ, транспортних засобів, складів: 
1) Франчайзинг          
2) Консалтинг  
3) Лізинг  
4) Інжиніринг 
20. Які послуги розповсюджені в будівництві та експлуатації 

обладнання: 
1) Консалтинг 
2) Лізинг 
3) Франчайзинг 
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4) Інжиніринг 
21. Передпроектні, проектні і післяпроектні послуги характерні 

для: 
1) Лізингу 
2) Франчайзингу 
3) Інжинірингу 
4) Консалтингу 
22. До якого виду інжинірингових послуг належать вивчення ринку 

товару, що вироблятиметься на об'єкті, який будується, 
топографічні зйомки, розвиток транспортної мережі, підготовка 
ТЕО проектів: 

1) Проектних 
2) Передпроектних 
3) Після проектних 
4) Немає вірної відповіді 
23.  До якого виду інжинірингових послуг належить підготовка, 

оцінка і експертиза проекту, підготовка робочих креслень і нагляд за 
проведенням робіт? 

1) Проектних 
2) Передпроектних 
3) Після проектних 
4) Немає вірної відповіді 
24. До якого виду інжинірингових послуг належить підготовка 

контракту на будівництво, будівництво об'єкта, монтаж обладнання 
і консультації щодо його експлуатації? 

1) Проектних 
2) Передпроектних 
3) Після проектних 
4) Немає вірної відповіді 
25.  Що таке франчайзинг? 
1) Ідея бізнесу  
2) Використання відомої ідеї бізнесу 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 

 
3.4. Міжнародна торгова політика 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 
1. Який з чинників обумовлює захист національних інтересів у 

міжнародній торгівлі? 
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3) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в 
інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-
матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі 
здійсненням операційної діяльності підприємства; 

4) вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові 
інструменти. 

25. Інвестор – це суб'єкт інвестиційної діяльності, що: 
1) ухвалює рішення щодо вкладення власних інвестиційних 

ресурсів в об'єкти інвестування; 
2) ухвалює рішення щодо вкладення власних, позикових і 

притягнутих інвестиційних ресурсів в об'єкти інвестування; 
3) забезпечує реалізацію інвестицій, виступаючи в ролі кредитора; 
4) ухвалює рішення щодо вкладення коштів на підставі доручення 

кредиторів. 
 

 

Тема 6 
Міжнародний кредит 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 

 
1. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст категорії 

«міжнародний кредит»: 
1) переміщення інвестиційного капіталу в межах світового 

господарства у пошуках найприбутковіших сфер вкладення; 
2) надання капіталу в грошовій або товарній формі суб'єктами 

однієї країни у власність суб'єктам іншої країни на умовах 
безоплатності; 

3) рух позичкового капіталу у сфері МЕВ, пов'язаний з наданням 
позики у грошовій чи товарній формі кредитором однієї країни 
позичальникові іншої? 

2. Що є основним джерелом позичкового капіталу у сфері МЕВ: 
1) грошові ресурси ТНК; 
2) кошти комерційних та транснаціональних банків; 
3) державні кошти; 
4) фінансові ресурси міжнародних кредитних організацій; 
5) грошові доходи і заощадження громадян різних країн; 
6) вільні грошові кошти страхових і пенсійних фондів? 
3. Які з перелічених функцій відносять до функцій міжнародного 

кредиту: 
1) прискорення здійснення міжнародних розрахунків; 
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3) розвинутих країн у країни з перехідною економікою; 
4) країнами з перехідною економікою в країни, що розвиваються; 
5) взаємне інвестування країн з перехідною економікою. 
19. Назвіть форми виходу фірми на зарубіжний ринок: 
1) експорт;  
2) франчайзинг; 
3) спільне підприємництво; 
4) ТНК? 
20. Частка іноземної участі в акціонерному капіталі фірми на 

рівні 15% вважається прямою іноземною інвестицією згідно: 
1) з міжнародними нормами; 
2) нормами законодавства США; 
3) австралійськими і канадськими нормами; 
4) українським законодавством. 
21.  Якщо іноземному інвесторові належить 70% акцій компанії, 

то таку компанію називають: 
1) акціонерним товариством; 
2) компанією переважного володіння; 
3) компанією спільного володіння; 
4) змішаним підприємством за участі іноземного капіталу; 
5) компанією колективного володіння; 
6) компанією пайового володіння. 
22. В структурі міжнародного руху капіталу в світі на даний час 

домінують: 
1) прямі інвестиції; 
2) портфельні інвестиції; 
3) міжнародні кредити; 
4) банківські депозити. 
23. Головним критерієм розмежування прямих і портфельних 

інвестицій є: 
1) частка капіталу в об’єкті інвестування; 
2) термін вкладання капіталу; 
3) реальний вплив на прийняття рішень об’єктом інвестування; 
4) напрямки використання інвестиційного капіталу об’єктом 

інвестування. 
24. Інвестиції – це: 
1) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у 

виробництво; 
2) вкладення капіталу у всіх його формах в об'єкти 

підприємницького й іншого видів діяльності, внаслідок чого 
утвориться прибуток (доход) або досягається соціальний ефект; 
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1) Діяльність ТНК 
2) Національне регулювання 
3) Діяльність міжнародних організацій 
4) Наднаціональне регулювання 
2. Який з чинників забезпечує інтернаціональний рівень регулювання 

міжнародної торгівлі? 
1) Діяльність ТНК 
2) Національне регулювання 
3) Діяльність міжнародних організацій 
4) Наднаціональне регулювання 
3. Який із напрямів зовнішньоторговельної політики є 

пом'якшенням умов міжнародної торгівлі? 
1) Лібералізація 
2) Протекціонізм  
3) Обидві відповіді вірні  
4) Немає вірної відповіді 
4. Який із напрямків зовнішньоторговельної політики забезпечує 

захист внутрішніх ринків від іноземних експортерів? 
1) Лібералізація 
2) Протекціонізм  
3) Обидві відповіді вірні  
4) Немає вірної відповіді 
5. Який із чинників розвитку міжнародної торгівлі підсилює роль 

таких організацій, як ГАТТ/СОТ? 
1) Транснаціоналізація міжнародної торгівлі 
2) Посилення регулювання міжнародної торгівлі 
3) Вплив НТР 
4) Немає вірної відповіді 
6. Який із чинників розвитку міжнародної торгівлі забезпечує її 

лібералізацію? 
1) Діяльність ТНК 
2) Зовнішньоторговельна політика 
3) НТР 
4) Сприятливий стан економіки 
7. Який рівень регулювання міжнародної торгівлі забезпечують 

міжнародні організації? 
1) Регіональний 
2) Інтернаціональний 
3) Національний 
4) Субрегіональний  
8. Положення і норми якої міжнародної організації створюють 
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правову базу розвитку міжнародної торгівлі? 
1) ЄС 
2) МВФ 
3) ГАТТ/СОТ 
4) ООН 
9. З якою метою створено ГАТТ? 
1) Для забезпечення національного протекціонізму 
2) Для забезпечення лібералізації міжнародної торгівлі 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
10.  Коли було створено ГАТТ? 
1) 1947    2) 1995   3) 1964    4) 1920 
11. Коли ГАТТ стала функціонувати як ГАТТ/СОТ? 
1) 1947   2) 1995    3) 1964    4) 1920 
12. В якій з міжнародних  організацій, що регулюють міжнародну 

торгівлю, основні рішення виробляються на переговорах-раундах? 
1) ГАТТ/СОТ  
2) ЮНКТАД 
3) МТП 
4) МТЦ 
13. Діяльність якої з міжнародних організацій, що регулюють 

міжнародну торгівлю, спрямована на усунення в ній дискримінації? 
1) ГАТТ/СОТ  
2) ЮНКТАД 
3) МТП 
4) МТЦ  
14. У рамках якої з міжнародних організацій, що регулюють 

міжнародну торгівлю, розроблені прогресивні принципи міжнародних 
торговельних відносин і торговельної політики? 

1) ГАТТ/СОТ  
2) ЮНКТАД 
3) МТП 
4) МТЦ  
12. У рамках якої з міжнародних організацій, що регулюють 

міжнародну торгівлю, діє принцип заборони кількісних обмежень в 
торгівлі? 

1) ГАТТ/СОТ 
2) ЮНКТАД 
3) КОКОМ 
4) МТЦ, МТП 
13. У рамках якої з міжнародних організацій, що регулюють 
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1) за обсягами зарубіжного виробництва та його питомою часткою 
в загальнокорпоративному виробництві; 

2) обсягами прямих іноземних інвестицій та їх питомою часткою в 
загальних інвестиціях компанії; 

3) чисельністю персоналу компанії, зайнятого на підприємствах 
країни базування ТНК; 

4) наявністю в структурі ТНК банків та страхових компаній; 
5) обсягами зарубіжних активів компанії; 
6) часткою прибутків, які отримує компанія від міжнародної 

інвестиційно-виробничої діяльності; 
7) обсягами залучених компанією кредитних ресурсів євроринків; 
8) обсягами продажу філій дочірніх компаній та їх часткою в 

загальному продажу компаній; 
9) цілеспрямованою орієнтацією на локальний характер 

виробничої, комерційної та інвестиційної діяльності? 
15. Як називається передача однією фірмою іншій засобів і 

методів ведення бізнесу під своїм товарним знаком: 
1) спільне підприємництво;      
2) ліцензування;                         
3) франчайзинг; 
4) контракт на управління; 
5) форфейтинг                      
16. Придбання українським підприємством частки статутного 

фонду спільного українсько-польського підприємства, розташованого і 
зареєстрованого на території Польщі, - це: 

1) іноземна інвестиція; 
2) пряма інвестиція; 
3) зарубіжна інвестиція; 
4) портфельна інвестиція; 
5) внутрішня інвестиція; 
6) міжнародна технічна допомога. 
17. Придбання українською промислово-фінансовою групою 

35% акцій російської компанії – це: 
1) пряма інвестиція; 
2) грант; 
3) портфельна інвестиція; 
4) міжнародний кредит. 
5)  міжнародна технічна допомога; 
18. У сучасних умовах превалює міжнародне інвестування: 
1) розвинутих країн у країни, що розвиваються; 
2) взаємне інвестування економік розвинутими країнами; 
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4) права інтелектуальної власності; 
5) кваліфікований внесок іноземного партнера в спільне 

підприємство; 
6) внутрішньокорпоративні переміщення кредитного капіталу; 
7) репатріацію прибутку ТНК; 
8) первинні вкладення інвестиційного капіталу? 
10. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст поняття 

«інвестиційна позиція країни»: 
1) активи, якими володіє країна за кордоном; 
2) співвідношення активів, якими володіє країна за кордоном, і 

активів, якими володіють іноземці в країні; 
3) активи, якими володіють іноземці в країні? 
11. Ризиками, що супроводжують зарубіжні вкладення капіталу, є: 
1) послаблення контролю за діяльністю об'єкта інвестування; 
2) потреба ретельної контрактної роботи; 
3) конфіскація; 
4) експропріація; 
5) націоналізація; 
6) митні бар'єри; 
7) несприятливий інвестиційний клімат у приймаючій країні; 
8) наявність валютних обмежень; 
9) конкуренція з боку національних товаровиробників. 
12. Від діяльності ТНК, що створює зарубіжні філії, країна 

базування здобуває переваги від: 
1) появи нових додаткових робочих місць; 
2) більш ефективного використання національного капіталу за 

кордоном; 
3) надходжень усіх податків на прибуток ТНК до державного 

бюджету; 
4) можливості залучення кредитних ресурсів у евровалютах; 
5) диверсифікації форм міжнародних розрахунків суб'єктів 

господарювання. 
13. Які з названих підрозділів ТНК мають найбільшу автономію та 

економічні права: 
1) асоційоване підприємство; 
2) філії; 
3) дочірні підприємства; 
4) підприємства, що працюють за договором франшизи; 
5) фірми, що входять до стратегічних альянсів? 
14. За якими кількісними та якісними показниками компанію 

можна віднести до ТНК: 
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міжнародну торгівлю, головною функцією є зниження митних 
тарифів і усунення нетарифних обмежень? 

1) ГАТТ/СОТ  
2) ЮНКТАД 
3) МТП 
4) МТЦ  
14. Вкажіть принцип ГАТТ/СОТ, який означає надання найбільшого 

сприяння кожній країні: 
1) Відкритості 
2) Національного режиму 
3) Відмова від дискримінації 
4) Протекціонізму 
15. Вкажіть принцип ГАТТ/СОТ, який означає прирівнювання 

ввезення в країну товарів до національних: 
1) Відкритості 
2) Національного режиму 
3) Відмова від дискримінації 
4) Протекціонізму 
16. Вкажіть принцип ГАТТ/СОТ, який означає надання країнам-

членам ГАТТ/СОТ інформації про національне торговельне 
законодавство: 

1) Відкритості 
2) Національного режиму 
3) Відмова від дискримінації 
4) Протекціонізму 
17. Вкажіть принцип ГАТТ/СОТ, який означає захист внутрішніх 

ринків тільки в формі тарифів на імпорт: 
1) Відкритості 
2) Національного режиму 
3) Відмова від дискримінації 
4) Протекціонізму 
18. На якому із раундів ГАТТ стала Світовою організацією 

торгівлі? 
1) Кеннеді  
2) Токіо  
3) Уругвайському  
4) Дохському   
19. На учасників якої міжнародної організації з регулювання 

міжнародної торгівлі припадає 95 % її обсягу?  
1) ГАТТ/СОТ                 2) ЮНКТАД 
3)  МТП                            4) МТЦ 
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Тема 4 
Світовий фінансовий ринок 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 
1. Яке з наведених нижче визначень найповніше розкриває 

соціально-економічний зміст категорії «капітал»: 
1) ресурс, який необхідно затратити для виготовлення продукції; 
2) сукупність виробничих відносин, за яких засоби праці, певні 

матеріальні блага, гроші є знаряддям привласнення частини 
чужої неоплаченої праці; 

3) засоби виробництва або блага, які можна використовувати 
для виробництва майбутніх благ; 

4) фактор виробництва, який у поєднанні з іншими факторами 
(земля, праця) створює нову вартість? 

2. Хто є суб'єктами міжнародного руху капіталу: 
1) транснаціональні корпорації; 
2) транснаціональні банки; 
3) урядові організації; 
4) фізичні особи; 
5) комерційні банки; 
6) центральні банки країн; 
7) міжнародні організації; 
3. Який із факторів обумовлює подальше зближення національних і 

міжнародних фінансових ринків? 
1) Зростання потреби в кредитних грошах 
2) Лібералізація руху капіталів 
3) Створення вільної банківської зони в Нью-Йорку 
4) Інтернаціоналізація національних фінансових ринків 
4. За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок 

поділяється на: 
1) ринок грошей і ринок капіталів; 
2) валютний ринок і ринок фінансових послуг; 
3) біржовий ринок і позабіржовий ринок; 
4) ринок золота і страховий ринок. 
5. Створення гнучкої і ефективної системи розвитку фондового 

сегменту фінансового ринку – це принцип, що означає: 
1) контрольованість ринку; 
2) урегульованість; 
3) реальний захист і забезпечення інтересів та прав інвесторів; 
4) прозорість ринку. 
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5. Які з наведених нижче цілей вивезення капіталу відповідають 
функціям прямих інвестицій: 

1) одержання відсотків; 
2) контроль над національною економікою; 
3) контроль над підприємством; 
4) політичні цілі; 
5) отримання підприємницького прибутку; 
6) збільшення кількості робочих місць; 
7) диверсифікація виробництва; 
8) транснаціоналізація капіталу? 
6. Які переміщення капіталу кваліфікуються як прямі іноземні 

інвестиції згідно зі стандартами МВФ: 
1) вкладення компаніями за кордоном власного капіталу; 
2) сплачені компанією податки до державних бюджетів 

приймаючих країн; 
3) реінвестування прибутків; 
4) внутрішньокорпоративні   переміщення   капіталу   у   формі 

кредитів і позик в межах ТНК? 
7. Які з перелічених особливостей притаманні транснаціональним 

корпораціям як головним суб'єктам міжнародного інвестиційного 
процесу: 

1) продаж товарів у зарубіжних країнах; 
2) налагодження виробництва товарів у зарубіжних країнах; 
3) проведення маркетингових досліджень у зарубіжних країнах; 
4) залучення інтернаціональних трудових колективів до трудової 

діяльності? 
8. Які країни належать до країн-донорів (х), а які – до країн-

реципієнтів (*) інвестиційного капіталу: 
1) країни, в яких перебуває суб'єкт інвестування (місце реєстрації 

юридичної особи або проживання фізичної особи); 
2) країни, в яких перебуває об'єкт інвестування; 
3) країни, в яких здійснює торговельну діяльність іноземний 

