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Розробник д.е.н., доцент Князєва Т.В. 



Після запитання (що є незакінченим твердженням, фрагментом, 

ситуацією або ін.), подається чотири варіанти відповіді (твердження). 

Виберіть одну найбільш вірну (або невірну за спеціальної умови) 

відповідь  

 
1. Політика протекціонізму – це: 

а)  політика держави, спрямована на регулювання національного 

виробництва; 

б) політика держави, спрямована на захист внутрішнього ринку від 

іноземних конкурентів з застосуванням систем обмеження імпорту; 

в)  політика мінімального втручання держави у зовнішню торгівлю, яка 

базується на основі вільних ринкових відносин попиту та пропозиції. 

 

2. Мито – це: 

а)  обов’язковий внесок, який збирає митниця при експорті чи імпорті 

товарів; 

б)  прикордонний податок, який оподатковуються товари при перетині ними 

митного кордону певної країни; 

в)  митний тариф. 

 

3. Технічні бар’єри – це: 

а)  національні правила проведення експортно-імпортних операцій; 

б) перевірка відповідності імпортованої продукції до міжнародних та 

національних стандартів якості; 

в)  обмеження, яке вводиться на кордоні експортера під загрозою санкції 

імпортера. 

 

4. До тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі слід 

віднести: 

а)  ліцензування; 

б)  квотування; 

в)  добровільне обмеження експорту; 

г)  митні тарифи. 

 

5. До фінансових методів торговельної політики належать: 

а)  субсидії, кредитування, демпінг; 

б)  торговельні угоди, правові режими, технічні бар’єри, субсидії; 

в)  субсидії, кредитування, ліцензування. 

г)  кредитування, демпінг, інвестування. 

 

6. Міжнародна торгівля – це:  

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

зовнішньої торгівлі всього світу; 

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

в) сукупність експортних та імпортних операцій. 

 

7. Торговельний оборот – це:  

а) сума вартісних обсягів експорту та імпорту; 



б) різниця вартісних обсягів експорту та імпорту; 

в) частка вартісних обсягів експорту та імпорту. 

 

8. До міжнародної торгівлі послугами не відносяться: 

а)  транспортні послуги; 

б)  міжнародний туризм; 

в)  патентування та ліцензування; 

г)   рекламні заходи. 

9. Доля продукції, яка може бути проданою  певною країною на 

світовому ринку без збитків для власної економіки, це 

а)  Експортна квота;   

б)  Імпортна квота; 

в)  Реекспорт; 

г)   Експортний потенціал. 

 

10. Міжнародна трудова міграція, це 

а) переміщення трудових ресурсів між країнами та використання  їх за 

межами національних кордонів на протязі певного часу; 

б) міждержавне переміщення працездатного населення  з причин, які 

передбачають обов’язкову зміну місця проживання; 

в) переміщення фізичної особи з географічного місця проживання, або точки 

відправлення до місця призначення, або кінцевої точки прямування; 

г) сукупне переміщення населення за межі національних кордонів, яке 

здійснюється в даний час. 

 

11. За причинами переміщення населення міграція буває: 

а) національна та міжнародна; 

б) остаточна та тимчасова; 

в) періодична та сезонна; 

г) добровільна та примусова. 

 

12. Рееміграція, це: 

а) переміщення працездатного населення з даної країни за кордон; 

б) переміщення працездатного населення із; за кордону в дану країну; 

в) повернення  емігрантів на постійне місце проживання; 

г) виїзд за межі країни працездатного населення яке раніше в’їхало на 

територію даної країни. 

 

13. Показник загальної міграції розраховується, як: 

а)  різниця між числом тих які вибули з країни та числом тих які прибули в 

країну за певний проміжок часу; 

б)  різниця між числом тих які прибули в країну та числом тих які вибули з 

країни за певний проміжок часу; 

в)  сума кількості тих які вибули з країни та числом тих які прибули в країну 

за певний проміжок часу; 

г)  сума емігрантів які вибули з країни за кордон за певний проміжок часу з 

метою працевлаштування. 

 



14. Загальними причини міграції в країнах Західної Європи є: 

а)  високий рівень життя; 

б)  оновлення економічного росту; 

в)  недостатність своїх працівників; 

г) інтеграційні процеси. 

