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1. Багаторівнева глобальна економічна система, що представляє собою сукупність
національних господарств окремих країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці та
пов’язані системою міжнародних економічних відносин це:
А) міжнародні економіка
Б) світова економіка
В) регіональна економіка
Г) національна економіка
2. Багаторівневий комплекс економічних зв’язків між окремими регіонами світу, їх країнами,
регіональними об’єднаннями, а також підприємствами, ТНК в системі світового господарства
це:
А) міжнародний поділ праці
Б) міжнародні економічні відносини
В) економічна система світу
Г) світове господарство
3. Спеціалізація окремих країн на виробництві певного товару це:
А) міжнародна інтеграція
Б) світовий розподіл ринку
В) прерогатива високо розвинутих країн
Г) міжнародний поділ праці
4. Сукупність національних економік, що перебувають в тісній взаємодії між собою і у
взаємозалежності це:
А) світове господарство
Б) міжнародне господарство
В) регіональне господарство
Г) економічне співробітництво держав
5. До характерних рис міжнародних економічних відносин не належить:
А)активний обмін науково-технічною інформацією
Б)прискорений розвиток сфери міжнародних послуг
В) зростання рівня інфляції в окремих країнах
Г) зростання міграції робочої сили
6. Сукупність економічних суб’єктів і зв’язків між ними, що характеризуються господарською
цілісністю, спільністю в певних часових і просторових межах це:
А) національна економіка
Б) економіка регіону країни
В) економічна система області
Г) економічна система ТНК
7. До ознак національної економіки відносять:
А) система економічного захисту
Б) система фритредерства
В) система демпінгових цін
Г) політика економічної дискримінації
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8. До форм міжнародних економічних відносин не входить:
А) міжнародна торгівля
Б) міжнародна міграція робочої сили
В) міжнародний рух капіталу
Г) міжнародна боротьба із злочинністю
9. Не існує такого рівня міжнародних економічних відносин:
А) первинний
Б) вторинний
В) третинний
Г) змішаний
10. За яким рівнем розвитку стосунків не існує суб’єктів міжнародних економічних відносин:
А) нанорівень
Б) мікрорівень
В) мезорівень
Г) макрорівень
11. Міжнародна макроекономіка вивчає:
а) закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів виробництва та їх
ринкові характеристики – попит, пропозицію, ціну тощо;
б) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства
загалом;
в) закономірності міжнародних товарно-грошових відносин, які становлять сукупність
зовнішньої торгівлі усіх країн світу;
г) усі відповіді правильні.
12. Яке твердження щодо міжнародного поділу праці правильне:
а) це вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою
якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною
продукцією;
б) він об’єднує зусилля виробників кількох країн у виробництві товарів для світового ринку;
в) це форма поділу праці, за якої концентрація однорідного виробництва збільшується на базі
диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні
процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби;
г) це взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей
виробництва.
13. Міжнародна спеціалізація виробництва у міжнародній економіці – це:
а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою
якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною
продукцією визначеної кількості та якості;
б) об’єднання зусиль виробників кількох країн у виробництві товарів для світового ринку;
в) форма поділу праці, за якої концентрація однорідного виробництва збільшується на базі
диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні
процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби;
г) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва.
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14. Високий ступінь міжнародної мобільності мають такі фактори виробництва:
а) основні, набуті;
б) основні, специфічні;
в) первинні, вторинні;
г) набуті, загальні.
15. Низький ступінь міжнародної мобільності мають такі фактори виробництва:
а) основні, набуті;
б) основні, специфічні;
в) первинні, вторинні;
г) набуті, загальні.
16. У міжнародній економіці фактори виробництва поділяють на:
а) основні, набуті;
б) основні, специфічні;
в) первинні, вторинні;
г) набуті, загальні.
17. Міжнародною фінансовою організацією є:
а) МВФ;
б) СОТ;
в) Конференція ООН з торгівлі та розвитку ЮНКТАД;
г) правильні відповіді а), б).
18. Яка національна економіка є автаркією:
а) закрита економіка, сукупні видатки якої ;
б) економіка, зорієнтована у своєму розвитку лише на власні можливості;
в) економіка, ізольована від світового ринку та світової конкуренції;
г) усі відповіді правильні.
19. У якому з випадків мова йде про малу відкриту економіку:
а) національна економіка, експорт та імпорт якої становлять значну частку відповідних
світових показників;
б) національна економіка з невисокою питомою вагою експорту у ВВП;
в) національна економіка з незначною питомою вагою іноземних інвестицій;
г) національна економіка, експорт та імпорт якої становлять незначну частку у світовому
експорті та імпорті.
20. У якому з випадків мова йде про велику відкриту економіку:
а) національна економіка, експорт та імпорт якої становлять значну частку відповідних
світових показників;
б) національна економіка з незначною питомою вагою експорту у ВВП;
в) національна економіка з незначною питомою вагою іноземних інвестицій;
г) національна економіка, експорт та імпорт якої становлять незначну частку у світовому
експорті та імпорті.