підприємець; 
4) країни, які  інвестують  національну економіку з  власних 

джерел; 
5) країни, які залучають іноземну робочу силу; 
6) країни, які залучають іноземні позики? 
9. Що можна віднести до видів іноземних інвестицій: 
1) довгострокові інвестиції; 
2) часткову участь у підприємствах; 
3) інвестиції міжнародних фінансових організацій; 
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Тема 5 
Прямі інвестиції і міжнародне виробництво 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 

 
1. В якій формі здійснюється рух підприємницького капіталу 

у сфері МЕВ: 
1) міжнародного кредиту; 
2) міжнародної технічної допомоги; 
3) прямих інвестицій; 
4) позик міжнародних фінансових організацій; 
5) пільгових позик;  
6) грантів; 
7) портфельних інвестицій? 
2. Як можна кваліфікувати поняття «іноземна інвестиція»: 
1) поняття, тотожне терміну «ввезення капіталу»; 
2) періодичний приплив іноземного  капіталу в національну 

економіку; 
3) загальна сума нагромадженого іноземного капіталу в 

національній економіці за певний період? 
3. Які форми інвестицій на сьогодні найбільш поширені в 

міжнародній практиці: 
1) часткова участь у підприємствах; 
2) технічна документація;  
3) валютний вклад; 
4) передача технологій; 
5) права інтелектуальної власності; 
6) послуги; 
7) земельні ресурси? 
4. Що належить до видів (х), а що – до форм (*) іноземних 

інвестицій: 
1) концесії; 
2) права на господарську діяльність; 
3) грошові вимоги; 
4) придбання рухомого і нерухомого майна; 
5) цінні папери; 
6) підприємство, яке на 100 % є власністю інвестора; 
7) іноземна валюта; 
8) часткова участь у підприємствах; 
9) національна валюта; 
10) права інтелектуальної власності? 
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6. Виділіть процеси, які характеризують інтегрований фінансовий 
ринок: 

1) розвиток новітніх технологій, які сприяють розвитку 
високоефективної інфраструктури фінансового ринку; 

2) концентрація діяльності учасників ринку у світових фінансових 
центрах; 

3) лібералізація фінансових ринків; 
4) усі відповіді правильні. 
7. Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвестиційні 

компанії – це фінансові інститути, які відносять до: 
1) інститутів інфраструктури; 
2) інститутів позафінансової сфери; 
3) професійних учасників ринку; 
4) усі відповіді правильні. 
8. До суб'єктів фінансового ринку відносять: 
1) емітентів, інвесторів; 
2) населення, іноземних учасників ринку; 
3) фінансових посередників, державу; 
4) усі відповіді правильні. 
9. Депозитними інститутами на фінансовому ринку є: 
1) комерційні та ощадні банки; 
2) страхові та інвестиційні компанії; 
3) пенсійні фонди; 
4) кредитні спілки. 
10. Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують пайову 

участь інвестора в статутному фонді емітента – це: 
1) інструменти власності; 
2) інструменти позики; 
3) похідні інструменти; 
4) усі відповіді правильні. 
11. Виділити напрями регулювання фінансового ринку: 
1) регулювання складу фінансових інструментів та учасників; 
2) регулювання інформаційних потоків на ринку; 
3) регулювання операцій та форм торгівлі; 
4) усі відповіді правильні. 
12. Недержавними інститутами-регуляторами здійснюється 

регулювання: 
1) міжнародне; 
2) державне; 
3) внутрішнє; 
4) усі відповіді правильні. 
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13. Вплив на функціонування фінансового ринку через систему 
економічних важелів – це регулювання: 

1) пряме (правове); 
2) непряме (економічне); 
3) внутрішнє; 
4) адміністративне. 
14. Міжнародною регулювальною організацією, головною метою 

якої є покращення захисту інвестора, підвищення цілісності і 
прозорості ринків капіталів, є: 

1) Група 30; 
2) Форум Європейських Комісій з цінних паперів – FESCO; 
3) Міжнародна організація комісій з цінних паперів – IOSCO; 
4) Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
15. Найбільшою і впливовою саморегулівною організацією в Україні є: 
1) Перша фондова торгова система (ПФТС); 
2) Національна асоціація бірж України; 
3) Південноукраїнська торговельно-інформаційна система; 
4) Асоціація учасників фондового ринку. 
16. Важелями непрямого втручання держави у регулювання 

фінансового ринку є: 
1) податкова політика; 
2) регулювання грошової маси й обсягів кредитів через вплив на 

ставку позикового відсотка; 
3) проведення спільних наукових розробок; 
4) усі відповіді правильні. 
17. До фінансових посередників відносять: 
1) суб'єктів банківської системи; 
2) небанківські фінансово-кредитні інститути; 
3) контрактні фінансові інститути; 
4) усі відповіді правильні. 
18. Спеціальні кредитно-фінансові інститути, що утворюються 

товаровиробниками на приватних засадах для задоволення взаємних 
потреб у кредитах та інших банківських послугах, це: 

1) кооперативні банки; 
2) ощадні і кредитні асоціації; 
3) спеціалізовані банки; 
4) банківська корпорація. 
19. Принципи, що покладені в основу розробки Державної програми 

реформування та розвитку банківської системи, - це: 
1) спрямованість макроекономічної політики на забезпечення 

стабільних умов для підприємницької діяльності; 
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2) забезпеченість життєздатності фінансових інститутів; 
3) створення умов для зменшення витрат на фінансове 

посередництво; 
4) усі відповіді правильні. 
20. Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до: 
1) небанківських фінансово-кредитних інститутів; 
2) контрактних фінансових інститутів; 
3) суб'єктів банківської системи; 
4) депозитарно-клірингової системи. 
21. Кредитні установи, що створюються для надання населенню 

послуг щодо схову предметів домашнього вжитку, а також видачі 
позичок під заставу цих предметів, - це: 

1) фінансові компанії; 
2) ломбарди; 
3) позичково-ощадні асоціації; 
4) страхові компанії. 
22. Фінансова установа, яка залучає грошові заощадження своїх 

членів для взаємного кредитування, надання фінансових послуг шляхом 
об'єднання грошових внесків, - це: 

1) кредитна спілка; 
2) каси взаємодопомоги; 
3) благодійна організація; 
4) ломбард. 
23. Грошовий ринок – це: 
1) частина ринку позикових капіталів, де здійснюються 

короткострокові депозитно-позикові операції; 
2) сфера операцій, що обслуговують рух оборотного капіталу фірм, 

короткострокових ресурсів банків, установ, держави; 
3) обидві відповіді правильні. 
24. Основними інструментами облікового ринку є: 
1) банківський, комерційний і казначейський векселі; 
2) казначейські зобов'язання і депозитні сертифікати; 
3) банківські акцепти. 
25. Кон'юнктура грошового ринку залежить від таких факторів: 
1) темпи інфляції; 
2) циклічні зміни в економіці; 
3) особливості національної кредитно-грошової політики; 
4) усі відповіді правильні. 
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режиму; 
3) реалізація програм професійної підготовки та адаптації 

реемігрантів, амністія правопорушень, уведення кількісних квот на 
імміграцію з країн третього світу. 

27. Об'єктивними обмеженнями міграції робочої сили є: 
1) обмеженість місткості ринків праці в окремих країнах; 
2) мовні бар'єри; 
3) відсутність угод про визнання дипломів про освіту; 
4) відсутність угод про взаємне працевлаштування громадян. 
28. Міжнародна організація, яка сприяє розв'язанню національних 

міграційних проблем, а також питань переселення, праце 
влаштування та соціального захисту біженців, – це: 

1) міжнародна організація праці (МОП); 
2) організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО); 
3) міжнародна організація з міграцій (MOM); 
4) всесвітня організація охорони здоров'я (ЕЮОЗ); 
5) управління верховного комісара у справах біженців при ООН; 
6) міжнародний комітет з питань міграції (СІМЕ). 
29. Які функції щодо регулювання міжнародної міграції виконує 

Міжнародна організація праці (х), а які – Міжнародна організація з 
міграцій (*): 

1) регламентація робочого часу; 
2) розробка довгострокових програм у сфері регулювання 

міграційних процесів; 
3) надання допомоги у питаннях організації міграції; 
4) регламентація процедури набору робочої сили; 
5) надання експертних послуг; 
6) регламентація питань соціального страхування і соціального 

забезпечення; 
7) захист дітей, підлітків і жінок; 
8) боротьба з безробіттям; 
9) розвиток технічного співробітництва у сфері міграції; 
10) захист працівників від професійних захворювань і нещасних 

випадків на підприємстві; 
11) запобігання імміграції та рееміграції; 
12) гарантії заробітної плати, які забезпечують нормальні умови 

життя; 
13) організація професійно-технічного навчання? 
30. Сучасні країни найбільшої імміграції: 
1) Японія, Пакистан, Тайвань, Республіка Корея 
2) Кувейт, Південно-Африканська Республіка, Росія 
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4) контроль над підприємством. 
9. Які з перелічених форм міжнародного кредиту відображають 

рух офіційного (х), а які – рух приватного (*) позичкового капіталу у 
сфері МЕВ: 

1) кредити і позики; 
2) фондові боргові зобов'язання; 
3) пільгові кредити; 
4) банківські кредити; 
5) кредити і гранти міжнародних фінансових організацій; 
6) комерційні кредити? 
10. Які з перелічених факторів впливають на рівень процентної 

ставки за кредитами на національному ринку: 
1) рівень інфляції; 
2) валютні обмеження; 
3) витрати з формування позичкового капіталу; 
4) попит на позичковий капітал; 
5) валютний курс; 
6) характер відносин між позичальниками і кредиторами? 
11. Які переваги мають синдиковані кредити порівняно зі 

звичайними банківськими кредитами: 
1) дають змогу позичальникові уникнути валютного ризику; 
2) дозволяють розподілити кредитні ризики між учасниками 

синдикату і таким способом знизити загальний ризик кредитування; 
3) дозволяють  банкам  з  різним   рівнем   капіталізації брати 

учать у міжнародному кредитуванні; 
4) дозволяють позичальникові отримати великий кредит; 
5) дозволяють позичальникам підвищити рівень своєї плато 

спроможності та отримати кредит за нижчими ставками кредитування? 
12. Бланковий кредит видається боржнику за документом: 
1) акредитив; 
2) боргова розписка; 
3) без документа; 
4) соло-вексель з одним підписом боржника. 
13. Які форми міжнародного кредиту набули значного поширення з 

розвитком міжнародної торгівлі: 
1) лізинг; 
2) товарний кредит; 
3) валютний кредит; 
4) фірмовий кредит; 
5) банківський кредит; 
6) надстроковий кредит; 
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7) факторинг; 
8) єврокредит; 
9) форфейтинг; 
10) забезпечений кредит? 
14. Статут МВФ було підписано на: 
1) Генуезькій конференції; 
2) Бреттон-Вудській конференції; 
3) Ямайській конференції; 
4) Паризькій конференції. 
15. Що являє собою світовий ринок позичкового капіталу: 
1) ринок короткострокових операцій; 
2) міжбанківський ринок; 
3) ринок довгострокових операцій; 
4) ринок цінних паперів? 
16. Які сегменти виокремлюють у структурі світового ринку 

капіталу: 
1) грошовий ринок; 
2) ринок цінних паперів; 
3) ринок похідних фінансових інструментів; 
4) кредитний ринок; 
5) євроринок? 
17. Світовий грошовий ринок кваліфікується як: 
1) ринок цінних паперів; 
2) кредитний ринок; 
3) сукупність валютних бірж; 
4) міжбанківський ринок; 
5) ринок короткострокових операцій; 
6) ринок довгострокових операцій. 
18. Український міжбанківський ринок є складовою частиною 

національного: 
1) ринку цінних паперів;              2) ринку капіталів; 
3)  біржового ринку;                      4) грошового ринку. 
19. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст поняття 

«євроринок»: 
1) фінансовий ринок країн Європейського Союзу, на якому 

відбуваються депозитно-кредитні операції у спільній валюті країн ЄС – 
євро; 

2) сегмент світового фінансового ринку, на якому відбувають 
ся депозитно-позикові операції у валютах, які перебувають в обігу за 
межами країни-емітента? 
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стимули для імміграції їх; 
3) залучення приватних посередників до вербування іммігрантів; 
4) видача ліцензій, які дозволяють вербувати працівників за 

кордоном; 
5) укладання міжурядових угод з регулювання міграції робочої 

сили; 
6) фінансування з бюджету програм, спрямованих на обмеження 

припливу іноземної робочої сили; 
7) заохочення іммігрантів щодо повернення на батьківщину; 
8) вимоги до мігрантів щодо їхньої кваліфікації, рівня освіти, 

віку та стану здоров'я; 
9) кількісне квотування в'їзду іноземних громадян; 
10) запровадження прямих і непрямих заборон на в'їзд? 
24. Перелічіть основні важелі регулювання міграційних процесів: 
1) візовий режим, збільшення оподаткування нерезидентів, 

соціальне страхування резидентів; 
2) запобігання  нелегальній  міграції,  запровадження  візового 

режиму, збільшення оподаткування нерезидентів, соціальне 
страхування резидентів; 

3) боротьба з нелегалами, візовий режим, стимулювання 
рееміграції. 

25. Для яких груп мігрантів буде забезпечено безперешкодний 
в'їзд до країни за застосування селективного регулювання імміграції? 

1) для працівників, які згодні виконувати непрестижну та не 
безпечну роботу; спеціалістів для нових і перспективних галузей 
народного господарства; представників рідкісних професій; учених зі 
світовим іменем; великих бізнесменів; 

2) злочинців, пенсіонерів, інвалідів, наркоманів, студентів, 
вихідців з країн третього світу; 

3) працівників, які згодні виконувати непрестижну та небезпечну 
роботу; спеціалістів для нових і перспективних галузей народного 
господарства; представників рідкісних професій; учених 
зі світовим іменем; студентів та молодих сімей, осіб передпенсійного 
віку. 

26. Перелічіть заходи стимулювання рееміграційних процесів: 
1) реалізація програми стимулювання рееміграції та програми 

професійної підготовки й адаптації реемігрантів, амністія політичних 
та економічних правопорушень реемігрантів; 

2) реалізація програм стимулювання рееміграції та професійної 
підготовки й адаптації реемігрантів, надання економічної допомоги 
країнам-експортерам робочої сили, запровадження жорсткого візового 
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19. Хто дістане чистий економічний виграш у результаті між 
народної трудової міграції за незмінних інших умов: 

1) працівники, які залишились у країні-донорі, і підприємці в 
країні-реципієнті трудових ресурсів; 

2) підприємці в країні-донорі і працівники в країні-реципієнті 
робочої сили; 

3) працівники в країні-реципієнті і країні-донорі; 
4) підприємці в країні-донорі і країні-реципієнті; 
5) ніхто не відчує на собі впливу трудової міграції? 
20. Яке з перелічених нижче визначень найточніше характеризує 

поняття «біженець»: 
1) особа, яка переселяється за межі країни; 
2) особа, яка переселилась у дану країну з-за кордону; 
3) особа, яка вимушена емігрувати зі своєї країни через загрозу її 

життю та діяльності; 
4) особа, яка переїздить на постійне місце проживання в іншу 

країну? 
21. Віза – це: 
1) позначка в паспорті, що дозволяє в'їзд на територію або 

проїзд територією держави, яка її відкрила; 
2) позбавлення громадянства; 
3) право на свободу пересування; 
4) право покидати свою або іншу країну. 
22. Якими  нормативними  актами та  нормами  здійснюється 

правове регулювання міграційних процесів на національному (х), 
міждержавному (*) та наднаціональному (^) рівнях: 

1) виключно нормами національного законодавства; 
2) виключно міжнародними нормативно-правовими актами; 
3) нормами національного права і міжнародними нормативно-

правовими актами; 
4) нормами міжнародних організацій, що діють у сфері 

регулювання міграцій (МОП і MOM); 
5) нормативно-правовими актами, які розробляються країнами-

учасницями інтеграційного об'єднання для регулювання міграційних 
процесів на своїй території? 