 

15. Позитивними наслідками для країн імміграції, є: 

а) економія витрат за рахунок більш низької оплати праці іммігрантів; 

б) зниження соціальної напруги; 

в)  омолодження населення; 

г)  зниження безробіття.  

 

16. Законодавство більшості країн регулює питання міграції, 

використовуючи: 

а) обмеження особистого характеру; 

б) ліцензування; 

в)  кількісне квотування; 

г)  кредитування. 

 

17. Вивіз капіталу в сучасних умовах стає функцією: 

а) любої успішно, динамічно розвиваючої економіки; 

б) любої високорозвиненої країни; 

в) любої країни яка розвивається; 

г) любої нової індустріальної країни. 

 

18. Фактори які сприяють вивозу капіталу та стимулюють його, це: 

а) міжнародна промислова кооперація; 

б) різний рівень економічного розвитку окремих країн; 

в) різна степінь забезпечення країни трудовими ресурсами; 

г) інтернаціоналізація виробництва. 

 

19. Позитивні наслідки для країни яка імпортує капітал: 

а) збільшення економічної потужності країни; 

б) сприяє створенню нових робочих місць; 

в) зменшення зовнішньої заборгованості країни; 

г) зростання кваліфікації робітників. 

 

20. До форм переміщення капіталу за кордон відносяться 

а) інвестиційний та грошовий; 

б) грошовий та товарний; 

в) інвестиційний, виробничий та товарний; 

г) виробничий, грошовий та товарний. 

 

21. Засоби з недержавних джерел, які розміщуються за кордоном або які 

надходять із за кордону юридичним або фізичним особам, це - 

а) приватний капітал; 

б) інвестиційний капітал ; 

в) офіційний капітал; 



г) кредитний капітал. 

 

22. Свідоцтво яке видається компетентним органом  винахіднику, яке 

свідчіть про його монопольне право на використання цього винаходу, це - 

а) копірайт; 

б) ліцензія; 

в) патент; 

г) товарна марка. 

 

23. Технологічні гранти, це - 

а) форма передачі технологій; 

б) правові форми захисту технологій; 

в) форма продажі технологій; 

г) міжнародне технологічне сприяння. 

 

 

24. До основних рис діяльності ТНК відносяться: 

а) диверсифікація виробництва і послуг; 

б) динамічна політика у сфері капіталовкладень; 

в) планування виробництва відбувается  вертикально  від дочірніх 

підприємств до головного офісу; 

г) різноманітні форми освоення світового ринку. 

 

25. Міжнародна грошова одиниця це: 

а) національна валюта країни;  

б) національна валюта декількох країн; 

в) наднаціональна колективна валюта; 

г) світові золотовалютні резерви.  

 

26. Міжнародні грошові розрахункові одиниці - це: 

а) золото;  

б) долар США і німецька марка; 

в) СДР і Евро; 

г) ЕКЮ і епуніт.  

 

27. В сучасних умовах золото виконує функцію: 

а) міжнародного резервного засобу;  

б) розрахункової одиниці; 

в) валюти держави, якому належить це золото; 

г) міжнародної грошової одиниці.  

 

28. Валютні відносини являють собою: 

а) різновид  грошових  відношень, що виникають при функціонуванні    

    грошей усередині країни; 

б) різновид  грошових  відношень, що виникають при функціонуванні    

    грошей у міжнародному обороті; 

в) культурні відношення, що виникають між сторонами;  

г) політичні відношення, що виникають між сторонами.  



 

29. До основних цілей Європейської валютної системи відносяться: 

а)  забезпечити вільний рух капіталу; 

б)  об’єднати усі офіційні золотовалютні резерви; 

в)  спростити єднання напрямків економічного розвитку; 

г) створити фонд валютного співробітництва. 

 

30. Платіжний баланс складається із таких розділів: 

а) рахунок поточних операцій, рахунок  операцій з капіталом та фінансових 

операцій, джерела фінансування; 

б) рахунок поточних операцій, рахунок  операцій з капіталом та фінансових 

операцій, резервні активи; 

в) рахунок поточних операцій, рахунок  операцій з капіталом та фінансових 

операцій, чисті пропуски та помилки; 

г) рахунок поточних операцій, рахунок  операцій з капіталом та фінансових 

операцій, рахунок офіційних резервів. 