21.Цілеспрямований вплив держави на торгівельні відносини з іншими країнами це:
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А) зовнішньо-торгівельна політика
Б) зовнішньо-торгівельна діяльність
В) зовнішньо-торгівельні відносини
Г) зовнішньо-торгівельні зв’язки
22. До цілей зовнішньо-торгівельної політики не відносять:
А) зміна обсягу експорту й імпорту
Б) зміна структури зовнішньої торгівлі
В) зміна структури внутрішньої торгівлі
Г) зміна співвідношення експортних та імпортних цін
23. До напрямів зовнішньо-торгівельної політики відносять:
А) протекціонізм
Б) інтернаціоналізм
В) патріотизм
Г) нігілізм
24. Не існує протекціонізму:
А) регіонального
Б) галузевого
В) селективного
Г) прихованого
25. Систематизований перелік ставок мита це:
А) митний перелік
Б) митний тариф
В) митний кодекс
Г) митний збір
26. За напрямом руху товару не буває мита:
А) імпортного
Б) експортного
В) транзитного
Г) зворотнього
27. За способом встановлення мито не буває:
А) адвалорне
Б) специфічне
В) традиційне
Г) комбіноване
28. Обмеження у вартісному або фізичному вираженні, що вводяться на імпорт або експорт
товару у визначений період це:
А) квота
Б) мито
В) ліцензія
Г) заборона
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29. До основних видів ліцензій входить:
А) автоматична
Б) напівавтоматична
В) сезонна
Г) довічна
30. До нетарифних обмежень входить:
А) імпортні депозити
Б) імпортні кредити
В) імпортні застави
Г) імпортні платежі
31.Кореспондентський рахунок банку підприємства в банку контрагента:
А) лоро
Б) ностро
В) національний
Г) іноземний
32. До типів міжнародних розрахунків не відносять:
А) національною валютою
Б) клірингові розрахунки
В) бартерні розрахунки
Г) розрахунки міжнародною колективною валютою
33. Банківська розрахункова операція, згідно якої банк за дорученням свого клієнта отримує на
базі розрахункових документів суми, сплачені покупцем за відвантажені товари чи послуги, та
зараховує ці кошти на рахунок клієнта в банку це:
А) інкасо
Б) акредитив
В) кредит
Г) клірингова угода
34. Форма розрахунків, за якої банк-емітент, за дорученням свого клієнта (заявника
акредитиву), зобов’язаний здійснити платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
виконані роботи та надані послуги; надати повноваження іншому банку (банку-виконавцю)
здійснити платіж це:
А) інкасо
Б) акредитив
В) кредит
Г) клірингова угода
35. Грошова сума або майнова цінність, що передається продавцеві покупцем до
відвантаження товару чи навіть його виробництва в рахунок виконання зобов’язань за
контрактом це:
А) інкасо
Б) авансовий платіж
В) кредит
Г) акредитив
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36.Акредитиву не буває:
А) покритого
Б) непокритого
В) револьверного
Г) автоматичного
37.Тратта це:
А) простий вексель
Б) переказний вексель
В) відкличний акредитив
Г) безвідкличний акредитив
38. Трасат це:
А) одержувач платежу
Б) платник
В) посередник
Г) третя особа
39.Трасант це:
А) векселедавець переказного векселя
Б) векселедержатель переказного векселя
В) векселедавець простого векселя
Г) векселедержатель переказного векселя
40. До головних чинників, що виражають стан міжнародних розрахунків не відносять:
А) умови зовнішньоторговельних контрактів;
Б) проблеми бідності в світі;
В) особливості банківської практики;
Г) міжнародні правила та звичаї тощо.
41.За економічним змістом розрізняють платіжний баланс:
А) на певну дату та за певний період
Б) тільки на певну дату
В) тільки за певний період
Г) початковий та кінцевий
42.Статті платіжного балансу поділяються на:
А) активні та пасивні
Б) балансові та позабалансові
В) витратні та дохідні
Г) постійні та додаткові
43.Якщо загальна сума платежів з міжнародних операцій країни відповідає бюджету, то такий
стан називається:
А) рівновагою платіжного балансу
Б) ажуром платіжного балансу
В) адекватністю платіжного балансу
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Г) транспонованістю платіжного балансу
44.До структури платіжного балансу не входить:
А) торговельний баланс
Б) баланс руху капіталів
В) баланс податкових надходжень
Г) баланс офіційних розрахунків
45.Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ передбачає:
А) 6 складових
Б) 7 складових
В) 8 складових
Г) 9 складових
46.До факторів, що впливають на платіжний баланс не входить:
А) циклічні коливання економіки
Б) негативний вплив інфляції
В) зміни в міжнародній торгівлі
Г) проведення економічних реформ
47.До статей платіжного балансу не входить:
А) компенсуючи статті
Б) доповнюючи статті
В) поточні операції
Г) помилки та пропуски
48.До загальних умов, що повинні виконуватись для досягнення рівноваги платіжного балансу
не входить:
А) нульове сальдо, тобто рівність дебету та кредиту в базисному балансі чи балансі офіційних
розрахунків
Б) повна зайнятість по країні
В) відсутність серйозних обмежень на міжнародні операції
Г) актив повинен бути рівним пасиву
49.Інформація платіжного балансу використовується:
А) МБРР
Б) ЄБРР
В) МВФ
Г) Світовий банк
50.Бажаним вважається платіжний баланс:
А) активний
Б) пасивний
В) немає різниці
Г) рівноважний
51.Міжнародний рух капіталу це:
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А) однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою
отримання прибутку чи підприємницьких вигід
Б) послідовне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою
отримання прибутку чи підприємницьких вигід
В) систематичне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою
отримання прибутку чи підприємницьких вигід
Г) законне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою
отримання прибутку чи підприємницьких вигід
52.До передумов міжнародного руху капіталу не належать:
А) надлишок капіталу на внутрішньому ринку
Б) відсутність умов ефективного використання капіталу
В) прагнення власників використати капітал там, де високі ціни на сировину та матеріали
Г) економія фінансових ресурсів від застосування більш низьких митних тарифів у країнах,
куди переміщується капітал
53.за характером використання коштів, капітал не буває:
А) підприємницький
Б) позичковий
В) міжнародна економічна допомога
Г) глобалізацій ний капітал
54.За терміном вивезення капітал не буває:
А) короткостроковий
Б) середньостроковий
В) довгостроковий
Г) довічний (безповоротний)
55.До цілей вивезення капіталу не належить:
А) отримання прибутку
Б) отримання контролю за діяльністю об’єкта інвестування