23. Які з перелічених важелів належать до адміністративно-
правових (х), а які до економічних (*) методів регулювання процесів 
міжнародної трудової міграції: 

1) розробка законодавства про юридичний, політичний і 
професійний статус іммігрантів; 

2) вербування іноземних працівників, що включає різноманітні 
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20. Сучасні євроринки характеризуються такими особливостями 
функціонування: 

1) зосередження в країнах Європейського Союзу; 
2) брак чітких географічних меж; 
3) специфіка процентних ставок (за депозитами вони нижче, а 

за кредитами вище від рівня національних); 
4) низькі бар'єри входу на ринок для позичальників; 
5) функціонування в режимі он-лайн; 
6) високий рівень монополізації; 
7) універсальність ринку зі здійсненням валютних, депозитних, 

кредитних операцій і операцій з купівлі-продажу акцій і прав на них; 
8) спрощена процедура укладання угод. 
21. Хто є суб'єктами євроринку: 
1) центральні банки та уряди країн, які діють на ринку 

єврооблігацій; 
2) домогосподарства; 
3) суб'єкти господарювання, які ведуть зовнішньоекономічну 

діяльність; 
4) комерційні банки; 
5) транснаціональні корпорації; 
6) транснаціональні банки; 
7) інвестори? 
22. Які тенденції притаманні розвитку світового фінансового 

ринку на сучасному етапі: 
1) переважання ввезення капіталу в розвинуті країни проти 

ввезення його в країни, що розвиваються; 
2) переважання ввезення капіталу в країни, що розвиваються, 

проти ввезення його в розвинуті країни; 
3) переважання ввезення капіталу в країни з перехідною 

економікою? 
23. Криза зовнішньої заборгованості виникає, коли: 
1) країна неспроможна повернути основну суму боргу; 
2) країна неспроможна сплачувати проценти за кредит; 
3) група країн офіційно заявляє про свою фінансову 

неплатоспроможність. 
24. Проблема зовнішньої заборгованості вирішується способом: 
1) перегляду  графіків  платежів з обслуговування  боргів та 

списання боргів; 
2) запровадження економічних санкцій проти країн-боржників; 
3) звернень країн-боржників до міжнародного суду. 
25. Єврооблігаційна позика: 
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1) розміщується в одному з фінансових центрів; 
2) випускається у валюті, яка є іноземною для кредитора; 
3) її емісія здійснюється виключно фінансово-кредитними 

інститутами країн Західної Європи. 
26. Сутність якого поняття розкриває таке визначення: «Це рух 

позикового капіталу в формі надання валютних і товарних ресурсів за 
умов повернення, строковості і сплати процентів»? 

1) Валютно-кредитні відносини 
2) Міграція капіталів 
3) Світовий ринок позикових капіталів 
4) Міжнародний кредит 
27. Сутність якого поняття розкриває таке визначення: «це 

сукупність попиту і пропозиції на позиковий капітал позичальниками і 
кредиторами різних країн»? 

1) Валютно-кредитні відносини 
2) Міграція капіталів 
3) Світовий ринок позикових капіталів 
4) Міжнародний кредит 
28. Сутність якого поняття розкриває таке визначення: «це рух 

грошового капіталу через перерозподільчий механізм світового ринку 
позикових капіталів»? 

1) Валютно-кредитні відносини 
2) Міграція капіталів 
3) Світовий ринок позикових капіталів 
4) Міжнародний кредит 
29. Сутність якого поняття розкриває таке визначення: «це 

позика в грошовій або товарній формі, яка надається кредитором 
однієї країни позичальнику іншої країни»? 

1) Валютно-кредитні відносини 
2) Міграція капіталів 
3) Світовий ринок позикових капіталів 
4) Міжнародний кредит 
30.  Що забезпечило введення Євровалют? 
1) Конвертованість валют провідних країн 
2) Збільшення масштабів міжнародного ринку позикових капіталів 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
31.  Який із чинників перетворив Євроринок на міжнародний? 
1) Зростання потреби в кредитних грошах 
2) Лібералізація руху капіталів 
3) Створення вільної банківської зони в Нью-Йорку 
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4) Міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція 
некваліфікованої робочої сили 

5) Міграція в межах промислово 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 промислово розвинутих 

15.  Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків 
робочої сили за рівнем кваліфікації мігрантів: 

1) Тимчасова, щоденна, маятникова 
2) Легальна, нелегальна 
3) Міжконтинентальна, континентальна 
4) Міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція 

некваліфікованої робочої сили 
5) Міграція в межах промислово 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 промислово розвинутих 

16. Який тип міграції населення передбачає щоденні поїздки до 
місця роботи за кордони країни: 

1) Постійна 
2) Тимчасова 
3) Сезонна 
4) Маятникова 
17. Валова міграція показує: 
1) Різницю між потоками еміграції та імміграції 
2) Суму потоків еміграції та імміграції 
3) Кількість мешканців держави, що залишили кордони країни та 

змінили її громадянство протягом року 
4) Кількість громадян країни, які прибули з інших держав та 

отримали її громадянство та (або) право на тимчасове місце 
проживання протягом року 

18. Чиста міграція показує: 
1) Різницю між потоками еміграції та імміграції 
2) Суму потоків еміграції та імміграції 
3) Кількість мешканців держави, що залишили кордони країни та 

змінили її громадянство протягом року 
4) Кількість громадян країни, які прибули з інших держав та 

отримали її громадянство та (або) право на тимчасове місце 
проживання протягом року 
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4) Повернення емігрантів на батьківщину па постійне місце 
проживання 

5) Переміщення працездатного населення через кордони певних 
національних економік зі зміною місця постійного проживання або 
періодичним поверненням до нього 

11.  Який з перелічених факторів міграції населення не є 
економічним: 

1) Диференціація вартості робочої сили в межах окремих країн 
2) Стан національного ринку праці 
3) Дискримінація за національними та расовими ознаками 
4) Структурна перебудова економіки 
12. Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків 

робочої сили за територіальною ознакою: 
1) Безповоротна, тимчасова, щоденна, маятникова 
2) Легальна, нелегальна 
3) Міжконтинентальна, континентальна 
4) Міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція 

нeкваліфікованої робочої сили 
5) Міграція в межах промислово розвинутих країн; міграція 

робочої сили  між країнами, що розвиваються; міграція високок-
валіфікованої робочої сили з промислово розвинутих країн до країн, 
що розвиваються; міграція з країн, що розвиваються, та 
постсоціалістичних країн до промислово розвинутих 

13. Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків 
робочої сили за терміном: 

1) Тимчасова, щоденна, маятникова 
2) Легальна, нелегальна 
3) Міжконтинентальна, континентальна 
4) Міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція 

некваліфікованої робочої сили 
5) Міграція в межах промислово 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 промислово розвинутих 

14.  Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків 
робочої сили за ступенем законності: 

1) Тимчасова, щоденна, маятникова 
2) Легальна, нелегальна 
3) Міжконтинентальна, континентальна 
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4) Інтернаціоналізація національних фінансових ринків 
32. Який із чинників сприяв збільшенню масштабів міжнародного 

ринку позикових капіталів? 
1) Зростання потреби в кредитних грошах 
2) Лібералізація руху капіталів 
3) Створення вільної банківської зони в Нью-Йорку 
4) Інтернаціоналізація національних фінансових ринків 
33. Який  із  чинників  створює режим сприяння на світовому ринку 

позикових капіталів? 
1) Зростання потреби в кредитних грошах 
2) Лібералізація руху капіталів 
3) Створення вільної банківської зони в Нью-Йорку 
4) Інтернаціоналізація національних фінансових ринків 
34. Вкажіть основних кредиторів в інфраструктурі світового  

ринку позикових капіталів: 
1) Фірми, держави 
2) ТНБ і фондові біржі 
3) Трастові та інвестиційні фонди 
4) Банки  
35. Вкажіть основних позичальників в інфраструктурі світового 

ринку позикових капіталів: 
1) Фірми, держави 
2) ТНБ і фондові біржі 
3) Трастові та інвестиційні фонди 
4) Банки  
36. Які валюти беруть участь в Євроринку?  
1) Що вільно конвертуються 
2) Що частково конвертуються 
3) Що не конвертуються 
4) Будь-які  
37. Діяльність Євроринку: 
1) Не контролюється тільки країною-емітентом 
2) Не контролюється тільки країною перебування 
3) Не контролюється ні країною-емітентом, ні країною 

перебування 
4) Немає вірної відповіді 
38. Чому банки, які здійснюють операції у євровалюті, можуть 

дозволити собі низьку маржу? 
1) Через відсутність контролю як з боку країни-емітента, так і з 

боку країни перебування 
2) Через   відсутність   оподаткування   на  проценти  щодо 
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євровалютних вкладів 
3) Через нерозповсюдження на них правил і обмежень, які 

регламентують діяльність національних банків 
4) Немає вірної відповіді 
39. Зазначте абревіатуру системи передачі банківської інформації: 
1) ПІБОР                        2) СДР 
3)  СВІФТ                       4) СІБОР 
40.  Назвіть традиційні фінансові центри: 
1) Лондон, Нью-Йорк, Цюріх, Париж 
2) Токіо, Сингапур, Сянган, Бахрейн 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
41.   Назвіть нові фінансові центри: 
1) Лондон, Нью-Йорк, Цюріх, Париж 
2) Токіо, Сингапур, Сянган, Бахрейн 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
42. Яка з вказаних змін у структурі міжнародних запозичень 

відбулася в останні роки? 
1) Зменшилася частка отримання міжнародних кредитів країнами, 

що розвиваються 
2) Збільшилася частка отримання міжнародних кредитів країнами, 

що розвиваються 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
43. Як називається процентна ставка банків, яка використо-

вується банками першої категорії для першокласних позичальників?  
1) ЛІБОР                        2) БІБОР 
3)  Прайм-рейт               4) ФІБОР 
44. Вкажіть міжбанківську ставку банків у Лондоні: 
1) ЛІБОР                        2) БІБОР 
3)  Прайм-рейт               4) ФІБОР 
45. Який із секторів світового ринку позикових капіталів обслуговує 

міжнародну торгівлю? 
1) Грошовий 
2) Банківських кредитів 
3) Облігаційний 
4) Немає вірної відповіді 
46. Назвіть чинники розвитку міжнародного лізингу: 
1) Грошові труднощі, загострення конкуренції, сприяння розвитку 

лізингових операцій з боку урядових органів 
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7. Які загрози несуть еміграція (х) та імміграція (*) для країни: 
1) зростання безробіття; 
2) зростання соціальної напруженості в суспільстві; 
3) «знекровлення» національного інтелектуального та трудового 

потенціалу; 
4) виникнення конфліктів на расовому, національному та 

регіональному ґрунті; 
5) культурну «дифузію»; 
6) загострення криміногенної ситуації в країні? 
8. Які риси характерні для сучасного етапу міжнародної трудової 

міграції: 
1) значне зростання масштабів міграції з залученням  в цей 

процес населення практично всіх країн світу; 
2) масова еміграція національних меншин; 
3) зростання кількості мігрантів серед наукової інтелігенції і 

творчої молоді; 
4) зростання обсягів нелегальної міграції; 
5) послаблення державного регулювання міжнародних міграційних 

процесів; 
6) диверсифікація географічних напрямків трудової міграції з 

виникненням нових центів тяжіння робочої сили; 
7) диверсифікація міграційних потоків зі змінами статевої і вікової 

структури мігрантів; 
8) зменшення тривалості перебування мігрантів у приймаючих 

країнах? 
9. Якщо країна спеціалізується на виробництві капітало-містких і 

трудомістких товарів, то як на неї вплине процес трудової імміграції: 
1) скоротиться обсяг виробництва капіталомістких товарів; 
2) зросте виробництво капіталомістких товарів; 
3) скоротиться обсяг виробництва трудомістких товарів; 
4) зросте обсяг виробництва трудомістких товарів; 
5) одночасно скоротяться обсяги виробництва капіталомістких 

і трудомістких товарів; 
6) одночасно зростуть обсяги виробництва капіталомістких і 

трудомістких товарів; 
7) у виробництві не відбудеться жодних змін? 
10. «Відплив інтелекту» – це: 
1) Виїзд працездатного населення з країни за її кордони 
2) В'їзд працездатного населення в певну країну з інших країн 
3) Міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів 
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4. Дією яких економічних факторів зумовлена міжнародна трудова 
міграція: 

1) стабільним, порівняно високим рівнем заробітної плати в 
основних імміграційних центрах; 

2) випереджальним зростанням зовнішньої торгівлі порівняно 
зі зростанням виробництва; 

3) незадовільними економічними умовами життя працездатного 
населення в країнах еміграції; 

4) циклічним характером економічного розвитку країн світового 
господарства; 

5) швидким зростанням сфери послуг; 
6) вищим технічним рівнем умов праці в країнах імміграції; 
7) соціальними умовами для більш повної реалізації своїх 

можливостей в інших країнах? 
5. Про що свідчить негативне міграційне сальдо: 
1) про надмір робочої сили в країні; 
2) непривабливість країни для іммігрантів; 
3) перевищення кількості емігрантів проти чисельності 

іммігрантів; 
4) перевищення чисельності іммігрантів над чисельністю 

емігрантів? 
6. У чому полягають переваги еміграції (х) та імміграції (*) для 

національної економіки: 
1) у посиленні позицій вітчизняних виробників на національному 

ринку; 
2) демографічному розвитку країн; 
3) одержанні економії на соціальних виплатах працівникам; 
4) економії на освіті та професійній підготовці; 
5) зменшенні безробіття; 
6) зменшенні соціальної напруженості в країні; 
7) забезпеченні низки галузей промисловості та інфраструктурних 

служб працівниками, без яких неможливий нормальний виробничий 
процес; 

8) формуванні додаткового попиту на товари та послуги; 
9) стимулюванні зростання виробництва і додаткової зайнятості; 
10) диверсифікації джерел надходження вільно конвертованої 

валюти в країну; 
11) безкоштовному для країни навчанні робочої сили нових 

професійних навичок, знайомстві з передовою організацією праці; 
12) підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної продукції; 
13) зниженні тиску на внутрішній ринок праці? 
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2) Полегшення доступу до високих технологій, оперативна зміна 
старого обладнання на нове, економія коштів 

3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
47. По закінченні лізингового контракту лізингоотримувач має 

можливість: 
1) Купити обладнання за залишковою вартістю 
2) Поновити договір оренди 
3) Повернути майно 
4) Скористатися усіма вказаними вище правами. 
48. Які з названих переваг лізингових операцій одержує фірма-

виробник? 
1) Придбаває обладнання в розстрочку 
2) Реалізує свій товар на умовах оплати готівкою 
3) Одержує прибуток 
4) Немає вірної відповіді 
49. Які з названих переваг лізингових операцій одержує лізингова 

фірма? 
1) Придбаває обладнання в розстрочку 
2) Реалізує свій товар на умовах оплати готівкою 
3) Одержує прибуток 
4) Немає вірної відповіді 
50. Які з названих переваг лізингових операцій одержує 

лізингоотримувач? 
1) Придбаває обладнання в розстрочку 
2) Реалізує свій товар на умовах оплати готівкою 
3) Одержує прибуток 
4) Немає вірної відповіді 

 

 
Тема 7 

Світовий ринок праці 
 

Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 

1. Як можна кваліфікувати поняття «світовий (міжнародний) 
ринок праці»: 

1) сукупність   усіх   форм   територіального   руху   населення, 
пов'язаного з трудовою діяльністю на території інших країн; 

2) сукупність національних ринків робочої сили всіх країн світу; 
3) систему відносин між країнами світу з приводу узгодження 
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попиту і пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування 
робочої сили, оплати праці та соціального захисту? 

2. Які географічні напрямки міграційних потоків превалювали 
в епоху Великих географічних відкриттів (х), у період переростання 
домонополістичного капіталізму в монополістичний (з 80-х рр. XIXст. 
до Першої світової війни) (*), у період між двома 
світовими війнами (#) та після Другої світової війни (^): 

1) примусове вивезення рабів з Африки до Америки; 
2) міжконтинентальна міграція; 
3) масова еміграція з Європи до Нового Світу (Північна та 

Південна Америка, Вест-Індія); 
4) з країн Центральної та Східної Європи до західно-європейських 

країн; 
5) до країн Перської затоки; 
6) внутрішньоконтинентальні міграції на європейському та 

африканському континентах? 
3. Які основні центри концентрації іноземної робочої сили 

сформувалися на сучасному етапі розвитку світового господарства: 
1) північноамериканський регіон; 
2) країни Перської затоки; 
3) країни Центральної та Східної Європи; 
4) латиноамериканський регіон; 
5) західноєвропейський регіон; 
6) південно-східна та західна Азія; 
7) Російська Федерація; 
8) нові індустріальні країни? 
4. Які з країн Європейського Союзу є найбільшими на сьогодні 

споживачами іноземної робочої сили: 
1) Австрія;                                      8) Німеччина; 
2) Люксембург;                        9) Нідерланди; 
3) Італія;                                      10) Естонія; 
4) Польща;                                      11) Португалія; 
5) Великобританія;                        12) Франція; 
6) Литва;                                      13) Угорщина; 
7) Чехія;                                      14) Словаччина? 
5. Міжнародний ринок трудових ресурсів охоплює: 
1) Національні ринки робочої сили 
2) Національні ринки робочої сили та взаємозв'язки між ними 
3) Національні й регіональні ринки робочої сили  
4) Національні й регіональні ринки робочої сили та взаємо-зв'язки 

між ними 
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Тема 8 
Міжнародна трудова міграція 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 

 
1. Які з наведених визначень розкривають зміст таких категорій, 

як «міграція населення» (х), «міжнародна трудова міграція» (*), 
«еміграція» (^), «імміграція» (>) та «рееміграція» (0): 

1) виїзд працездатного населення за межі країни перебування; 
2) переміщення населення через кордони  певних територій у 

зв'язку зі зміною місця проживання, викликане політичними, 
етнічними, релігійними, військовими, сімейними та іншими 
причинами; 

3) різниця між кількістю емігрантів та кількістю іммігрантів; 
4) в'їзд працездатного населення в країну з-за кордону; 
5) процес організованого чи стихійного переміщення праце 

здатного населення між країнами, що має постійний чи тимчасовий 
характер і викликаний економічними причинами; 

6) різниця між кількістю емігрантів та кількістю іммігрантів; 
7) повернення емігрантів до своєї країни на постійне місце 

проживання; 
8) грошові перекази і пересилання товарів мігрантами своїм 

родичам, що залишилися на батьківщині; 
9) оцінний грошовий еквівалент вартості майна мігрантів, яке 

вони перевозять із собою під час виїзду за кордон? 
2. Якими причинами викликаний нинішній етап міжнародної 

міграції трудових ресурсів: 
1) політичними; 
2) економічними; 
3) національно-етнічними та релігійними; 
4) демографічними; 
5) військовими? 
3. Які  економічні  закони  пояснюють  природу  міжнародної 

трудової міграції: 
1) закон нагромадження капіталу; 
2) закон попиту і пропозиції; 
3) закон нерівномірності економічного розвитку країн; 
4) закон відповідності виробничих відносин рівню і характеру 

розвитку продуктивних сил; 
5) капіталістичний закон народонаселення; 
6) закон вартості? 
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2) Вільний, невільний 
3) Міжбанківський, клієнтський, біржовий 
4) Немає вірної відповіді 
16. Як називається валютна операція у вигляді готівкових касових 

операцій? 
1) Спот      
2) Своп      
3) Форвард      
4) Опціон  
17. Як називається валютна операція з наданням валюти на 

термін, але за курсом на момент угоди? 
1) Спот      
2) Своп      
3) Форвард      
4) Опціон  
18. Як називається валютна операція, яка об’єднує елементи 

готівкової і термінової угод? 
1) Спот      
2) Своп      
3) Форвард      
4) Опціон  
19. Форми угод за операціями «спот»: 
1) сьогодні – на сьогодні; 
2) сьогодні – на завтра; 
3) сьогодні – на другий робочий день. 
20. При форвардних операціях валютний курс встановлюється: 
1) на момент укладення угоди; 
2) на момент постачання валюти; 
3) в будь-який момент протягом дії форвардного контракту. 
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3) Німеччина, Австралія, США 
4) Країни Латинської Америки 
31. Домінуючу частку сучасних міграційних потоків становлять: 
1) Робітники 
2) Підприємці 
3) Службовці 
4) Менеджери середньої ланки управління 
5) Менеджери вищої ланки управління 
32. Якщо необхідною умовою імміграції є отримання статусу 

біженця, то це: 
1) Сімейна міграція 
2) Економічна міграція 
3) Гуманітарна міграція 
4) Немає вірної відповіді 
33. Який з наведених наслідків міграції робочої сили є позитивним 

для окремої фірми? 
1) Розширення місткості внутрішнього ринку 
2) Омолодження нації 
3) Економія на коштах на освіту та перекваліфікацію робочої сили 
4) Оплата іноземної робочої сили за порівняно меншими ставками, 

зменшення витрат на виробництво продукції 
5) Спрощення структурних зрушень в економіці 
34. Визначте непрямий інструмент еміграційної політики 

держави: 
1) Кваліфікаційні вимоги до суб'єктів трудової міграції 
2) Митна політика, що передбачає пільги для реемігрантів 
3) Лімітування видачі закордонних паспортів 
4) Заборона на виїзд певних категорій працівників 
5) Встановлення термінів обов'язкової роботи в країни після 

отримання освіти на державні кошти 
35. Визначте прямий інструмент еміграційної політики держави: 
1) Надання пільг за валютними вкладами 
2) Митна політика, що передбачає пільги для реемігрантів 
3) Заборона на виїзд певних категорій працівників 
4) Валютна та банківська політика, орієнтована на заохочення 

валютних переказів з-за кордону 
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РОЗДІЛ 2 
СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА МІЖНАРОДНІ 
РОЗРАХУНКИ. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Тема 9 
Світова валютна система 

 

9.1. Елементи світової валютної системи 
 

Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 

1. З названих значень валюти зазначте те, яке відповідає долару 
США, японській ієні, євро: 

1) Національна валюта 
2) Кредитні і платіжні документи, виражені в іноземних грошових 

одиницях 
3) Колективна грошова одиниця 
4) Тверді валюти 
2. З названих значень валюти зазначте те, яке відповідає СДР та 

Євро: 
1) Національна валюта 
2) Кредитні платіжні документи, виражені в іноземних грошових 

одиницях 
3) Колективна грошова одиниця 
4) Клірингові валюти 
3. З названих значень валюти зазначте те, яке відповідає векселям, 

чекам, акредитивам в іноземній валюті: 
1) Національна валюта 
2) Кредитні і платіжні документи, виражені в іноземних грошових 

одиницях 
3) Колективна грошова одиниця 
4) Клірингові валюти 
4. З названих значень валюти зазначте те, яке відповідає 

розрахунковим валютним одиницям у безготівковій формі: 
1) Національна валюта 
2) Кредитні і платіжні документи, виражені в іноземних грошових 

одиницях 
3) Колективна грошова одиниця 
4) Клірингові валюти 
5. З названих валют вкажіть ті, які є колективними міжнародними 
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7. Офіційні центри, де здійснюється купівля-продаж іноземних 
валют за національну за курсом, що складається на основі попиту та 
пропозиції, – це: 

1) національний валютний ринок; 
2) міжнародний рух капіталу; 
3) світовий валютний ринок; 
4) валютна система. 
8. Залежно від суб'єктів взаємодії валютний ринок є: 
1) міжбанківський; 
2) вільний; 
3) поточний. 
9. Залежно від суб'єктів взаємодії валютний ринок є: 
1) обмежений; 
2) терміновий; 
3) клієнтський. 
10. За строковістю операцій світовий валютний ринок є: 
1) клієнтський;     2) поточний;     3) біржовий;     4) строковий. 
11. Міжнародна валютна ліквідність - це: 
1) здатність банків своєчасно виконувати всі зобов'язання; 
2) акумульовані ресурси іноземної валюти; 
3) здатність країни забезпечити своєчасне погашення своїх 

міжнародних зобов'язань. 
12. Валютний кліринг - це: 
1) залік взаємних міжнародних вимог і зобов'язань між двома і 

більше країнами; 
2) регулювання валютних відносин між двома і більше країнами; 
3) продаж товарів за офіційно встановленим курсом. 
13. Вкажіть класифікацію валютних ринків за режимом: 
1) Строковий, готівковий 
2) Вільний, невільний 
3) Міжбанківський, клієнтський, біржовий 
4) Немає вірної відповіді 
14. Вкажіть класифікацію валютних ринків за терміновістю 

операцій: 
1) Строковий, готівковий 
2) Вільний, невільний 
3) Міжбанківський, клієнтський, біржовий 
4) Немає вірної відповіді 
15. Вкажіть класифікацію валютних ринків за суб'єктами 

взаємодії: 
1) Строковий, готівковий 
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9.3. Світовий валютний ринок 
 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 
1. Як можна кваліфікувати поняття валютний ринок: 
1) інституційне забезпечення функціонування світової валютної 

системи; 
2) система стійких економічних  і  організаційних  відносин, 

пов'язаних з операціями купівлі-продажу іноземних валют та 
платіжних документів, виражених у них? 

2. Система стійких економічних та організаційних відносин, 
пов'язаних з операціями купівлі-продажу іноземних  валют та 
платіжних документів у іноземних валютах, - це: 

1) світова валютна система; 
2) валютний курс; 
3) система міжнародних розрахунків; 
4) валютний ринок. 
3. Хто є суб'єктами валютного ринку: 
1) брокери, дилери, продавці; 
2) агенти, брокери, дилери; 
3) продавці, брокери, покупці; 
4) принципали, продавці, брокери? 
4. Як називають метод страхування валютних ризиків від не 

сприятливих змін курсу валют у майбутньому: 
1) мультивалютне застереження; 
2) хеджування; 
3) кредитування; 
4) акцептування? 
5. Валютний коридор установлюється: 
1) адміністративним способом; 
2) ринковим механізмом; 
3) окремими комерційними банками; 
4) всенародним референдумом. 
6. Формування глобального валютного ринку стало можливим 

завдяки: 
1) розвитку транспорту; 
2) функціонуванню  міжнародних  інформаційно-комунікаційних 

систем; 
3) розвитку спільних підприємств; 
4) інтернаціоналізації світового господарства. 
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валютами: 
1) Долар США, японська ієна 
2) СДР, євро 
3) Андське песо, російський рубль 
4) Українська гривня, польський злотий 
6. З названих валют вкажіть ті, які є конвертованими: 
1) Долар США, японська ієна 
2) СДР, євро 
3) Андське песо, російський рубль 
4) Українська гривня, польський злотий 
7. З названих валют вкажіть ті, які є неконвертованими: 
1) Долар США, японська ієна 
2) СДР, євро 
3) Андське песо, російський рубль 
4) Українська гривня, польський злотий 
8. З названих валют вкажіть ті, які належать до клірингових 

валют: 
1) Долар США, японська ієна 
2) СДР, євро 
3) Андське песо, російський рубль 
4) Українська гривня, польський злотий 
9. З названих валют вкажіть валюту МВФ:  
1) Євро 
2) Андське песо         
3) СДР 
4) Долар США                                        
10. З названих валют вкажіть валюту Європейського Союзу: 
1) Євро 
2) Андське песо 
3) СДР 
4) Долар США 
11. До якого виду валют належить валюта, яка не передбачає 

якихось обмежень з будь-яких видів операцій з нею? 
1) Неконвертована 
2) Частково конвертована 
3) Вільноконвертована 
4) Резервна  
12. До якого виду валют належить валюта, яка передбачає рад 

обмежень певних держателів і щодо деяких операцій? 
1) Неконвертована 
2) Частково конвертована 
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3) Вільноконвертована 
4) Резервна  
13. До якого виду валют належить валюта, з усіх видів операцій з 

якою є законодавче встановлені обмеження? 
1) Неконвертована 
2) Частково конвертована 
3) Вільноконвертована 
4) Резервна  
14. Який статус мають національні валюти, що використовуються 

в міжнародних розрахунках, кредитах, інвестиціях? 
1) Вільноконвертовані 
2) Частково конвертовані 
3) Резервні (ключові) 
4) Неконвертовані 
15. Вкажіть групу валют, в якій названі тільки резервні валюти: 
1) Долар США, євро, японська ієна, швейцарський франк 
2) Долар США, канадський долар, японська ієна, євро, англійський 

фунт стерлінгів 
3) Долар США, японська ієна, євро, англійський фунт стерлінгів 
4) Долар США, євро, японська ієна, австралійський долар 
16. На яку з резервних  валют припадає близько половини світових 

валютних резервів?  
1) Англійський фунт стерлінгів  
2) Євро 
3) Долар США 
4) Японська ієна  
17. Спеціальні права запозичення (СДР, СПЗ) – це: 
1) євровалюта; 
2) валюта іноземної держави; 
3) розрахункова одиниця країн-членів МВФ; 
4) розрахункова одиниця країн європейської валютної системи. 
18. Євро – це: 
1) розрахункова одиниця в рамках МВФ; 
2) валюта іноземної держави; 
3) євровалюта; 
4) розрахункова одиниця в рамках європейської валютної системи. 
19. Внутрішня конвертованість валюти забезпечується за таких 

умов: 
1) дозволяється конвертація певної кількості валюти; 
2) дозволяється конвертація валюти резидентам; 
3) дозволяється конвертація валюти нерезидентам; 

77 

 

2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
35. Рішенням якої валютно-фінансової конференції паперові 

грошові банкноти всіх країн втратили золотий вміст? 
1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
36. Рішенням якої валютно-фінансової конференції введено 

плаваючий курс валюти? 
1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
37. Європейська валютна система - це: 
1) світова валютна система; 
2) міжнародна валютна система; 
3) національна валютна система. 
4) глобальна валютна система; 
5) регіональна валютна система. 
38. В яких межах могла коливатися національна валюта ЄС до 

встановлення Європейської валютної системи? 
1) ± 2,25%       
2) ±1,125%     
3) ± 1%      
4) ± 0,5% 
39. В яких межах могла коливатися національна валюта ЄС після 

встановлення Європейської валютної системи? 
1) ± 2,25%      
2) ±1,125%       
3) ± 1%      
4) ± 0,5% 
40. Якою валютною системою відмінено золоті паритети і 

офіційні ціни на золото і дозволена офіційна купівля і продаж золота 
за ринковими цінами? 

1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
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27. В якому періоді функціонувала валютно-грошова система 
«золото-зливкового стандарту»? 

1) 1944-1976 рр. 
2) Між І та II світовими війнами 
3) 1920-1929 рр. 
4) До першої світової війни 
28. В якому періоді функціонувала валютно-грошова система 

«золото-девізного стандарту»? 
1) 1944-1976 рр. 
2) Між І та II світовими війнами 
3) 1920-1929 рр. 
4) До першої світової війни 
29. В якому періоді функціонувала валютно-грошова система 

«золото-доларового стандарту»? 
1) 1944-1976 рр. 
2) Між І та II світовими війнами 
3) 1920-1929 рр. 
4) До першої світової війни 
30. Коли відбулася Бреттон-Вудська валютно-фінансова 

конференція? 
1) 1944 р.    2) 1960 р.     
3) 1976 р.    4) 1978 р. 
31. Коли відбулася Ямайська валютно-фінансова конференція? 
1) 1944 р.    2) 1960 р.     
3) 1976 р.     4) 1978 р. 
32. Рішенням якої валютно-фінансової конференції долар США 

став еталоном, до якого прирівнювалися в певному співвідношенні 
валюти інших західних країн? 

1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
33. Рішенням якої валютно-фінансової конференції встановлено 

фіксований валютний курс відносно долара США? 
1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
34. Рішенням якої валютно-фінансової конференції як світові гроші 

стали використовувати колективну валюту СДР? 
1) Паризької 
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4) дозволяється конвертація валюти щодо операцій руху капіталу. 
20. Зовнішня конвертованість валюти забезпечується за умови: 
1) дозволу конвертації для резидентів; 
2) дозволу конвертації за поточними операціями; 
3) дозволу конвертації для нерезидентів; 
4) дозволу конвертації певної кількості валют. 
24. Часткова конвертованість валюти забезпечується за умови, 

коли: 
1) держава-емітент валюти використовує ті чи інші обмеження; 
2) держава-емітент вводить заборону конвертації національної 

валюти на іноземні валюти; 
3) держава-емітент вводить режим плаваючих валютних курсів; 
4) держава-емітент вводить режим фіксованих валютних курсів. 
25. Вкажіть, до якого поняття належить визначення: «Це ціна 

національної грошової одиниці, виражена в грошових одиницях іншої 
країни»? 

1) Валютний курс 
2) Валютне котирування 
3) Валютний паритет  
4) Валютний кошик 
26. Вкажіть, до якого поняття належить визначення: «Це 

встановлення і публікація курсу іноземної валюти відносно до 
національної»? 

1) Валютний курс 
2) Валютне котирування 
3) Валютний паритет  
4) Валютний кошик 
27. До якого валютного курсу належить визначення: «Це 

встановлення в законодавчому порядку співвідношення між 
національною валютою і валютами інших країн»? 

1) Фіксований 
2) Плаваючий 
3) Коливний 
4) Змішаний  
28. До якого валютного курсу належить визначення: «Це вільно 

змінюваний курс під дією попиту і пропозиції»? 
1) Фіксований 
2) Плаваючий 
3) Коливний 
4) Змішаний  
29. До якого валютного курсу належить визначення: «Це валютний 
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курс з елементами регулювання»?  
1) Фіксований 
2) Плаваючий 
3) Коливний 
4) Змішаний  
30. Що таке валютний паритет? 
1) Законодавче встановлене співвідношення валют двох країн 
2) Обмінний курс двох валют, розрахований на базі курсу кожної з 

них до третьої валюти 
3) Ціна національної грошової одиниці виражається в грошових 

одиницях інших країн 
4) Встановлення і публікація курсу іноземної валюти до 

національної  
31. Можливість обміну валюти даної країни на іноземні валюти за 

чинним валютним курсом називається: 
1) прямим валютним котируванням; 
2) валютним паритетом; 
3) конвертованістю валюти; 
4) світовою валютною системою. 
32. В якому випадку котирування валюти називається прямим? 
1) Коли іноземна валюта виражається в національній 
2) Коли національна валюта виражається в іноземній 
3) Коли ціна національної грошової одиниці виражається в 

грошових одиницях інших країн 
4) Коли встановлюється і публікується курс іноземної валюти  
33. В якому випадку котирування валюти називається непрямим 

(зворотним)? 
1) Коли іноземна валюта виражається в національній 
2) Коли національна валюта виражається в іноземній 
3) Коли ціна національної грошової одиниці виражається в 

грошових одиницях інших країн 
4) Коли встановлюється і публікується курс іноземної валюти  
34. Як називається прибуток банку від операцій з продажу і купівлі 

валюти? 
1) Курсова різниця  
2) Валютне котирування 
3) Маржа 
4) Дохід  
35. Що є основою валютного курсу? 
1) Валютний паритет 
2) Валютне котирування 
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20. За якої валютної системи золото з обігу не вийшло, але його 
єдиним представником став долар США? 