В) отримання відсотків за наданий капітал у грошовій формі
Г) стабілізація валютного паритету через операції на зовнішньому ринку
56.Об’єктом інвестиційної діяльності не є:
А) майно
Б) цінні папери і грошові внески
В) інтелектуальна власність
Г) кадровий ресурс
57.До прямих іноземних інвестицій не входить:
А) вилучений компанією за кордон власний капітал
Б) реінвестування прибутку
В) повернення раніше вкладених інвестицій
Г) внутрішньо-корпоративне переміщення капіталу
58.Різниця між дочірньою і асоційованою компанією полягає у:
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А) в асоційованому підприємстві материнській компанії належить суттєва частина акцій у той
час, як у дочірньому підприємстві їй належить основна частина акцій
Б) наявність власного балансу у асоційованої компанії та відсутність його у дочірньої
В) асоційоване підприємство є самостійною юридичною особою на відміну від дочірнього
Г) різниця залежить від організаційно-правової форми організації дочірнього та асоційованого
підприємства
59. До видів офшорних банківських центрів відносять:
А) “паперові” центри
Б) “золоті” центри
В) “нафтові” центри
Г) “товарні” центри
60. .З погляду строків обігу фінансових активів світовий фінансовий ринок можна поділити на:
А) короткостроковий та довгостроковий
Б) короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий
В) світовий фінансовий ринок не підлягає такому поділу
Г) світовий фінансовий ринок буває лише короткостроковим
61.Капітал у грошовій формі це:
А) фінансові інструменти
Б) фінансові ресурси
В) грошові ресурси
Г) грошові активи
62.До факторів, що впливають на рух фінансових потоків не відносять:
А) стан економіки
Б) міждержавний розрив темпів інфляції та рівнів процентних ставок
В) міждержавний розрив рівня життя населення та його чисельність
Г) структурна перебудова економіки
63. Система ринкових відносин, де об’єктом операцій є грошовий капітал, і яка здійснює
акумуляцію і перерозподіл світових фінансових потоків для забезпечення безперервності та
рентабельності виробництва – це:
А) фінансовий ринок
Б) валютний ринок
В) ринок деривативів
Г) ринок кредитів
64.З погляду строків обігу фінансових активів світовий фінансовий ринок можна поділити на:
А) короткостроковий та довгостроковий
Б) короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий
В) світовий фінансовий ринок не підлягає такому поділу
Г) світовий фінансовий ринок буває лише короткостроковим
65.До стадій розвитку міжнародного фінансового центру не входить:
А) розвиток місцевого ринку
Б) перетворення в регіональний фінансовий центр
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В) розвиток до стадії міжнародного фінансового ринку
Г) розвиток до масштабів світового фінансового ринку
66.До основних умов міжнародного фінансового центру не входить:
А) стабільна валюта та стійка фінансова система
Б) стабільність росту економічних показників
В) сучасна технологія та засоби зв’язку
Г) фінансові спеціальні знання та людський капітал
67.До видів офшорних банківських центрів відносять:
А) “паперові” центри
Б) “золоті” центри
В) “нафтові” центри
Г) “товарні” центри
68.Фінансовий ринок поділяється на:
А) грошовий ринок та ринок капіталів
Б) грошовий ринок та ринок ресурсів
В) ринок капіталів та ринок грошей
Г) ринок товарів та ринок фінансових послуг
69.За напрямом дії не існує мита:
А) преференційного
Б) дискримінаційного
В) компенсаційного
Г) інтеграційного
70. До основних видів ліцензій входить:
А) автоматична
Б) напівавтоматична
В) сезонна
Г) довічна
71.Основним недоліком системи “золотого стандарту”, було:
А) неможливість проводити незалежну грошово-кредитну політику, спрямовану на вирішення
внутрішніх проблем країни;
Б) стабільність валютних курсів;
В) вільний обмін валюти на золото;
Г) зростання видобутку золота.
72. Характерною рисою Ямайської валютної системи, є:
А) курс провідних валют фіксований до золота;
Б) використання девізний валют;
В) вільно плаваючий валютний курс;
Г) повсюдне використання валютних паритетів.
73. В основі функціонування, який з перерахованих нижче світових валютних систем лежить
золотий стандарт:
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А) Бреттон-Вудської валютної системи;
Б) Паризької валютної системи;
В) Ямайської валютної системи;
Г) Генуезької валютної системи.
74. Конвертованість національної валюти - це:
А) можливість її вільного обміну на американські долари;
Б) можливість її вільного обміну на грошові одиниці інших країн всередині держави, якій вона
належить;
В) можливість вільної покупки на неї товарів за кордоном;
Г) можливість її вільного обміну на грошові одиниці інших країн як всередині країни, так і за
її межами.
75. Якщо уряд США оголосило про зниження курсу долара до євро, то має місце:
А) інфляція;
Б) девальвація;
В) ревальвація;
Г) стагфляція.
76. Якщо центральний банк продає офіційні валютні резерви на валютному ринку для
пдтримки фіксованого валютного курсу, то:
А) курс національної валюти зафіксований на рівні нижчому, ніж рівноважного
начення;
Б) курс національної валюти зафіксований на рівні вище його рівноважного значення;
В) платіжний баланс офіційних резервів зводиться з позитивним сальдо;
Г) не можна сказати нічого певного.
77. У результаті ревальвації національної валюти ціна експорту та імпорту країни зміниться
наступним чином (за інших рівних умов):
А) ціни на експорт знизяться, а на імпорт підвищаться;
Б) ціни на експорт підвищаться, а на імпорт знизяться;
В) ціни на експорт та імпорт підвищаться;
Г) ціни на експорт та імпорт знизяться.
78. Відомі функції пропозиції та попиту на євро: Qs = 20S-50, Qd = 850-10s, де S-прямої
обмінний курс. Якщо валютний курс зафіксований на рівні 25 руб. за одне євро, скільки
повинен скласти обсяг валютної інтервенції, необхідний для забезпечення ринкової рівноваги?
А) 150 гр.од;
Б) 300 гр.од;
В) 450 гр.од;
Г) 600 гр.од.
79. Російський рубль на сучасному етапі є:
А) вільно конвертованою валютою;
Б) частково конвертованою валютою;
В) неконвертованою валютою;
Г) ключовою (міжнародною) валютою.
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80. Валютний курс визначається наступними факторами:
а) купівельною спроможністю грошової одиниці;
б) темпами інфляції;
в) станом платіжного балансу ;
г) рівнем процентної ставки;
д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках;
е) усі попередні відповіді вірні?
81. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це:
а) пряме котирування;
б) девізний курс;
в) крос-курс?
82.Бреттон-Вудська валютна система - це система:
а) золотого стандарту;
б) «плаваючих» валютних курсів ;
в) фіксованих валютних курсів?
83. Якщо валюта даної країни без обмеження обмінюється на валюти інших країн, то це
означає:
а) зовнішню конвертованість;
б) внутрішню конвертованість;
в) вільну конвертованість;
г) часткову конвертованість;
д) неконвертованість валюти?
84. Серед перерахованих нижче тверджень визначте некоректне:
а) подорожчання національної валюти означає, що на покупку одиниці будь-якої іноземної
валюти потрібно менше одиниць національної валюти, ніж раніше;
б) подорожчання національної валюти знижує за інших рівних умов її
конкурентоспроможність на світовому ринку;
в) вільно плаваючі валютні курси визначаються безперешкодним взаємодією попиту та
пропозиції для конкретної валюти;
г) курс валюти, вільне зміна якого в бік підвищення або зниження не допускається,
називається фіксованим;
д) всі наведені вище твердження некоректні.
85. При ... валютному курсі зазвичай встановлюються межі коливань курсів валют.
А) фіксованому;
б) хиткому;
в) плаваючому;
г) кліринговому.
86. ... валюта - це валюта, яка функціонує в межах тільки однієї країни і не обмінюється на
інші іноземні валюти.
А) вільно конвертована;
б) неконвертована;
в) частково конвертована;
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г) резервна.
87. Російський рубль є ... валютою.
А) частково конвертованою;
б) вільно конвертованій;
в) неконвертованій;
г) резервною.
88. При ... конвертованості валюти встановлюються обмеження для нерезидентів.
А) зовнішньої;
б) вільної;
в) міжбанківської;
г) внутрішньою.
89. Перша світова валютна система була заснована на ... стандарті.
А) золотодевизном;
б) золотозливковому;
в) срібному;
г) золотомонетному.
90. Рееміграція - це:
А) зміна місця проживання;
Б) повернення емігрантів на батьківщину, на постійне час проживання;
В) виїзд працездатного населення з даної країни за її межі;
Г) в'їзд працездатного населення в дану країну з-за її меж.
91. Під “витоком умів” розуміють:
А) міжнародну міграцію населення;
Б) міжнародну міграцію робочої сили;
В) міжнародну міграцію висококваліфікованих кадрів;
Г) зміну місця роботи.
92. За інших рівних умовах, в результаті міжнародної міграції робочої сили:
А) підприємці в країні еміграції та робітники в приймаючій країні отримують чистий
економічний виграш;
Б) робочі, що залишилися в країні еміграції, і підприємці у приймаючій країні отримують
чистий економічний виграш;
В) робочі, що залишилися в країні еміграції, і робочі в приймаючій країні отримують чистий
економічний виграш;
Г) підприємці в країні еміграції та в приймаючій країні отримують чистий економічний
виграш.
93. До чого призведе приплив робочої сили в країну:
А) до зниження рівня оплати праці в країні імміграції;
Б) до підвищення рівня оплати праці в країні імміграції;
В) до зниження рівня оплати праці в країні еміграції;
Г) не надасть жодного впливу.
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94. Імміграція - це:
А) зміна місця проживання;
Б) повернення емігрантів на батьківщину, на постійне час проживання;
В) виїзд працездатного населення з даної країни за її межі;
Г) в'їзд працездатного населення в дану країну з-за її меж.
95. У статистиці платіжного балансу показники, що відображають міжнародний рух робочої
сили, є:
А) частиною балансу поточних операцій;
Б) частиною торгового балансу;
В) частиною балансу руху капіталу;
Г) не знаходять відображення.
96. Сучасні тенденції міграційного процесу в світовій економіці характеризуються:
А) поступовим скороченням загальних масштабів міграції;
Б) зростанням трудової міграції;
В) скороченням нелегальної міграції;
Г) скороченням міграції на економічній основі.
97. Основна мета державної міграційної політики полягає:
А) у скорочення кількості емігрантів;
Б) у скорочення кількості іммігрантів;
В) у захисті інтересів вітчизняної робочої сили і забезпечення збалансованості національного
ринку праці;
Г) у забезпечення мігрантів робочими місцями.
98. Ринок праці двох країн характеризується наступними даними:
Функція попиту на працю в першій країні має вигляд DL1 = 187-3W, а функція пропозиції
праці SL1 = 115 5W, W - реальна заробітна плата дол на годину. У другій країні функції мають
вигляд: DL2 = 216-2W, SL2 = 192 6W. Якщо немає ні яких перешкод міграції робочої сили, то
скільки складе обсяг еміграції, якщо в результаті руху робочої сили в країні еміграції
рівноважна годинна ставка заробітної плати підвищиться на 2,5 дол на годину?
А) 210;
Б) 190;
В) 600;
Г) 20.
99.Регулювання імміграції орієнтоване на те, щоб не допустити в'їзду до країни таких груп мігрантів:
а)працівники, які готові дешево виконувати важку роботу; спеціалісти для нових і
перспективних галузей; представники рідкісних професій; спеціалісти зі світовим іменем;
крупні бізнесмени;
б)злочинці, наркомани, пенсіонери, інваліди, студенти, вихідці
з країн третього світу;
в)працівники, які готові дешево виконувати важку роботу;
спеціалісти для нових і перспективних галузей; представники
рідкісних професій; спеціалісти зі світовим іменем; студенти та
молоді сім'ї, особи передпенсійного віку.
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100. Хто з нижче перелічених суб'єктів світової економіки не може бути класифікований як
регіональна інтеграційна угруповання?
А) НАФТА (Північно-Американська зона вільної торгівлі);
Б) ЄС (Європейський союз);
В) АСЕАН (Асоціація країн Південно-Східної Азії);
Г) СОТ (Світова організація торгівлі).
101. Багаторівнева глобальна економічна система, що представляє собою сукупність
національних господарств окремих країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці та
пов’язані системою міжнародних економічних відносин це:
А) міжнародні економіка
Б) світова економіка
В) регіональна економіка
Г) національна економіка
102. Багаторівневий комплекс економічних зв’язків між окремими регіонами світу, їх
країнами, регіональними об’єднаннями, а також підприємствами, ТНК в системі світового
господарства це:
А) міжнародний поділ праці
Б) міжнародні економічні відносини
В) економічна система світу
Г) світове господарство
103. Спеціалізація окремих країн на виробництві певного товару це:
А) міжнародна інтеграція
Б) світовий розподіл ринку
В) прерогатива високо розвинутих країн
Г) міжнародний поділ праці
104. Сукупність національних економік, що перебувають в тісній взаємодії між собою і у
взаємозалежності це:
А) світове господарство
Б) міжнародне господарство
В) регіональне господарство
Г) економічне співробітництво держав
105. До характерних рис міжнародних економічних відносин не належить:
А)активний обмін науково-технічною інформацією
Б)прискорений розвиток сфери міжнародних послуг
В) зростання рівня інфляції в окремих країнах
Г) зростання міграції робочої сили
106.
Сукупність економічних суб’єктів і зв’язків між ними, що характеризуються
господарською цілісністю, спільністю в певних часових і просторових межах це:
А) національна економіка
Б) економіка регіону країни
В) економічна система області
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Г) економічна система ТНК
107. До ознак національної економіки відносять:
А) система економічного захисту
Б) система фритредерства
В) система демпінгових цін
Г) політика економічної дискримінації
108. До форм міжнародних економічних відносин не входить:
А) міжнародна торгівля
Б) міжнародна міграція робочої сили
В) міжнародний рух капіталу
Г) міжнародна боротьба із злочинністю
109. Не існує такого рівня міжнародних економічних відносин:
А) первинний
Б) вторинний
В) третинний
Г) змішаний
110. За яким рівнем розвитку стосунків не існує суб’єктів міжнародних економічних відносин:
А) нанорівень
Б) мікрорівень
В) мезорівень
Г) макрорівень
111. Міжнародна макроекономіка вивчає:
а) закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів виробництва та їх
ринкові характеристики – попит, пропозицію, ціну тощо;
б) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства
загалом;
в) закономірності міжнародних товарно-грошових відносин, які становлять сукупність
зовнішньої торгівлі усіх країн світу;
г) усі відповіді правильні.
112. Яке твердження щодо міжнародного поділу праці правильне:
а) це вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою
якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною
продукцією;
б) він об’єднує зусилля виробників кількох країн у виробництві товарів для світового ринку;
в) це форма поділу праці, за якої концентрація однорідного виробництва збільшується на базі
диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні
процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби;
г) це взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей
виробництва.
113. Міжнародна спеціалізація виробництва у міжнародній економіці – це:
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а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою
якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною
продукцією визначеної кількості та якості;
б) об’єднання зусиль виробників кількох країн у виробництві товарів для світового ринку;
в) форма поділу праці, за якої концентрація однорідного виробництва збільшується на базі
диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні
процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби;
г) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва.
114. Високий ступінь міжнародної мобільності мають такі фактори виробництва:
а) основні, набуті;
б) основні, специфічні;
в) первинні, вторинні;
г) набуті, загальні.
115. Низький ступінь міжнародної мобільності мають такі фактори виробництва:
а) основні, набуті;
б) основні, специфічні;
в) первинні, вторинні;
г) набуті, загальні.
116. У міжнародній економіці фактори виробництва поділяють на:
а) основні, набуті;
б) основні, специфічні;
в) первинні, вторинні;
г) набуті, загальні.
117. Міжнародною фінансовою організацією є:
а) МВФ;
б) СОТ;
в) Конференція ООН з торгівлі та розвитку ЮНКТАД;
г) правильні відповіді а), б).
118. Яка національна економіка є автаркією:
а) закрита економіка, сукупні видатки якої ;
б) економіка, зорієнтована у своєму розвитку лише на власні можливості;
в) економіка, ізольована від світового ринку та світової конкуренції;
г) усі відповіді правильні.
119. У якому з випадків мова йде про малу відкриту економіку:
а) національна економіка, експорт та імпорт якої становлять значну частку відповідних
світових показників;
б) національна економіка з невисокою питомою вагою експорту у ВВП;
в) національна економіка з незначною питомою вагою іноземних інвестицій;
г) національна економіка, експорт та імпорт якої становлять незначну частку у світовому
експорті та імпорті.
120. У якому з випадків мова йде про велику відкриту економіку:
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а) національна економіка, експорт та імпорт якої становлять значну частку відповідних
світових показників;
б) національна економіка з незначною питомою вагою експорту у ВВП;
в) національна економіка з незначною питомою вагою іноземних інвестицій;
г) національна економіка, експорт та імпорт якої становлять незначну частку у світовому
експорті та імпорті.