1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
21. За якої валютної системи як міжнародна платіжна і резервна 

валюта став використовуватися переважно долар США? 
1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
22. За якої валютної системи валютні резерви стали 

накопичуватися в доларах США і розраховуватися в тройських унціях? 
1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
23. За якої валютної системи було встановлено доларові 

паритети? 
1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
24. За якої валютної системи відхилення від ринкових валютних 

курсів мали були складати всього ± 1% доларових паритетів? 
1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
25. За якої валютної системи створено МВФ? 
1) Паризької 
2) Генуезької 
3) Бреттон-Вудської 
4) Ямайської 
26. В якому періоді функціонувала валютно-грошова система 

«золотого стандарту»? 
1) 1944-1976 рр. 
2) Між І та II світовими війнами 
3) 1920-1929 рр. 
4) До першої світової війни 
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кількість золота? 
1) Золотого стандарту 
2) Золото-зливкового стандарту 
3) Золото-девізного стандарту 
4) Золото-доларового стандарту 
14. В умовах якої валютно-грошової системи національні грошові 

одиниці обмінювалися не на золото, а на конвертовані резервні 
валюти? 

1) Золотого стандарту 
2) Золото-зливкового стандарту 
3) Золото-девізного стандарту 
4) Золото-доларового стандарту 
15. В умовах якої валютно-грошової системи валютні резерви країн 

могли зберігатися як в золоті, так і в ключових валютах? 
1) Золотого стандарту 
2) Золото-зливкового стандарту 
3) Золото-девізного стандарту 
4) Золото-доларового стандарту 
16. Якою валютною системою закріплено етап «золотого 

стандарту»? 
1) Паризькою 
2) Генуезькою 
3) Бреттон-Вудською 
4) Ямайською 
17. Якою валютною системою закріплено етап «золото-девізного 

стандарту»? 
1) Паризькою 
2) Генуезькою 
3) Бреттон-Вудською 
4) Ямайською 
18. Якою валютною системою закріплено «золото-доларовий 

стандарт? 
1) Паризькою 
2) Генуезькою 
3) Бреттон-Вудською 
4) Ямайською 
19. Якою валютною системою припинено розрахунки золотом? 
1) Паризькою 
2) Генуезькою 
3) Бреттон-Вудською 
4) Ямайською 
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3) Маржа        
4) Валютний кошик 
36. Що таке крос-курс? 
1) Законодавче встановлене співвідношення валют двох країн 
2) Обмінний курс двох валют, розрахований на базі курсу кожної з 

них до третьої валюти 
3) Ціна національної грошової одиниці виражається в грошових 

одиницях інших країн 
4) Встановлення і публікація курсу іноземної валюти до 

національної  
37. На якій основі здійснюються валютні паритети? 
1) На основі золота 
2) На основі долара США 
3) На основі валютного кошика 
4) Всі відповіді вірні 

 

9.2. Етапи еволюції світової валютної системи 
 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 

 
1. Які з наведених визначень розкривають зміст понять «світова 

валютна система» (х) та «національна валютна система» (*): 
1) форма організації міжнародних грошових відносин, сукупність 

правил та механізмів, за допомогою яких здійснюється валютне 
регулювання і координація валютних політик різних країн; 

2) форма організації валютних відносин країни, за допомогою 
якої здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та 
використовуються валютні кошти держав; 

3) специфічна організаційно-економічна форма відносин у 
валютній сфері між країнами-членами інтеграційного союзу з 
наявністю спільної валюти? 

2.  Які функції виконує світова валютна система: 
1) перерозподіл фінансових потоків у межах світового 

господарства; 
2) обслуговування товарообмінних та інших видів міжнародної 

економічної діяльності; 
3) забезпечення безперебійного функціонування економічної 

системи? 
3. Які з названих нижче елементів належать до національної (х), а 

які – до світової (*) валютної системи: 
1) установлення режиму валютних паритетів і валютних курсів; 
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2) визначення складу основних міжнародних платіжних засобів; 
3) визначення умов конвертованості валют; 
4) уніфікація основних форм міжнародних розрахунків; 
5) національні органи валютного контролю; 
6) механізм поповнення каналів міжнародного обігу достатньою 

кількістю платіжних коштів; 
7) установлення режиму національного валютного ринку; 
8) операції з надання кредитів країнам-учасницям для 

вирівнювання платіжних балансів? 
4.  Вкажіть повне визначення світової валютної системи: 
1) Це сукупність форм організації грошових відносин, що 

складаються при реалізації зовнішньоекономічних відносин країни 
2) Це сукупність форм організації грошових відносин між 

країнами, що обумовлені господарськими зв'язками, регулюються 
міжнародними організаціями та закріплені в міжнародних угодах. 

3) Це організаційно-економічна форма грошових відносин групи 
країн, що спрямована на зменшення і взаємозв'язок коливань курсів 
валют та стимулювання інтеграційних процесів 

4) Немає вірної відповіді 
5.  Вкажіть визначення регіональної валютної системи: 
1) Це сукупність форм організації грошових відносин, що 

складаються при реалізації зовнішньоекономічних відносин країни 
2) Це сукупність форм організації грошових відносин між 

країнами, що обумовлені господарськими зв'язками, регулюються 
міжнародними організаціями та закріплені в міжнародних угодах. 

3) Це організаційно-економічна форма грошових відносин групи 
країн, що спрямована на зменшення і взаємозв'язок коливань курсів 
валют та стимулювання інтеграційних процесів 

4) Немає вірної відповіді 
6.  Вкажіть визначення національної валютної системи: 
1) Це сукупність форм організації грошових відносин, що 

складаються при реалізації зовнішньоекономічних відносин країни 
2) Це сукупність форм організації грошових відносин між 

країнами, що обумовлені господарськими зв'язками, регулюються 
міжнародними організаціями та закріплені в міжнародних угодах. 

3) Це організаційно-економічна форма грошових відносин групи 
країн, що спрямована на зменшення і взаємозв'язок коливань курсів 
валют та стимулювання інтеграційних процесів 

4) Немає вірної відповіді 
7. Інституційний механізм, що забезпечує функціонування 

валютних ринкових механізмів, – це: 
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1) Міжнародний валютний фонд; 
2) група Світового банку; 
3) валютний ринок; 
4) Національний банк України; 
5) Європейський банк реконструкції і розвитку; 
6) COT; 
7) ООН. 
8. З елементів валютної системи вкажіть той, що обумовлює 

вільний обіг даної валюти на світовому ринку:  
1) Валютний курс 
2) Валютний паритет 
3) Умови конвертованості 
4) Валюта 
9. З елементів валютної системи вкажіть той, що 

характеризується як основний платіжний засіб: 
1) Валютний курс 
2) Валютний паритет 
3) Умови конвертованості 
4) Валюта 
10. З елементів валютної системи вкажіть той, що 

характеризується як ціна національної грошової одиниці, виражена в 
грошових одиницях інших країн: 

1) Валютний курс 
2) Валютний паритет 
3) Умови конвертованості 
4) Валюта 
11. З елементів валютної системи вкажіть той, що 

характеризується як законодавче встановлене співвідношення між 
грошовими одиницями (валютами) двох країн: 

1) Валютний курс 
2) Валютний паритет 
3) Умови конвертованості 
4) Валюта 
12. В умовах якої   валютно-грошової   системи   національні   

грошові одиниці мали відповідний золотий вміст? 
1) Золотого стандарту 
2) Золото-зливкового стандарту 
3) Золото-девізного стандарту 
4) Золото-доларового стандарту 
13. В умовах якої валютно-грошової системи національні грошові 

одиниці провідних країн обмінювалися на визначену (встановлену) 
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4) На соціально-політичному рівні 
23. Країни, що інтегруються, домовляються про свободу 

пересування не тільки товарів і послуг, а й факторів виробництва – 
капіталу і робочої сили. Цей процес називається: 

1) Спільний ринок 
2) Зона вільної торгівлі 
3) Митний союз 
4) Економічний союз 
5) Преференційна торгова угода 
24.  Якщо дві країни укладають угоду, за якою експортно-імпортні 

операції резидентів цих країн не оподатковуються митами, то така 
форма інтеграції називається: 

1) Спільний ринок 
2) Зона вільної торгівлі 
3) Митний союз 
4) Економічний союз 
5) Преференційна торгова угода  
25. Узгоджене скасування групою країн національних митних 

тарифів і запровадження загального митного тарифу і єдиної 
системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн 
називається: 

1) Спільний ринок 
2) Зона вільної торгівлі 
3) Митний союз 
4) Економічний союз 
5) Преференційна торгова угода  
26. Процес економічної взаємодії країн, який приводить до 

зближення господарських механізмів, який набирає форми 
міждержавних угод і погоджено регулюється міждержавними 
органами, називається: 

1) Спільний ринок 
2) Зона вільної торгівлі 
3) Митний союз 
4) Економічний союз 
5) Преференційна торгова угода 
27. Процес підписання на двосторонній основі угод між окремими 

державами або між вже наявними інтеграційними угрупованнями й 
окремою країною або групою країн називається: 

1) Спільний ринок 
2) Зона вільної торгівлі 
3) Митний союз 
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Тема 10 
Міжнародні розрахунки 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 

1. Які характеристики притаманні міжнародним розрахункам, на 
відміну від внутрішніх розрахунків: 

1) зв'язок з рухом товарно-матеріальних та валютних цінностей на 
інтернаціональному рівні; 

2) регулювання нормами лише національного законодавства; 
3) регулювання нормами міжнародного права та звичаями; 
4) уніфікація; 
5) недокументарний характер; 
6) виключно документарний характер; 
7) зв'язок з функціонуванням валютних ринків? 
2. Які з названих факторів впливають на розвиток і ефективність 

міжнародних розрахунків: 
1) позиції країн на світових товарних і грошових ринках; 
2) політичні та економічні відносини між країнами; 
3) диспропорції соціально-економічного розвитку країн світу; 

валютне законодавство; 
4) стан платіжних балансів країн; 
5) умови зовнішньоторговельних контрактів; 
6) державне регулювання експортно-імпортних операцій? 
3. Назвіть функції банків щодо організації й обслуговування 

системи міжнародних розрахунків: 
1) консультування щодо вибору форм міжнародних розрахунків; 
2) страхування політичних ризиків; 
3) видача банківських гарантій; 
4) налагодження системи кореспондентських відносин з 

іноземними банками; 
5) залучення депозитів; 
6) складання платіжних умов зовнішньоторговельних контрактів; 
7) кредитування суб'єктів господарювання. 
4. Що з наведеного нижче належить до типів \Е\, видів 0 і 

форм И міжнародних розрахунків: 
1) розрахунки в національній валюті; 
2) акредитив; 
3) розрахунки між банками; 
4) інкасо; 
5) розрахунки напряму і через посередників; 
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6) банківський переказ; 
7) розрахунки? 
5. Як кваліфікуються поняття – рахунок лоро (х) та рахунок 

ностро (*): 
1) рахунок іноземного банку у вітчизняному банку; 
2) рахунок імпортера у вітчизняному банку; 
3) рахунок вітчизняного банку в іноземному банку; 
4) рахунок експортера у вітчизняному банку; 
5) рахунок комерційного банку в центральному банку; 
6) депозитний рахунок? 
6. Як здійснюється більшість міжнародних розрахунків: 
1) готівкою; 
2) безготівковим способом за допомогою записів на рахунках 

банків; 
3) через зарахування взаємних вимог і зобов'язань? 
7. Якими нормами регулюється система міжнародних розрахунків: 
1) національними нормативними і законодавчими актами; 
2) міжнародними законами, банківськими правилами і звичаями; 
3) національними й міжнародними нормативними і законодавчими 

актами, банківськими правилами і звичаями; 
4) нормами Міжнародної торговельної палати? 
8. Міжнародні розрахунки обслуговують: 
1) торгівлю товарами і послугами; 
2) некомерційні операції, кредити і рух капіталів між країнами; 
3) міжнародну торгівлю, некомерційні операції і рух капіталів 

між країнами; 
4) клірингові операції між урядами різних країн. 
9. Які з наявних форм міжнародних розрахунків містять най 

менший ступінь ризику для експортерів (х), для імпортерів (*): 
1) банківський переказ;                 
2) 100 %-й аванс;                               
3) інкасо;  
4) акредитив;  
5) відкритий рахунок;         
6) авансовий платіж? 
10. Яка форма розрахунків найчастіше використовується в 

міжнародній торгівлі: 
1) відкритий рахунок;  
2) інкасо;                                
3) акредитив;  
4) авансовий платіж;  
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1) Міжнародна торгівля 
2) НТР 
3) Розвиток продуктивних сил 
4) Міжнародний поділ праці 
17. Який з чинників розвитку міжнародної економічної інтеграції 

зумовлює подібність основ організації національного виробництва і 
спільність умов господарювання? 

1) Міжнародна торгівля 
2) НТР 
3) Розвиток продуктивних сил 
4) Соціально-економічна однорідність національних господарств 
18. З означених основних учасників і організаторів інтеграційного 

процесу назвіть головний: 
1) Партії 
2) ТНК 
3) Держави 
4) Громадські організації 
19. На якому з рівнів економічної інтеграції в основних сферах 

відтворення виникають інтернаціональні зв'язки? 
1) На рівні підприємств 
2) Держав 
3) Інтеграційних об'єднань 
4) На соціально-політичному рівні 
20. На якому з рівнів економічної інтеграції створюються умови 

для її розвитку? 
1) На рівні підприємств 
2) Держав 
3) Інтеграційних об'єднань 
4) На соціально-політичному рівні 
21. На якому з рівнів економічної інтеграції здійснюється взаємодія 

партій і соціальних груп населення? 
1) На рівні підприємств 
2) Держав 
3) Інтеграційних об'єднань 
4) На соціально-політичному рівні 
22. На якому з рівнів економічної інтеграції здійснюється 

розмежування повноважень об'єднання і його учасників, визначаються 
відносини з третіми країнами? 

1) На рівні підприємств 
2) Держав 
3) Інтеграційних об'єднань 
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4) Встановлення сталих виробничих зв'язків між країнами, вихід 
відтворювального процесу за рамки національних меж 

10. Які з названих чинників розвитку міжнародної економічної 
інтеграції протистоять їй? 

1) Соціально-економічна однорідність національних господарств і 
близькі рівні їхнього розвитку 

2) Ідеологічні розбіжності, конфлікти між країнами, світові релігії 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
11. Які з названих чинників розвитку міжнародної економічної 

інтеграції сприяють їй? 
1) Соціально-економічна однорідність національних господарств і 

близькі рівні їхнього розвитку 
2) Ідеологічні розбіжності, конфлікти між країнами, світові релігії 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
12. З названих чинників розвитку міжнародної економічної 

інтеграції назвіть економічний: 
1) Спільні кордони і умови розвитку 
2) Спільність культурних та історичних традицій 
3) Цілеспрямована діяльність державних органів 
4) Тривалий період співробітництва 
13. З названих чинників розвитку міжнародної економічної 

інтеграції назвіть чинник управління: 
1) Спільні кордони і умови розвитку 
2) Спільність культурних та історичних традицій 
3) Цілеспрямована діяльність державних органів 
4) Тривалий період співробітництва 
14. З названих чинників розвитку міжнародної економічної 

інтеграції назвіть соціальний чинник: 
1) Спільні кордони і умови розвитку 
2) Спільність культурних та історичних традицій 
3) Цілеспрямована діяльність державних органів 
4) Тривалий період співробітництва 
15. Який з чинників розвитку міжнародної економічної інтеграції 

зумовлює розвиток спеціалізації країн і кооперування зв'язків між 
ними? 

1) Міжнародна торгівля                2) НТР 
3) Розвиток продуктивних сил      4) Міжнародний поділ праці 
16. Який з чинників розвитку міжнародної економічної інтеграції 

зумовлює розвиток обміну товарами і послугами між країнами? 
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5) банківський переказ; 
6) розрахунки чеками;        
7) розрахунки векселями? 
11. Якою дією закінчується схема здійснення документарного 

акредитиву: 
1) укладанням угоди між покупцем і продавцем; 
2) врученням документів іноземним банком імпортеру; 
3) відправленням товару експортером імпортеру? 
12. У розрахунках між продавцем і покупцем товарів у 

зовнішньоторговельних операціях використовується переважно: 
1) документарний акредитив; 
2) грошовий акредитив; 
3) підтверджений акредитив; 
4) акредитив з покриттям; 
5) непокритий акредитив; 
6) непідтверджений акредитив. 
13. Бенефіциаром за акредитивної форми розрахунків називається: 
1) експортер;  
2) імпортер;  
3) авізуючий банк;       
4) банк-емітент;     
5) підтверджуючий банк. 
14. Авізуючим банком є: 
1) банк, що зобов'язується провести платіж, якщо виконано всі 

умови акредитиву; 
2) банк, що перевіряє умови акредитиву та виступає гарантом 

здійснення оплати за ним; 
3) банк-утримувач   векселя   через   авізування   бенефіциарові 

своїх власних фондів. 
15. Акредитив, що автоматично поповнюється на раніше домов-

лених умовах після використання початкової суми, називається: 
1) револьверним;  
2) підтвердженим;  
3) безвідкличним;  
4) відкличним;  
5) непідтвердженим;  
6) покритим;  
7) непокритим. 
16. За якої форми акредитиву банк покупця лише інформує 

продавця про відкриття на його користь акредитиву, але не гарантує 
здійснення оплати: 
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1) за не підтвердженого акредитиву; 
2) підтвердженого акредитиву; 
3) трансферабельного акредитиву; 
4) револьверного акредитиву; 
5) відкличного акредитиву? 
17. Який акредитив може бути змінено або анульовано в будь-який 

момент без попереднього повідомлення бенефіциара: 
1) безвідкличний;  
2) непокритий;                
3) відкличний;                
4) непідтверджений;  
5) трансферабельний;  
6) з «червоним» застереженням;  
7) покритий? 
18. Акредитив, що передбачає тверде зобов'язання банка-емітента 

провести платежі або акцептувати чи купити перевідні 
векселі,виставлені бенефіциаром, називається: 

1) відкличним акредитивом; 
2) безвідкличним акредитивом; 
3) відновлювальним акредитивом; 
4) транферабельним акредитивом; 
5) покритим акредитивом; 
6) підтвердженим акредитивом. 
19. Акредитив, за якого банк-емітент уповноважує або доручає 

іншому банку підтвердити його безвідкличний акредитив, 
називається: 

1) непідтвердженим;           
2) підтвердженим;           
3) відновлювальним;  
4) трансферабельним; 
5) покритим;       
6) непокритим. 
20. Яка форма розрахунків гарантує утримання коштів на рахунку 

платника на час проведення операції: 
1) відкритий рахунок; 
2) акредитив безвідкличний; 
3) інкасо; 
4) авансовий платіж. 
21. Які з наведених визначень розкривають зміст таких понять: 

«просте інкасо» (х), «документарне інкасо» (*), «телеграфне інкасо» 
(^), «інкасо з негайною оплатою» (0): 
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2) Об'єднання 
3) Взаємопристосування 
4) Всі відповіді вірні 
5. Яка з особливостей міжнародної економічної інтеграції 

характеризує єдність розвитку інтеграційного об'єднання? 
1) Погоджена політика у взаємних відносинах з третіми країнами 
2) Створення єдиного господарського комплексу з тісними 

взаємозв'язками національних економік 
3) Особливий механізм регулювання через наднаціональні органи 
4) Синхронізація процесів відтворення 
6. Яка з особливостей міжнародної економічної інтеграції 

характеризує управління інтеграційним об'єднанням? 
1) Погоджена політика у взаємних відносинах з третіми країнами 
2) Створення єдиного господарського комплексу з тісними 

взаємозв'язками національних економік 
3) Особливий механізм регулювання через наднаціональні органи 
4) Синхронізація процесів відтворення 
7. Яка з особливостей міжнародної економічної інтеграції 

характеризує відносини з країнами, які не входять до інтеграційного 
об'єднання? 

1) Погоджена політика у взаємних відносинах з третіми країнами 
2) Створення єдиного господарського комплексу з тісними 

взаємозв'язками національних економік 
3) Особливий механізм регулювання через наднаціональні органи 
4) Синхронізація процесів відтворення 
8. Яке з визначень міжнародної економічної інтеграції 

характеризує етап її розвитку? 
1) Об'єднання ринків капіталу, робочої сили, товарів і послуг 
2) Вищий рівень розвитку інтернаціоналізації господарського 

життя 
3) Зближення, об'єднання і взаємопристосування національних 

економік 
4) Встановлення сталих виробничих зв'язків між країнами, вихід 

відтворювального процесу за рамки національних меж 
9. Яке з визначень міжнародної економічної інтеграції 

характеризує одну з форм її розвитку? 
1) Об'єднання ринків капіталу, робочої сили, товарів і послуг 
2) Вищий рівень розвитку інтернаціоналізації господарського 

життя 
3) Зближення, об'єднання і взаємопристосування національних 

економік 
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Тема 12 
Міжнародна регіональна інтеграція 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 

 
1. Яке з наведених визначень найповніше розкриває зміст поняття 

«міжнародна економічна інтеграція»: 
1) зближення і поступове об'єднання національних економічних 

систем різних країн на основі інтернаціоналізації господарського 
житія; 

2) поглиблення двостороннього торговельного і виробничого 
співробітництва між країнами; 

3) процес поглиблення економічної взаємодії країн, що призводить 
до зближення господарських механізмів і набуває форми 
міждержавних угод та домовленостей, що регулюються 
міждержавними та наднаціональними органами; 

4) відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів 
у кожній з національних економік; 

5) найвищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин, 
що охоплює всі форми взаємодії суб'єктів господарювання країн-членів 
інтеграційного блоку? 

2. Міжнародна економічна інтеграція – це: 
1) Зближення, об'єднання і взаємопристосування національних 

економік 
2) Встановлення сталих виробничих зв'язків між країнами, вихід 

відтворювального процесу за рамки національних меж 
3) Створення регіональних комплексів – об'єднань держав з 

тісними взаємозв'язками їхніх національних економік, власним 
поділом праці, специфікою економічного розвитку і механізмом 
управління 

4) Процес утворення однорідного, внутрішньо злитого 
господарського організму, який об'єднує декілька країн  

5) Всі відповіді вірні 
3. Що є об'єктивною основою міжнародної економічної інтеграції? 
1) Взаємопристосування національних економік 
2) Інтернаціоналізація господарського життя 
3) Об'єднання національних економік 
4) Зближення національних економік 
4. Основоположні визначення інтеграційних об'єднань національних 

економік – це їх:  
1) Зближення 
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1) інкасо  фінансових документів,  які  супроводжуються  
комерційними документами; 

2) стягнення платежу за фінансовими документами, які не су 
проводжуються комерційними документами; 

3) списання коштів з рахунку платника після перевірки платіжних 
документів; 

4) інкасо, за якого банк-ремітент, одержавши від клієнта платіжну 
вимогу та документи про відвантаження, без попередньої 
згоди імпортера негайно виплачує кошти експортеру; 

5) операція, за якої переказ суми платежу на рахунок експортера 
здійснюється негайно, після отримання телеграфного повідомлення 
інкасуючого банку? 

22. Для якої форми міжнародних розрахунків характерним є 
випереджальний рух товарів порівняно з рухом грошових коштів: 

1) для авансових платежів; 
2) інкасо; 
3) акредитиву; 
4) відкритого рахунку; 
5) банківського переказу; 
6) чекової та вексельної форми розрахунків? 
23. Клієнт, який доручає вітчизняному банку здійснити розрахунок 

за інкасо за письмовим дорученням, називається: 
1) експортером;                  
2) банком-емітентом;    
3) інкасуючим банком;  
4) імпортером;  
5) підтверджуючим банком. 
24. Револьверний акредитив належить до групи документарних 

акредитивів за ознакою: 
1) відповідальності банків; 
2) можливості використання. 
25. Як називається документ, який складено в обумовленій 

формі й містить безумовний наказ кредитора позичальникові про 
виплату в зазначений строк певної суми грошей названій третій 
особі або пред'явникові: 

1) вексель;      
2) тратта;      
3) акредитивний лист;  
4) чек;  
5) зовнішньоторговельний контракт? 
26. При резервному акредитиві резервуються валютні кошти: 
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1) Імпортера  
2) Експортера  
3) Банка експортера 
4) Банка імпортера 
27. Які види акредитиву відносять до підтверджених: 
1) Підтверджені імпортером 
2) Підтверджені  експортером 
3) Підтверджені банком імпортера 
4) Підтверджені банком імпортера і експортера 
28. Найбільш вигідна форма акредитиву для експортера – це: 
1) Відкличний акредитив 
2) Непідтверджений акредитив 
3) Безвідкличний акредитив 
4) Безвідкличний підтверджений акредитив 
29. Найменш вигідна форма розрахунків для експортера – це: 
1) Акредитив  
2) Відкритий рахунок 
3) Інкасо  
4) 100% авансовий платіж 
30. Для зменшення ризику неплатежу при інкасовій формі 

розрахунків експортер зобов'язаний: 
1) Наполягати на наданні банківської гарантії платежу 
2) Наполягати на телеграфному інкасо 
3) Використовувати чисте інкасо 
4) Використовувати документарне інкасо 
31. Який рівень валютного регулювання характеризує таке 

визначення: «це діяльність держави, яка спрямована на 
регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій 
з валютними цінностями»? 

1) Світовий (інтернаціональний) 
2) Національний 
3) Регіональний 
4) Інший рівень  
32. Який рівень валютного регулювання характеризує таке 

визначення: «це діяльність міжнародних організацій, яка спрямована 
на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення 
операцій з валютними цінностями»? 

1) Світовий (інтернаціональний) 
2) Національний 
3) Регіональний 
4) Інший рівень  
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2) Розрахунковий 
3) Обидва  
4) Міжнародної заборгованості 
17. Який із балансів міжнародних розрахунків відбиває майбутні 

платежі та надходження? 
1) Платіжний 
2) Розрахунковий 
3) Обидва  
4) Міжнародної заборгованості 
18. Який із балансів міжнародних розрахунків відбиває постачання 

товарів в кредит з оплатою їх вартості в наступні періоди і надання і 
погашення кредитів і позик в майбутньому? 

1) Платіжний 
2) Розрахунковий 
3) Обидва  
4) Міжнародної заборгованості 
19. В якому випадку баланс міжнародних розрахунків вважається 

активним? 
1) Коли надходження перевищують платежі 
2) Коли платежі перевищують надходження 
3) Коли надходження дорівнюють платежам 
4) Немає вірної відповіді 
20. В якому випадку баланс міжнародних розрахунків вважається 

пасивним? 
1) Коли надходження перевищують платежі 
2) Коли платежі перевищують надходження 
3) Коли надходження дорівнюють платежам 
4) Немає вірної відповіді 
21. Як називається державна заборгованість, якщо термін щодо 

неї не настав? 
1) Капітальна 
2) Поточна 
3) Зовнішня 
4) Внутрішня  
22. Як називається державна заборгованість, якщо термін  щодо 

неї настав або настає? 
1) Капітальна 
2) Поточна 
3) Зовнішня 
4) Внутрішня  
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12. Які статті відображаються за дебетом (х), за кредитом (*) 
платіжного балансу: 

1) прибуткові статті; 
2) витратні статті; 
3) приплив вартостей з-за кордону, за які її резиденти мають 

платити за кордон; 
4) відплив за кордон вартостей, за які мають надійти платежі у 

дану країну. 
12. Які статті належать до прибуткових (х), до витратних (*) 

статей платіжного балансу: 
1) приватні та державні дари з-за кордону; 
2) використання транспорту інших держав; 
3) придбання золота за кордоном; 
4) доходи від інвестицій; 
5) доходи, отримані резидентами від зарубіжних активів; 
6) проценти та дивіденди, отримані з-за кордону; 
7) продаж активів даної країни нерезидентам; 
8) дари за кордон; 
9) купівля активів за кордоном? 
13. Які платежі складають «невидиму торгівлю», тобто є 

некомерційними? 
1) Експортно-імпортні 
2) Транспортні, зв'язку, туризму, зарплата іноземних працівників, 

перекази емігрантів 
3) По руху капіталів і кредитів 
4) Всі перераховані 
14. Які платежі називають комерційними? 
1) Експортно-імпортні 
2) Транспортні, зв'язку, туризму, зарплата іноземних працівників, 

перекази емігрантів 
3) По руху капіталів і кредитів 
4) Всі перераховані 
15. Які платежі не пов'язані з обміном матеріальних об'єктів? 
1) Експортно-імпортні 
2) Транспортні, зв'язку, туризму, зарплата іноземних працівників, 

перекази емігрантів 
3) По руху капіталів і кредитів 
4) Всі перераховані  
16. Який із балансів міжнародних розрахунків відбиває реальні 

платежі та надходження? 
1) Платіжний 
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33. Який рівень валютного регулювання характеризує таке 
визначення: «це діяльність інтеграційних об'єднань і спеціальних 
регіональних органів, яка спрямована на регламентацію міжнародних 
розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями»? 

1) Світовий (інтернаціональний) 
2) Національний 
3) Регіональний 
4) Інший рівень  
34. Яка форма валютного регулювання використовується 

більшістю країн? 
1) Валютний контроль 
2) Адміністративний метод 
3) Економічні методи 
4) Немає вірної відповіді 
35. Із  перерахованих  цілей  валютного регулювання  вкажіть  ту,  

яка належить до міжнародного рівня: 
1) Концентрація валютних ресурсів у руках держави, підтримання 

національних валют, захист національної економіки від негативного 
впливу міжнародної кон'юнктури. 

2) Досягнення відносного збалансування міжнародних розрахунків, 
врівноваження платіжних балансів країн 

3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
36. Із  перерахованих  цілей  валютного  регулювання  вкажіть  ту, 

що належить до національного рівня: 
1) Концентрація валютних ресурсів у руках держави, підтримання 

національних валют, захист національної економіки від негативного 
впливу міжнародної кон'юнктури. 

2) Досягнення відносного збалансування міжнародних розрахунків, 
врівноваження платіжних балансів країн 

3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
37.  Які з перелічених заходів належать до валютної політики: 
1) девальвація;                        
2) ревальвація;                        
3) тезаврація;                        
4) валютна інтервенція;          
5) демпінг;  
6) валютна блокада;  
7) валютні обмеження;  
8) демонетизація? 
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Тема 11 
Платіжний баланс та макроекономічна рівновага 

 

Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 

1. Суть якого поняття розкриває визначення: «Це грошові валютні 
розрахунки і платіжні відносини між країнами, які відбиваються в 
балансах міжнародних розрахунків»? 

1) Валютно-фінансові відносини 
2) Валютно-кредитні відносини 
3) Баланси міжнародних розрахунків 
4) Валютна політика 
2. Суть якого поняття розкриває визначення: «Це співвідношення 

грошових вимог і зобов'язань, надходжень і платежів між країнами»? 
1) Валютно-фінансові відносини 
2) Валютно-кредитні відносини 
3) Баланси міжнародних розрахунків 
4) Валютна політика 
3. Який із балансів міжнародних розрахунків характеризує 

визначення: «Це співвідношення грошових вимог і зобов'язань країни 
відносно інших країн на будь-яку дату незалежно від терміну 
надходжень платежів»? 

1) Міжнародної заборгованості 
2) Платіжний 
3) Розрахунковий 
4) Торговельний  
4. Який із балансів міжнародних розрахунків характеризує 

визначення: «Це співвідношення фактичних грошових платежів і 
надходжень даної країни з усіма іншими країнами за визначений період 
часу або на дату погашення або отримання платежів»? 

1) Міжнародної заборгованості 
2) Платіжний 
3) Розрахунковий 
4) Торговельний  
5. Який із балансів міжнародних розрахунків характеризує 

фінансові зобов'язання країни іноземним кредиторам, які підлягають 
погашенню в установлені терміни? 