121.Цілеспрямований вплив держави на торгівельні відносини з іншими країнами це:
А) зовнішньо-торгівельна політика
Б) зовнішньо-торгівельна діяльність
В) зовнішньо-торгівельні відносини
Г) зовнішньо-торгівельні зв’язки
122. До цілей зовнішньо-торгівельної політики не відносять:
А) зміна обсягу експорту й імпорту
Б) зміна структури зовнішньої торгівлі
В) зміна структури внутрішньої торгівлі
Г) зміна співвідношення експортних та імпортних цін
123. До напрямів зовнішньо-торгівельної політики відносять:
А) протекціонізм
Б) інтернаціоналізм
В) патріотизм
Г) нігілізм
124. Не існує протекціонізму:
А) регіонального
Б) галузевого
В) селективного
Г) прихованого
125. Систематизований перелік ставок мита це:
А) митний перелік
Б) митний тариф
В) митний кодекс
Г) митний збір
126. За напрямом руху товару не буває мита:
А) імпортного
Б) експортного
В) транзитного
Г) зворотнього
127. За способом встановлення мито не буває:
А) адвалорне
Б) специфічне
В) традиційне
Г) комбіноване
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128. Обмеження у вартісному або фізичному вираженні, що вводяться на імпорт або експорт
товару у визначений період це:
А) квота
Б) мито
В) ліцензія
Г) заборона
129. До основних видів ліцензій входить:
А) автоматична
Б) напівавтоматична
В) сезонна
Г) довічна
130. До нетарифних обмежень входить:
А) імпортні депозити
Б) імпортні кредити
В) імпортні застави
Г) імпортні платежі
131.Кореспондентський рахунок банку підприємства в банку контрагента:
А) лоро
Б) ностро
В) національний
Г) іноземний
132. До типів міжнародних розрахунків не відносять:
А) національною валютою
Б) клірингові розрахунки
В) бартерні розрахунки
Г) розрахунки міжнародною колективною валютою
133. Банківська розрахункова операція, згідно якої банк за дорученням свого клієнта отримує
на базі розрахункових документів суми, сплачені покупцем за відвантажені товари чи послуги,
та зараховує ці кошти на рахунок клієнта в банку це:
А) інкасо
Б) акредитив
В) кредит
Г) клірингова угода
134. Форма розрахунків, за якої банк-емітент, за дорученням свого клієнта (заявника
акредитиву), зобов’язаний здійснити платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
виконані роботи та надані послуги; надати повноваження іншому банку (банку-виконавцю)
здійснити платіж це:
А) інкасо
Б) акредитив
В) кредит
Г) клірингова угода
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135. Грошова сума або майнова цінність, що передається продавцеві покупцем до
відвантаження товару чи навіть його виробництва в рахунок виконання зобов’язань за
контрактом це:
А) інкасо
Б) авансовий платіж
В) кредит
Г) акредитив
136.Акредитиву не буває:
А) покритого
Б) непокритого
В) револьверного
Г) автоматичного
137.Тратта це:
А) простий вексель
Б) переказний вексель
В) відкличний акредитив
Г) безвідкличний акредитив
138. Трасат це:
А) одержувач платежу
Б) платник
В) посередник
Г) третя особа
139.Трасант це:
А) векселедавець переказного векселя
Б) векселедержатель переказного векселя
В) векселедавець простого векселя
Г) векселедержатель переказного векселя
140. До головних чинників, що виражають стан міжнародних розрахунків не відносять:
А) умови зовнішньоторговельних контрактів;
Б) проблеми бідності в світі;
В) особливості банківської практики;
Г) міжнародні правила та звичаї тощо.
141.За економічним змістом розрізняють платіжний баланс:
А) на певну дату та за певний період
Б) тільки на певну дату
В) тільки за певний період
Г) початковий та кінцевий
142.Статті платіжного балансу поділяються на:
А) активні та пасивні
Б) балансові та позабалансові
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В) витратні та дохідні
Г) постійні та додаткові
143.Якщо загальна сума платежів з міжнародних операцій країни відповідає бюджету, то
такий стан називається:
А) рівновагою платіжного балансу
Б) ажуром платіжного балансу
В) адекватністю платіжного балансу
Г) транспонованістю платіжного балансу
144.До структури платіжного балансу не входить:
А) торговельний баланс
Б) баланс руху капіталів
В) баланс податкових надходжень
Г) баланс офіційних розрахунків
145.Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ передбачає:
А) 6 складових
Б) 7 складових
В) 8 складових
Г) 9 складових
146.До факторів, що впливають на платіжний баланс не входить:
А) циклічні коливання економіки
Б) негативний вплив інфляції
В) зміни в міжнародній торгівлі
Г) проведення економічних реформ
147.До статей платіжного балансу не входить:
А) компенсуючи статті
Б) доповнюючи статті
В) поточні операції
Г) помилки та пропуски
148.До загальних умов, що повинні виконуватись для досягнення рівноваги платіжного
балансу не входить:
А) нульове сальдо, тобто рівність дебету та кредиту в базисному балансі чи балансі офіційних
розрахунків
Б) повна зайнятість по країні
В) відсутність серйозних обмежень на міжнародні операції
Г) актив повинен бути рівним пасиву
149.Інформація платіжного балансу використовується:
А) МБРР
Б) ЄБРР
В) МВФ
Г) Світовий банк
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150.Бажаним вважається платіжний баланс:
А) активний
Б) пасивний
В) немає різниці
Г) рівноважний
151.Міжнародний рух капіталу це:
А) однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою
отримання прибутку чи підприємницьких вигід
Б) послідовне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою
отримання прибутку чи підприємницьких вигід
В) систематичне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою
отримання прибутку чи підприємницьких вигід
Г) законне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою
отримання прибутку чи підприємницьких вигід
152.До передумов міжнародного руху капіталу не належать:
А) надлишок капіталу на внутрішньому ринку
Б) відсутність умов ефективного використання капіталу
В) прагнення власників використати капітал там, де високі ціни на сировину та матеріали
Г) економія фінансових ресурсів від застосування більш низьких митних тарифів у країнах,
куди переміщується капітал
153.за характером використання коштів, капітал не буває:
А) підприємницький
Б) позичковий
В) міжнародна економічна допомога
Г) глобалізацій ний капітал
154.За терміном вивезення капітал не буває:
А) короткостроковий
Б) середньостроковий
В) довгостроковий
Г) довічний (безповоротний)
155.До цілей вивезення капіталу не належить:
А) отримання прибутку
Б) отримання контролю за діяльністю об’єкта інвестування