1) Міжнародної заборгованості 
2) Платіжний 
3) Розрахунковий 
4) Торговельний  
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6. Що відображає платіжний баланс: 
1) операції резидентів країни з нерезидентами інших країн; 
2) операції нерезидентів країни з нерезидентами інших країн; 
3) операції з купівлі-продажу іноземних валют; 
4) операції резидентів країни; 
5) залишки на рахунках ностро вітчизняних банків? 
7. Якою міжнародною організацією розроблено стандарт 

(стандартні компоненти) платіжного балансу: 
1) МБРР;           
2) МВФ;           
3) ООН;                         
4) ЄБРР;         
5) Банком міжнародних розрахунків? 
8. З елементів структури платіжного балансу вкажіть той, який 

характеризує експортні й імпортні платежі: 
1) Торговельний баланс 
2) Баланс некомерційних платежів 
3) Баланс руху капіталів і кредитів 
4) Баланс офіційних розрахунків 
9. З елементів структури платіжного балансу вкажіть той, який 

характеризує надходження від перевезення товарів, доходи від 
туризму, на утримання посольств, торгових представництв, воєнних 
місій, перекази емігрантів та ін.: 

1) Торговельний баланс 
2) Баланс некомерційних платежів 
3) Баланс руху капіталів і кредитів 
4) Баланс офіційних розрахунків 
10. Яку з частин платіжного балансу характеризує торговельний 

баланс і баланс некомерційних платежів? 
1) По поточних операціях 
2) По руху капіталу та кредитів 
3) По офіційних розрахунках 
4) Немає вірної відповіді 
11. Рух яких коштів відображає платіжний баланс: 
1) грошових коштів; 
2) запасів грошових коштів; 
3) валютних коштів; 
4) коштів за некомерційними операціями; 
5) товарно-матеріальних запасів; 
6) інвестицій і кредитів; 
7) коштів за рахунками комерційних банків? 
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2) Не визначені напрями і механізм структурної перебудови 
народного господарства  

3) Не вирішені питання безпеки у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності 

4) Вірні друга і третя відповіді 
2. З факторів, які перешкоджають входженню України до світової 

економіки, назвіть зовнішні: 
1) Суперечності   регіонального характеру 
2) Складності діалогів з міжнародними фінансовими організаціями 
3) Не визначені напрями і механізм структурної перебудови 

народного господарства, не вирішені питання безпеки у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності 

4) Вірні перші дві відповіді 
3. У механізмі реалізації конкурентних переваг України у світовому 

просторі назвіть перший рівень: 
1) Стабілізація і нарощування виробництва 
2) Залучення іноземного капіталу 
3) Створення високих технологій 
4) Насичення і підвищення якості товарів на внутрішньому ринку, 

створення конкурентного середовища 
4. У механізмі реалізації конкурентних переваг України у світовому 

просторі назвіть другий рівень: 
1) Стабілізація і нарощування виробництва 
2) Залучення іноземного капіталу 
3) Створення високих технологій 
4) Насичення і підвищення якості товарів на внутрішньому ринку, 

створення конкурентного середовища 
5. У механізмі реалізації конкурентних переваг України у світовому 

просторі назвіть третій рівень: 
1) Стабілізація і нарощування виробництва 
2) Залучення іноземного капіталу 
3) Створення високих технологій 
4) Насичення і підвищення якості товарів на внутрішньому ринку, 

створення конкурентного середовища 
6. У  механізмі реалізації конкурентних  переваг України у  

світовому просторі назвіть четвертий рівень: 
1) Стабілізація і нарощування виробництва 
2) Залучення іноземного капіталу 
3) Створення високих технологій 
4) Насичення і підвищення якості товарів на внутрішньому ринку, 

створення конкурентного середовища 
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4) Економічний союз 
5) Преференційна торгова угода  
28. Повне скасування митних тарифів у взаємній торгівлі за умови 

збереження національних митних тарифів щодо третіх країн веде до 
утворення: 

1) Спільний ринок 
2) Зона вільної торгівлі 
3) Митний союз 
4) Економічний союз 
5) Преференційна торгова угода 
29. Назвіть об'єктивні (х) та суб'єктивні (#) передумови, які 

визначають характер і рівень сучасної регіональної економічної 
інтеграції: 

1) поглиблення міжнародного поділу праці та зростання 
інтернаціоналізації економіки; 

2) науково-технічний прогрес; 
3) посилення конкурентної боротьби між країнами світового 

господарства; 
4) цілеспрямована діяльність соціальних груп і класів щодо 

розвитку інтеграційних процесів; 
5) схожість рівнів економічного розвитку і ступеня ринкової 

зрілості країн, що інтегруються; 
6) демонстраційний ефект; 
7) географічна наближеність країн, що інтегруються, наявність 

у більшості випадків спільного кордону та історично сформованих 
економічних зв'язків; 

8) тенденції демографічного розвитку; 
9) необхідність вирішувати глобальні проблеми людства; 
10) діяльність партій, законодавчих і виконавчих органів країн щодо 

їх вступу в інтеграційні блоки; 
11) наявність і необхідність розв'язання глобальних проблем; 
12) економіко-географічна близькість країн та наявність спільних 

кордонів; 
13) «ефект доміно». 
30. Які цілі ставлять країни, об'єднуючись у регіональні економічні 

угруповання: 
1) розвиток рекреаційної бази країн; 
2) формування сприятливого зовнішньополітичного середовища; 
3) підвищення обороноздатності країн; 
4) сприяння структурній перебудові економіки; 
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5) регулювання соціально-економічних процесів на регіональному 
рівні; 

6) поглиблення співробітництва на рівні партій та громадських 
організацій; 

7) розв'язання завдань торгової політики; 
8) використання переваг економіки масштабу; 
9) підтримка молодих галузей виробництва; 
10) формування єдиної політичної системи країн-учасниць? 
31. Що з переліченого не є формою регіональної економічної 

інтеграції: 
1) зона вільної торгівлі; 
2) митний союз; 
3) спільний ринок; 
4) двостороння торговельна угода; 
5) зона преференційної торгівлі; 
6) угода про взаємне працевлаштування громадян? 
32. Які з наведених ознак характеризують такі форми регіональної 

економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі (х), зона вільної 
торгівлі (0), митний союз (*), спільний ринок (#) та економічний союз 
(α): 

1) вільний рух факторів і результатів виробництва, який 
доповнюється гармонізацією внутрішньої та зовнішньої економічної 
політики держав; 

2) зменшення між країнами взаємних тарифів з імпорту товарів 
зі збереженням при цьому тарифів у торгівлі з іншими країнами; 

3) скасування торговельних обмежень між країнами-учасницями 
інтеграційного об'єднання, передусім митного регулювання 
торговельних операцій; 

4) усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного 
зовнішнього тарифу в торгівлі з третіми країнами; 

5) забезпечення вільного руху товарів,  послуг,  капіталів та 
громадян (робочої сили)? 

33. На якому етапі економічної інтеграції країни-учасниці 
інтеграційного блоку реалізують спільну податкову, валютно-
фінансову політику та політику у сфері зайнятості: 

1) зона преференційної торгівлі; 
2) зона вільної торгівлі; 
3) митний союз; 
4) спільний ринок; 
5) економічний союз; 
6) політичний союз? 
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4) Законодавство про хабарі, податкове законодавство урядів країн, 
невигідне фірмам, які займаються міжнародними операціями 

5) Всі відповіді вірні 
29. Визначте тенденції, що впливають на глобальну конкуренцію. 
1) Поступове виникнення нових великомасштабних ринків 
2) Конкуренція нових індустріальних країн; стирання відмінностей 

між країнами 
3) Агресивна індустріальна політика; вільне переміщення 

технологій 
4) Діяльність міжнародних економічних організацій 
5) Всі відповіді вірні 
30. Через які основні механізми фірми можуть виходити на 

міжнародний ринок? 
1) Експорт  
2) Ліцензування  
3) Квотування  
4) Прямі зарубіжні інвестиції 
31. Визначте стратегічні пріоритети інтернаціоналізації 

української економіки. 
1) Ефективна міжнародна спеціалізація; міжнародна 

диверсифікація; системна інтеграція у світове господарство із 
забезпеченням реальної міжнародної конкурентоспроможності 

2) Розширення експортно-імпортних операцій з країнами 
Близького і Далекого зарубіжжя 

3) Становлення власних транснаціональних економічних структур 
з глобальним менеджментом 

4) Забезпечення належного рівня економічної безпеки з дійовими 
механізмами захисту від несприятливих змін міжнародної кон'юнктури 
та фінансових криз 

5) Всі відповіді вірні 
 
 

Тема 14 
Інтеграція України у світову економіку 

 
Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 

 
1. З факторів, які перешкоджають входженню України до світової 

економіки, назвіть внутрішні: 
1) Суперечності регіонального характеру, складності діалогів з 

міжнародними фінансовими організаціями 
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2) до втрати самостійної діяльності на мікрорівні? 
21. Як глобалізація впливає на культурну сферу: 
1) здійснюється духовне збагачення особистості; 
2) відбувається нівелювання людських цінностей? 
22. Глобалізація спричиниться до: 
1) більшої поляризації країн; 
2) вирівнювання умов економічної життєдіяльності у світовому 

масштабі. 
23. Для того щоб успішно існувати у спільній системі в умовах 

глобалізації, нації потрібно: 
1) переглянути свої традиційні цінності для їх максимального 

узгодження із загальноприйнятими; 
2) намагатися захистити свої основні цінності, адаптуючи 

другорядні до загальноприйнятих. 
24. Розвиток глобальних массмедіа: 
1) сприятиме демократизації суспільств; 
2) деформує принципи суспільної демократії. 
25. Глобальна інформатизація може мати наслідки: 
1) розширення свободи самовиразу особистості; 
2) зростання небезпеки для особистості. 
26. Глобальні засоби масової інформації: 
1) збільшують можливість одержання об'єктивної інформації; 
2) сприяють маніпуляціям свідомістю людей. 
27. Які Вам відомі джерела досягнення глобальної конкурентної 

переваги? 
1) Глобальний досвід                                          
2) Порівняльна перевага 
3) Економія за рахунок масштабів виробництва, масштабів 

інвестицій, масштабів матеріально-технічного забезпечення, масштабів 
маркетингу, масштабів у закупках 

4) Запатентована технологія виробництва товару, мобільність 
виробництва 

5) Всі відповіді вірні 
28. Які заходи з боку уряду можуть перешкоджати глобальній 

конкуренції? 
1) Преференційна політика, підтримка зайнятості або інші 

регулятивні норми, від яких відіграють місцеві фірми 
2) Тарифи та мита, які будуть обмежувати можливість економії за 

рахунок масштабів виробництва 
3) Заходи уряду, які обмежують іноземну інвестиційну діяльність, 

підтримка урядом місцевої дослідно-конструкторської діяльності 

99 

 

34. Вкажіть саме економічну ціль міжнародної економічної 
інтеграції: 

1) Насичення ринку товарами 
2) Можливість регулювання соціально-економічних процесів на 

регіональному рівні 
3) Досягнення найбільш високої ефективності виробництва 
4) Забезпечення політичної консолідації та міжнародної воєнної 

безпеки 
35. Вкажіть управлінську ціль міжнародної економічної інтеграції: 
1) Насичення ринку товарами 
2) Можливість регулювання соціально-економічних процесів на 

регіональному рівні 
3) Досягнення найбільш високої ефективності виробництва 
4) Забезпечення політичної консолідації та міжнародної воєнної 

безпеки 
36. Яка ціль міжнародної  економічної  інтеграції  відбиває  

життєвий рівень населення? 
1) Насичення ринку товарами 
2) Можливість регулювання соціально-економічних процесів на 

регіональному рівні 
3) Досягнення найбільш високої ефективності виробництва 
4) Забезпечення політичної консолідації та міжнародної воєнної 

безпеки 
37. Яка  ціль міжнародної економічної інтеграції зумовлює мирне 

співіснування країн і народів? 
1) Насичення ринку товарами 
2) Можливість регулювання соціально-економічних процесів на 

регіональному рівні 
3) Досягнення найбільш високої ефективності виробництва 
4) Забезпечення політичної консолідації та міжнародної воєнної 

безпеки 
38. Що зумовлює регіональний характер інтеграційних процесів? 
1) Різні рівні економічної цілісності світового господарства 
2) Міжнародний поділ праці 
3) Діяльність ТНК 
4) Розвиток міжнародної торгівлі 
39. Назвіть сучасну особливість міжнародної економічної 

інтеграції, що обумовлена нерівномірністю розвитку окремих регіонів 
світу: 

1) Динамізм 
2) Розвиток інтеграції водночас з дезінтеграцією 
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3) Глобальний регіоналізм 
4) Формування сучасних умов міжнародної економічної інтеграції 
40. З означених регіонів інтенсивного розвитку економічної 

інтеграції назвіть той, де інтеграційні процеси виявилися вперше у 
світі: 

1) Західна Європа 
2) Північна Америка 
3) Азіатсько-Тихоокеанський регіон 
4) Африка 
41. З означених регіонів інтенсивного розвитку економічної 

інтеграції назвіть той, що є регіоном економічної інтеграції країн, що 
розвиваються:  

1) Західна Європа 
2) Північна Америка 
3) Азіатсько-тихоокеанський регіон 
4) Африка і Латинська Америка 
42. З означених регіонів інтенсивного розвитку економічної 

інтеграції назвіть той, що за економічною потужністю посідає друге 
місце серед інтеграційних об'єднань:  

1) Західна Європа  
2) Північна Америка 
3) Азіатсько-Тихоокеанський регіон 
4) Африка  
43. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в 

якій торговельну політику відносно до третіх країн визначає кожна 
країна окремо: 

1) Митний союз 
2) Спільний ринок 
3) Зона вільної торгівлі 
4) Економічний союз 
5) Повна інтеграція 
44. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в 

якій встановлюється Єдиний митний тариф відносно до третіх країн: 
1) Митний союз 
2) Спільний ринок 
3) Зона вільної торгівлі 
4) Економічний союз 
5) Повна інтеграція 
45. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в 

якій здійснюється вільний рух товару, капіталу, робочої сили і послуг: 
1) Митний союз 
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2) Інноваційний розвиток 
3) Революція в інформаційних технологіях 
4) Всі відповіді вірні 
14. До яких наслідків спричиниться глобалізація у політичній 

сфері: 
1) до зникнення держави як основного інституту політичного 

устрою; 
2) збереження і посилення ролі держави як антикризового 

інституту; 
3) формування системи глобального управління. 
15. Чим є держава на сучасному етапі глобального розвитку 

суспільства: 
1) обов'язковим (необхідним) представником національних 

інтересів; 
2) механізмом роз'єднання? 
16. Яку структуру може мати світ у майбутньому: 
1) території і регіони будуть інтегровані у глобальні економічні та 

політичні системи; 
2) залишаться окремі національні і регіональні угруповання? 
17. Яку ознаку матиме глобальна економіка: 
1) відсутність будь-якої циклічності розвитку; 
2) коливання від піку розвитку економіки до її депресивного 

стану будуть досить значними і частішими ніж раніше; 
3) глобалізація ніяк не вплине на економічний цикл? 
18. Вплив глобалізації на фінансову систему світу приведе до 

такого: 
1) капітал матиме вигляд переважно прямих іноземних інвестицій 

ТНК; 
2) фіктивний (спекулятивний) капітал посяде визначальні позиції в 

економічному розвитку; 
3) переважатимуть портфельні інвестиції. 
19. Чи треба підприємствам, що діють на національному рівні, 

орієнтуватися на глобальне конкурентне середовище? 
1) Так, тому що наявні лідери на глобальному рівні є джерелом 

конкурентних переваг, у тому числі і на національному рівні. 
2) Ні, тому що без відповідної орієнтації підприємство може 

бути конкурентоспроможним на внутрішньому ринку, а врахування 
конкурентного середовища доцільно лише за умови виходу 
на зовнішні ринки. 