В) отримання відсотків за наданий капітал у грошовій формі
Г) стабілізація валютного паритету через операції на зовнішньому ринку
156.Об’єктом інвестиційної діяльності не є:
А) майно
Б) цінні папери і грошові внески
В) інтелектуальна власність
Г) кадровий ресурс
157.До прямих іноземних інвестицій не входить:
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А) вилучений компанією за кордон власний капітал
Б) реінвестування прибутку
В) повернення раніше вкладених інвестицій
Г) внутрішньо-корпоративне переміщення капіталу
158.Різниця між дочірньою і асоційованою компанією полягає у:
А) в асоційованому підприємстві материнській компанії належить суттєва частина акцій у той
час, як у дочірньому підприємстві їй належить основна частина акцій
Б) наявність власного балансу у асоційованої компанії та відсутність його у дочірньої
В) асоційоване підприємство є самостійною юридичною особою на відміну від дочірнього
Г) різниця залежить від організаційно-правової форми організації дочірнього та асоційованого
підприємства
159. До видів офшорних банківських центрів відносять:
А) “паперові” центри
Б) “золоті” центри
В) “нафтові” центри
Г) “товарні” центри
160. З погляду строків обігу фінансових активів світовий фінансовий ринок можна поділити
на:
А) короткостроковий та довгостроковий
Б) короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий
В) світовий фінансовий ринок не підлягає такому поділу
Г) світовий фінансовий ринок буває лише короткостроковим
161.Капітал у грошовій формі це:
А) фінансові інструменти
Б) фінансові ресурси
В) грошові ресурси
Г) грошові активи
162.До факторів, що впливають на рух фінансових потоків не відносять:
А) стан економіки
Б) міждержавний розрив темпів інфляції та рівнів процентних ставок
В) міждержавний розрив рівня життя населення та його чисельність
Г) структурна перебудова економіки
163. Система ринкових відносин, де об’єктом операцій є грошовий капітал, і яка здійснює
акумуляцію і перерозподіл світових фінансових потоків для забезпечення безперервності та
рентабельності виробництва – це:
А) фінансовий ринок
Б) валютний ринок
В) ринок деривативів
Г) ринок кредитів
164.З погляду строків обігу фінансових активів світовий фінансовий ринок можна поділити на:
А) короткостроковий та довгостроковий
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Б) короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий
В) світовий фінансовий ринок не підлягає такому поділу
Г) світовий фінансовий ринок буває лише короткостроковим
165.До стадій розвитку міжнародного фінансового центру не входить:
А) розвиток місцевого ринку
Б) перетворення в регіональний фінансовий центр
В) розвиток до стадії міжнародного фінансового ринку
Г) розвиток до масштабів світового фінансового ринку
166.До основних умов міжнародного фінансового центру не входить:
А) стабільна валюта та стійка фінансова система
Б) стабільність росту економічних показників
В) сучасна технологія та засоби зв’язку
Г) фінансові спеціальні знання та людський капітал
167.До видів офшорних банківських центрів відносять:
А) “паперові” центри
Б) “золоті” центри
В) “нафтові” центри
Г) “товарні” центри
168.Фінансовий ринок поділяється на:
А) грошовий ринок та ринок капіталів
Б) грошовий ринок та ринок ресурсів
В) ринок капіталів та ринок грошей
Г) ринок товарів та ринок фінансових послуг
169.За напрямом дії не існує мита:
А) преференційного
Б) дискримінаційного
В) компенсаційного
Г) інтеграційного
170. До основних видів ліцензій входить:
А) автоматична
Б) напівавтоматична
В) сезонна
Г) довічна
171.Основним недоліком системи “золотого стандарту”, було:
А) неможливість проводити незалежну грошово-кредитну політику, спрямовану на вирішення
внутрішніх проблем країни;
Б) стабільність валютних курсів;
В) вільний обмін валюти на золото;
Г) зростання видобутку золота.
172. Характерною рисою Ямайської валютної системи, є:
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А) курс провідних валют фіксований до золота;
Б) використання девізний валют;
В) вільно плаваючий валютний курс;
Г) повсюдне використання валютних паритетів.
173. В основі функціонування, який з перерахованих нижче світових валютних систем лежить
золотий стандарт:
А) Бреттон-Вудської валютної системи;
Б) Паризької валютної системи;
В) Ямайської валютної системи;
Г) Генуезької валютної системи.
174. Конвертованість національної валюти - це:
А) можливість її вільного обміну на американські долари;
Б) можливість її вільного обміну на грошові одиниці інших країн всередині держави, якій вона
належить;
В) можливість вільної покупки на неї товарів за кордоном;
Г) можливість її вільного обміну на грошові одиниці інших країн як всередині країни, так і за
її межами.
175. Якщо уряд США оголосило про зниження курсу долара до євро, то має місце:
А) інфляція;
Б) девальвація;
В) ревальвація;
Г) стагфляція.
176. Якщо центральний банк продає офіційні валютні резерви на валютному ринку для
пдтримки фіксованого валютного курсу, то:
А) курс національної валюти зафіксований на рівні нижчому, ніж рівноважного
начення;
Б) курс національної валюти зафіксований на рівні вище його рівноважного значення;
В) платіжний баланс офіційних резервів зводиться з позитивним сальдо;
Г) не можна сказати нічого певного.
177. У результаті ревальвації національної валюти ціна експорту та імпорту країни зміниться
наступним чином (за інших рівних умов):
А) ціни на експорт знизяться, а на імпорт підвищаться;
Б) ціни на експорт підвищаться, а на імпорт знизяться;
В) ціни на експорт та імпорт підвищаться;
Г) ціни на експорт та імпорт знизяться.
178. Відомі функції пропозиції та попиту на євро: Qs = 20S-50, Qd = 850-10s, де S-прямої
обмінний курс. Якщо валютний курс зафіксований на рівні 25 руб. за одне євро, скільки
повинен скласти обсяг валютної інтервенції, необхідний для забезпечення ринкової рівноваги?
А) 150 гр.од;
Б) 300 гр.од;
В) 450 гр.од;
Г) 600 гр.од.
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179. Російський рубль на сучасному етапі є:
А) вільно конвертованою валютою;
Б) частково конвертованою валютою;
В) неконвертованою валютою;
Г) ключовою (міжнародною) валютою.
180. Валютний курс визначається наступними факторами:
а) купівельною спроможністю грошової одиниці;
б) темпами інфляції;
в) станом платіжного балансу ;
г) рівнем процентної ставки;
д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках;
е) усі попередні відповіді вірні?
181. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це:
а) пряме котирування;
б) девізний курс;
в) крос-курс?
182.Бреттон-Вудська валютна система - це система:
а) золотого стандарту;
б) «плаваючих» валютних курсів ;
в) фіксованих валютних курсів?
183. Якщо валюта даної країни без обмеження обмінюється на валюти інших країн, то це
означає:
а) зовнішню конвертованість;
б) внутрішню конвертованість;
в) вільну конвертованість;
г) часткову конвертованість;
д) неконвертованість валюти?
184. Серед перерахованих нижче тверджень визначте некоректне:
а) подорожчання національної валюти означає, що на покупку одиниці будь-якої іноземної
валюти потрібно менше одиниць національної валюти, ніж раніше;
б) подорожчання національної валюти знижує за інших рівних умов її
конкурентоспроможність на світовому ринку;
в) вільно плаваючі валютні курси визначаються безперешкодним взаємодією попиту та
пропозиції для конкретної валюти;
г) курс валюти, вільне зміна якого в бік підвищення або зниження не допускається,
називається фіксованим;
д) всі наведені вище твердження некоректні.
185. При ... валютному курсі зазвичай встановлюються межі коливань курсів валют.
А) фіксованому;
б) хиткому;
в) плаваючому;
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г) кліринговому.
186. ... валюта - це валюта, яка функціонує в межах тільки однієї країни і не обмінюється на
інші іноземні валюти.
А) вільно конвертована;
б) неконвертована;
в) частково конвертована;
г) резервна.
187. Російський рубль є ... валютою.
А) частково конвертованою;
б) вільно конвертованій;
в) неконвертованій;
г) резервною.
188. При ... конвертованості валюти встановлюються обмеження для нерезидентів.
А) зовнішньої;
б) вільної;
в) міжбанківської;
г) внутрішньою.
189. Перша світова валютна система була заснована на ... стандарті.
А) золотодевизном;
б) золотозливковому;
в) срібному;
г) золотомонетному.
190. Рееміграція - це:
А) зміна місця проживання;
Б) повернення емігрантів на батьківщину, на постійне час проживання;
В) виїзд працездатного населення з даної країни за її межі;
Г) в'їзд працездатного населення в дану країну з-за її меж.
191. Під “витоком умів” розуміють:
А) міжнародну міграцію населення;
Б) міжнародну міграцію робочої сили;
В) міжнародну міграцію висококваліфікованих кадрів;
Г) зміну місця роботи.
192. За інших рівних умовах, в результаті міжнародної міграції робочої сили:
А) підприємці в країні еміграції та робітники в приймаючій країні отримують чистий
економічний виграш;
Б) робочі, що залишилися в країні еміграції, і підприємці у приймаючій країні отримують
чистий економічний виграш;
В) робочі, що залишилися в країні еміграції, і робочі в приймаючій країні отримують чистий
економічний виграш;
Г) підприємці в країні еміграції та в приймаючій країні отримують чистий економічний
виграш.
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193. До чого призведе приплив робочої сили в країну:
А) до зниження рівня оплати праці в країні імміграції;
Б) до підвищення рівня оплати праці в країні імміграції;
В) до зниження рівня оплати праці в країні еміграції;
Г) не надасть жодного впливу.
194. Імміграція - це:
А) зміна місця проживання;
Б) повернення емігрантів на батьківщину, на постійне час проживання;
В) виїзд працездатного населення з даної країни за її межі;
Г) в'їзд працездатного населення в дану країну з-за її меж.
195. У статистиці платіжного балансу показники, що відображають міжнародний рух робочої
сили, є:
А) частиною балансу поточних операцій;
Б) частиною торгового балансу;
В) частиною балансу руху капіталу;
Г) не знаходять відображення.
196. Сучасні тенденції міграційного процесу в світовій економіці характеризуються:
А) поступовим скороченням загальних масштабів міграції;
Б) зростанням трудової міграції;
В) скороченням нелегальної міграції;
Г) скороченням міграції на економічній основі.
197. Основна мета державної міграційної політики полягає:
А) у скорочення кількості емігрантів;
Б) у скорочення кількості іммігрантів;
В) у захисті інтересів вітчизняної робочої сили і забезпечення збалансованості національного
ринку праці;
Г) у забезпечення мігрантів робочими місцями.
198. Ринок праці двох країн характеризується наступними даними:
Функція попиту на працю в першій країні має вигляд DL1 = 187-3W, а функція пропозиції
праці SL1 = 115 5W, W - реальна заробітна плата дол на годину. У другій країні функції мають
вигляд: DL2 = 216-2W, SL2 = 192 6W. Якщо немає ні яких перешкод міграції робочої сили, то
скільки складе обсяг еміграції, якщо в результаті руху робочої сили в країні еміграції
рівноважна годинна ставка заробітної плати підвищиться на 2,5 дол на годину?
А) 210;
Б) 190;
В) 600;
Г) 20.
199.Регулювання імміграції орієнтоване на те, щоб не допустити в'їзду до країни таких груп мігрантів:
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а)працівники, які готові дешево виконувати важку роботу; спеціалісти для нових і
перспективних галузей; представники рідкісних професій; спеціалісти зі світовим іменем;
крупні бізнесмени;
б)злочинці, наркомани, пенсіонери, інваліди, студенти, вихідці
з країн третього світу;
в)працівники, які готові дешево виконувати важку роботу;
спеціалісти для нових і перспективних галузей; представники
рідкісних професій; спеціалісти зі світовим іменем; студенти та
молоді сім'ї, особи передпенсійного віку.
200. Хто з нижче перелічених суб'єктів світової економіки не може бути класифікований як
регіональна інтеграційна угруповання?
А) НАФТА (Північно-Американська зона вільної торгівлі);
Б) ЄС (Європейський союз);
В) АСЕАН (Асоціація країн Південно-Східної Азії);
Г) СОТ (Світова організація торгівлі).