20. До яких наслідків може привести економічний глобалізм: 
1) до збільшення свободи дій підприємств (корпорацій); 
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7) прямі іноземні інвестиції (ПІІ), які надходять в економіку 
країни і з країни, та портфельні інвестиції; 

8) рівень зовнішньої заборгованості країни? 
9. Який позитивний (х) та негативний (*) вплив може справляти 

глобалізація на національні економіки: 
1) поширення нових інформаційних технологій; 
2) посилення нерівномірності розвитку країн світу; 
3) скорочення часу і трансакційних витрат; 
4) нав'язування сильними країнами своєї волі; 
5) поліпшення умов праці та життя; 
6) перехід на ресурсоощадні технології; 
7) посилення політичної та економічної залежності? 
10. Які форми вияву формування в рамках провідних західних 

держав замкненої господарської системи: 
1) концентрація в постіндустріальному світі більшої частини 

інтелектуального і технологічного потенціалу людства; 
2) сильні позиції країн у міжнародних фінансово-кредитних 

організаціях; 
3) формування в державах ефективних політичних інститутів; 
4) спрямованість міграційних потоків із країн «третього світу» 

в розвинені регіони планети; 
5) участь держав в Організації економічного співробітництва і 

розвитку (ОЕСР); 
6) зростання обсягів торгівлі між державами; 
7) замикання інвестиційних потоків? 
11. Визначте, яке з положень правильне: 
1) Однією з характеристик глобалізації є зниження ролі ТНК у 

міжнародній економіці 
2) Об'єктивною основою глобалізації є міжнародний поділ праці й 

інтернаціоналізація економіки 
3) Найбільш глибоко процес глобалізації просунувся в сфері 

міжнародної торгівлі 
4) В наукове використання термін «глобалізація» був введений у 

2003 р. 
12. До основних концепцій з глобалізації відносять такі:  
1) Світ-системний аналіз 
2) Універсальний еволюціонізм 
3) Тріумф ліберальної демократії 
4) Всі відповіді вірні 
13. Основні риси глобалізації:  
1) Економічна революція 
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2) Спільний ринок 
3) Зона вільної торгівлі 
4) Економічний союз 
5) Повна інтеграція 
46. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в 

якій погоджується єдина економічна політика: 
1) Митний Союз 
2) Спільний ринок 
3) Зона вільної торгівлі 
4) Економічний союз 
5) Повна інтеграція 
47. З перерахованих форм інтеграційних об'єднань назвіть ту, в 

якій проводиться єдина економічна політика і регулюються соціально-
економічні процеси: 

1) Митний союз 
2) Спільний ринок 
3) Зона вільної торгівлі 
4) Економічний союз 
5) Повна інтеграція 
48. Для якого інтеграційного союзу характерний найвищий рівень 

економічної інтеграції: 
1) Європейської асоціації вільної торгівлі; 
2) Андського пакту; 
3) Європейського Союзу; 
4) Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА); 
5) СНД; 
6) АТЕС? 
49. Яким наведеним нижче інтеграційним угрупованням 

відповідають такі форми інтеграції: зона вільної торгівлі (х), митний 
союз (0), спільний ринок (*), економічний союз (#) та політичний союз (α): 

1) США; 
2) Європейський Союз; 
3) Андський пакт; 
4) МЕРКОСУР; 
5) Європейська угода про вільну торгівлю; 
6) СНД; 
7) АТЕС? 
50. Які з наведених нижче груп країн уходять до складу таких 

інтеграційних союзів: Європейська угода про вільну торгівлю (х), 
Європейський Союз (0), МЕРКОСУР (#), Андський пакт (*) та 
Північноамериканська угода про вільну торгівлю (α): 
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1) Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу, Венесуела; 
2) Канада, США, Мексика; 
3) Німеччина, Великобританія, Франція, Бельгія, Люксембург, 

Нідерланди, Італія, Данія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Греція, 
Австрія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, 
Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія; 

4) Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія; 
5) Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай? 
51. Назвіть форми вертикальної інтеграції: 
1) невиробнича інтеграція «вгору», що включає сферу розподілу; 
2) диверсифікація виробництва; 
3) виробнича інтеграція «вниз»; 
4) міжнародне виробниче кооперування; 
5) виробнича інтеграція «вгору»; 
6) спеціалізація виробництва. 
52. Як у міжнародній економіці кваліфікуються такі процеси: 

приєднання заводу-виробника сировини чи напівфабрикатів до 
компанії, яка веде головне виробництво (х) та придбання автомобільним 
концерном компанії, що виробляє металоконструкції (*): 

1) горизонтальна інтеграція; 
2) вертикальна інтеграція «вгору»; 
3) регіональна інтеграція; 
4) вертикальна інтеграція «вниз»? 
53. Які ознаки характерні для формування економічних 

інтеграційних угруповань країн за моделлю «від низу до верху» (х) та 
«від верху до низу» (*): 

1) формування інтеграційного угруповання на основі виключно 
політичної волі без наявних передумов інтеграційної сумісності країн-
учасниць; 

2) поглиблення інтернаціоналізації та транснаціоналізації 
господарського життя, коли заснуванню конкретних форм інтеграції 
передує  тривалий   період  розвитку  міжнародних  економічних 
зв'язків на мікрорівні? 

54. Які з наведених інтеграційних блоків було створено згідно 
з моделлю формування інтеграційних угруповань «від низу до 
верху» (х), а які згідно з моделлю «від верху до низу» (*): 

1) НАФТА; 
2) Європейський Союз; 
3) ПСНД; 
4) Єдиний економічний простір (ЄЕП); 
5) МЕРКОСУР? 

107 

 

інтернаціоналізації та економічної інтеграції? 
1) Економічна інтеграція – вищий рівень інтернаціоналізації та її 

об'єктивна основа 
2) Економічна інтеграція та інтернаціоналізація господарського 

життя мають загальні фактори розвитку 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді  
5. Процес глобалізації: 
1) Обмежує можливості контролю держави над економікою 
2) Збільшує можливості контролю держави над економікою 
3) Нейтральний відносно контролю держави над економікою 
4) На першому етапі обмежує, а потім підсилює можливості 

контролю держави над економікою 
6. Глобалізація економіки означає: 
1) Скорочення інтернаціоналізації всіх сфер громадського життя 
2) Різке прискорення інтернаціоналізації всіх сфер суспільного 

життя 
3) Нейтральне відношення до інтернаціоналізації громадського 

життя 
4) Всі відповіді вірні 
7. Назвіть причини поглиблення глобалізаційних процесів: 
1) процес інтернаціоналізації, який приводить до поглиблення 

співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності; 
2) посилення диспропорційності соціально-економічного розвитку 

країн та їх груп; 
3) науково-технічний прогрес; 
4) загострення проблем, що є загальними для всіх людей і 

країн світу та важливими з погляду збереження та розвитку людської 
цивілізації; 

5) потепління клімату на планеті. 
8. Якими показниками можна оцінити ступінь інтегрованості 

національної економіки у глобальну економічну систему: 
1) розвиток політичної системи та наявність громадянського 

суспільства в країні; 
2) мотивація до праці; 
3) диверсифіковані форми міжнародних розрахунків; 
4) співвідношення зовнішньоторговельного обороту і ВВП; 
5) потік платежів роялті в країну та з країни, що пов'язані з 

передаванням технології; 
6) ступінь демократичних свобод в країні; 
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Тема 13 
Глобалізація економічного розвитку 

 

Програмний тестовий самоконтроль – обрати вірні відповіді: 
 

1. Яке з наведених визначень найповніше розкриває зміст 
поняття «глобалізація» та охоплює всі аспекти цього планетарного 
явища: 

1) тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою 
розв'язання глобальних проблем людства; 

2) складне явище  посилення  взаємозалежності економік,  що 
виникає у зв'язку з обміном товарів і послуг та потоками капіталів; 

3) процес, завдяки якому досягнення, рішення і діяльність людей в 
одній частині земної кулі справляють значний вплив на 
окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу; 

4) процес посилення взаємозв'язку національних економік країн 
світу, який виражається в утворенні світового ринку товарів і послуг, 
фінансів; 

5) становлення глобального інформаційного простору, пере 
творення знання в основний елемент суспільного багатства, вихід 
бізнесу за національні кордони через формування ТНК; 

6) сукупність викликів і проблем сьогодення; 
7) впровадження і домінування в повсякденній практиці 

міжнародних відносин і внутрішньополітичного життя народів 
принципово нових і універсальних ліберально-демократичних 
цінностей? 

2. Хто вперше запровадив у науковий обіг поняття «глобалізація»: 
1) М. Месарович; 
2) Р. Робертсон; 
3) М. Кастельс; 
4) В. Леонтьев; 
5) А. Неклесса; 
6) Е. Пестель? 
3. Інтернаціоналізація господарського життя – це: 
1) Зближення, об'єднання і взаємопристосування національних 

економік 
2) Встановлення сталих виробничих зв'язків між країнами, вихід 

відтворювального процесу за рамки національних меж 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді  
4. Яке з визначень відбиває суттєвість зв'язку процесів 
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55. Які країни входять сьогодні до складу Європейської угоди 
про вільну торгівлю: 

1) Швеція;                             
2) Швейцарія;              
3) Франція;                            
4) Ліхтенштейн;                            
5) Фінляндія;                            
6) Данія;                                          
7) Норвегія;                            
8) Ісландія;               
9) Ірландія? 
56. Як типова зона вільної торгівлі, Європейська угода про вільну 

торгівлю вирішує завдання: 
1) забезпечує вільне переміщення людських ресурсів у межах 

об'єднання; 
2) посилює координацію торговельно-політичних курсів спільно з 

ЄС та в рамках ГАТТ/COT і ОЕСР; 
3) сприяє підвищенню продуктивності праці; 
4) формує єдину політичну систему країн-учасниць; 
5) забезпечує вільну торгівлю промисловими товарами; 
6) передбачає введення єдиної валюти на території країн; 
7) сприяє спільному розв'язанню економічних, науково-технічних 

проблем. 
57. Виберіть із переліку переваги (х) і недоліки (*) регіональної 

економічної інтеграції для країн-учасниць: 
1) розширення масштабів ринку; 
2) прискорення швидкості обороту капіталу; 
3) обмін науково-технічною інформацією; 
4) зростання масштабів обміну робочою силою; 
5) підвищення якості та конкурентоспроможності експортної 

продукції; 
6) перерозподіл фінансових ресурсів на користь «слабких» країн; 
7) зростання ролі транснаціональних корпорацій та національних 

монополій; 
8) зростання витрат на бюрократичний апарат, пов'язаний з 

наднаціональним регулюванням інтеграційних процесів; 
9) зростання масштабів злиття компаній; 
10) посилення конкуренції між виробниками. 
58. Основними передумовами створення інтеграційного блоку 

НАФТА було: 
1) близькість рівнів економічного розвитку; 
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2) географічна близькість; 
3) спільні соціально-економічні проблеми, які стоять перед 

країнами. 
59. Який вклад до Північноамериканської інтеграції вносить США? 
1) Технологія і капітал 
2) Робоча сила 
3) Природні ресурси 
4) Всі зазначені  
60. Який вклад до Північноамериканської інтеграції вносить 

Канада? 
1) Технологія і капітал 
2) Робоча сила 
3) Природні ресурси 
4) Всі зазначені  
61. Який вклад до Північноамериканської інтеграції вносить 

Мексика? 
1) Технологія і капітал 
2) Робоча сила 
3) Природні ресурси 
4) Всі зазначені  
62. Яке з інтеграційних угруповань країн, що розвиваються 

створене в Південно-Східній Азії? 
1) ЛААІ 
2) АТЕС 
3) АСЕАН 
4) СНД 
63. Яке з інтеграційних угруповань країн, що розвиваються 

створене в Перській затоці? 
1) ЛАД 
2) АТЕС 
3) АСЕАН 
4) СНД 
64. Яке з інтеграційних угруповань країн, що розвиваються 

створене в Південній Азії? 
1) АТЕС 
2) МЕРКОСУР 
3) АСЕАН 
4) СНД 
65. Яке з інтеграційних угруповань країн, що розвиваються 

створене в Африці? 
1) АТЕС 
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2) ЛАД 
3) АСЕАН 
4) МЕСЦА 
66. Яке з інтеграційних угруповань є найбільшим у Латинській 

Америці? 
1) МЕРКОСУР 
2) ЛАІ 
3) АСЕАН 
4) НАФТА 
67. До якого з інтеграційних об'єднань входять держави 

Карибського басейну? 
1) КАРІКОМ 
2) МЕРКОСУР 
3) ЛАД 
4) НАФТА 
68. До якого з  інтеграційних об'єднань входять держави 

Південного конусу? 
1) КАРІКОМ 
2) МЕРКОСУР 
3) ЛАД 
4) НАФТА 
69. Які з інтеграційних об'єднань належать до угруповань країн з 

перехідною економікою? 
1) Східноєвропейська вільна торгівля (СЄВТ), Чорноморське 

економічне співтовариство (ЧЕС), ЛАД 
2) КАРІКОМ, МЕРКОСУР, ЛАІ 
3) ЄС, ЄАВТ, ОЕСР 
4) ЦЄІ, СНД, ОЧЕС 
70. Перелічіть інтеграційні угруповання, до яких входить Україна: 
1) СНД; 
2) Європейський Союз; 
3) Єврорегіон «Карпати»; 
4) НАФТА; 
5) ГУАМ; 
6) Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю; 
7) Єврорегіон «Буг»; 
8) Європейська угода про вільну торгівлю; 
9) АСЕАН; 
10) Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС). 
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7. Назвіть умови розвитку міжнародних економічних відносин 
України: 

1) Виникнення нових держав, поява нових регіональних 
економічних центрів сили, перехід від конфронтації до співробітництва 

2) Геополітичне положення, багаті ресурси, значний економічний і 
науково-технічний потенціал 

3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
8. Назвіть  фактори розвитку міжнародних економічних відносин 

України: 
1) Виникнення нових держав, поява нових регіональних 

економічних центрів сили, перехід від конфронтації до співробітництва 
2) Геополітичне положення, багаті ресурси, значний економічний і 

науково-технічний потенціал 
3) Обидві відповіді вірні 
4) Немає вірної відповіді 
9. Вкажіть перший рівень реалізації національних економічних 

інтересів України: 
1) Розвиток двосторонніх міждержавних відносин 
2) Розширення участі в Європейському Союзі 
3) Співробітництво в рамках СНД 
4) Членство в ООН та інших міжнародних організаціях 
10. Вкажіть другий рівень реалізації національних економічних 

інтересів України: 
1) Розвиток двосторонніх міждержавних відносин 
2) Розширення участі в Європейському Союзі 
3) Співробітництво в рамках СНД 
4) Членство в ООН та інших міжнародних організаціях 
11. Вкажіть третій рівень реалізації національних економічних 

інтересів України: 
1) Розвиток двосторонніх міждержавних відносин 
2) Розширення участі в Європейському Союзі 
3) Співробітництво в рамках СНД 
4) Членство в ООН та інших міжнародних організаціях 
12. Вкажіть   четвертий   рівень   реалізації   національних   

економічних інтересів України: 
1) Розвиток двосторонніх міждержавних відносин 
2) Розширення участі в Європейському Союзі 
3) Співробітництво в рамках СНД 
4) Членство в ООН та інших міжнародних організаціях 
13. У розвитку двосторонніх міждержавних економічних відносин 
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назвіть пріоритетний напрям: 
1) Країни, що розвиваються 
2) Країни ЄС, США, Японія 
3) Прикордонні країни (Росія, Східна Європа) 
4) Китай 
14. Назвіть пріоритетний напрям участі України в Європейській 

економічній інтеграції: 
1) Європейський Союз, ЦЄІ, Карпатський єврорегіон 
2) Рада держав Балтійського моря 
3) Європейська асоціація вільної торгівлі 
4) Інший напрям 
15. У співробітництві України в рамках СНД назвіть фактор 

інтеграції: 
1) Економічна взаємодія 
2) Неучасть у наднаціональних органах 
3) Територіальні близькість 
4) Інші фактори 
16. У співробітництві України в рамках СНД назвіть фактор 

дезінтеграції: 
1) Економічна взаємодія 
2) Неучасть у наднаціональних органах 
3) Територіальні близькість 
4) Інші фактори 
17.  Визначте основні етапи розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні на найближчі десять років: 
1) етап перехідного періоду, етап структурної перебудови  

зовнішньоекономічної діяльності, етап стабілізації; 
2) етап перехідного періоду, пріоритетний розвиток експорту, 

підвищення ефективності імпорту; 
3) етап кризового розвитку, етап стабілізації, етап  інтенсивного 

розвитку; 
4) вдосконалення структури експорту,  функціональна перебудова 

зовнішньоекономічних зв'язків. 
18. Визначте головну мету етапу інтенсивною розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні: 
1) створення передумов для стійкого і тривалого підйому в 

зовнішньоекономічній сфері; 
2) припинення падіння зовнішньоторговельного обороту, стабіліза-

ція платіжного балансу; 
3) інтенсивна зміна структури зовнішньоекономічних зв'язків; 
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4) швидке нарощування обсягів зовнішньоекономічних операцій у 
пріоритетних галузях, комплексна лібералізація зовнішньоекономічної 
діяльності. 

19.  Який правовий режим встановлюється для підприємств Росії, 
Білорусі та Казахстану, якщо Україна уклала з цими країнами митний 
союз ? 

1) режим найбільшого сприяння; 
2) спеціальний режим; 
3) національний режим. 
20. У якій формі можуть здійснювати інвестиції іноземні 

інвестори на території України? 
1) права на винаходи, авторських прав; 
2) грошових вимог та права вимоги до виконання договірних зо-

бов'язань; 
3) акцій, облігацій, виражених у неконвертованій валюті за їх рин-

ковою вартістю; 
4) будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним 

майнових прав. 
21. Які з інтеграційних об'єднань належать до угруповань країн з 

перехідною економікою? 
1) Східноєвропейська вільна торгівля (СЄВТ), Чорноморське 

економічне співтовариство (ЧЕС), ЛАД 
2) КАРІКОМ, МЕРКОСУР, ЛАІ 
3) ЄС, ЄАВТ, ОЕСР 
4) ЦЄІ, СНД, ОЧЕС 
22. Перелічіть інтеграційні угруповання, до яких входить Україна: 
1) СНД; 
2) Європейський Союз; 
3) Єврорегіон «Карпати»; 
4) НАФТА; 
5) ГУАМ; 
6) Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю; 
7) Єврорегіон «Буг»; 
8) Європейська угода про вільну торгівлю; 
9) АСЕАН; 
10) Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС). 
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