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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

І. Тестові завдання: 

1. Міжнародна торгівля – це: 

а) сукупність зовнішньої торгівлі країн світу; 
б) відносини між суб’єктами світового господарства з приводу купівлі – продажу 

товарів, капіталу, робочої сили та послуг; 

в) можливість країни реалізовувати товар за межі митної території. 

2. Країни експортують ті товари, у виробництві яких мають переваги, а 

імпортують ті, у виробництві яких перевага належить їх торговим партнерам – це 

сутність теорії: 

а) меркантилізму; 

б) порівняльних переваг; 

в) абсолютних переваг. 

3. Кожна країна експортує ті товари, для виробництва яких вона має відносно 

надлишкові фактори виробництва, і імпортує ті товари, для виробництва яких вона 

відчуває відносний недолік факторів виробництва – це сутність теорії: 
а) співвідношення факторів виробництва; 

б) меркантилізму; 

в) порівняльних переваг. 

4. Політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю, що 

розвивається на основі вільних ринкових сил попиту та пропозиції – це: 

а) вільна торгівля; 
б) протекціонізм; 

в) обмежена торгівля. 

5. Обов'язковий внесок, стягнутий митними органами при  імпорті чи 

експорті товару і який є умовою  імпорту чи експорту – це: 

а) мито;  

б) митна вартість товару; 

в) податок. 

6. Сума експорту та імпорту продукції у вартісному виражені – це: 

а) зовнішньоторговельний оборот; 
б) сальдо торговельного балансу; 

в) вартість зовнішньоторговельного обороту. 

7. Міжнародна трудова міграція – це: 
а) переміщення трудових ресурсів між країнами і використання їх за межами 

національних кордонів протягом  визначеного часу; 

б) переміщення працездатного населення з причин, що не припускає остаточне 

місце проживання; 

в) переміщення трудових ресурсів, з метою остаточної зміни місця проживання. 

8. Основним механізмом контролю міграції є: 
а) боротьба з нелегалами, візовий режим, стимулювання рееміграції; 

б) візовий режим, соціальне страхування нерезидентів, зростання обкладання 

податками нерезидентів; 



в) візовий режим, боротьба з нелегалами, зростання обкладання податками 

нерезидентів. 

9. Міжнародний рух капіталу: – це  
а) транзит капіталу з однієї країни до іншої через третю країну; 

б) зустрічний рух капіталів між країнами, що приносить їх власникам прибуток; 

в) рух капіталу з однієї країни до іншої. 

10. Засоби приватних фірм і інших недержавних організацій, що 

переміщуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням керівників цих 

підприємств – це: 
а) приватний капітал; 

б) офіційний капітал; 

в) акціонерний капітал. 

 

ІІ. Теоретичне питання  
1. Теорія абсолютних переваг: сутність, складові, її застосування на практиці.  

2. Назвати особливості світового ринку труда. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 

І. Тестові завдання: 

1. Що належить до передумов інтеграції: 

а) сприяння структурній передумові економіки 

б) відплив ресурсів від менш економічно розвинених до більш розвинених; 

в) загальні економічні або інші проблеми; 

г) демографічний ефект. 

 

2. Країни, що інтегруються, домовляються про свободу пересування не тільки товарів і 

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

а) преференційної торгової угоди; 

б) зони вільної торгівлі. 
в) митного союзу; 

г) спільного ринку. 

 

3. Повне скасування митних тарифів у взаємній торгівлі за умови збереження 

національних митних тарифів щодо третіх країн веде до утворення: 

а) преференційної торгової угоди; 

б) зони вільної торгівлі. 

в) митного союзу; 

г) економічного союзу. 

 

4. Найбільш розвинутим інтеграційним угрупованням у світі є: 

а) Європейський Союз; 

б) Бенілюкс; 

в) НАФТА (Північноамериканська зона вільної торгівлі); 

г) Європейська асоціація вільної торгівлі. 

 

5. До міжнародних інтеграційних об’єднань не належить: 

а) НАФТА; 

б) ЕАВТ; 

в) МЕРКОСУР; 

г) ЮНКТАД. 

 

6. Узгоджене скасування групою країн національних митних тарифів і запровадження 

загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо 

третіх країн називається:  

а) зона вільної торгівлі; 

б) спільний ринок; 

в) митний союз; 

г) економічний союз; 

 

7. Процес підписання на двосторонній основі угод між окремими державами або групою 

країн, що стосуються зниження або відміни митних податків, називається: 

а) зона вільної торгівлі; 



б) спільний ринок; 

в) митний союз; 

г) преференційна торгова угода. 

 

8. Характерною особливістю інтеграційних об’єднань сьогодні є їх розвиток: 

а)  на регіональному рівні;  

б) на глобальному рівні; 

в) на національному; 

               г) на державному рівні. 

 

9. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі почала функціонувати з: 

а) 1988 р.; 

б) 1991 р.; 

в) 1994 р.; 

               г) 1996 р. 

 

10.  Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, це 

а) міжурядова організація, яка об’єднує 21 державу регіону; 

б) міжнародна організація, членами якого є 21 держава; 

в) економічний союз країн Азіатсько Тихоокеанського регіону; 

г) міжнародна організація  членами якої є усі держави даного регіону.  

 

ІІ. Теоретичне питання  
1. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці. 

2. Виникнення світового ринку, його еволюція та тенденції розвитку. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 

І. Тестові завдання: 
1. За класифікацією МОП, до міжнародних потоків відносять: 

а) переселенців, тих хто працює за контрактом, професіоналів, нелегальних іммігрантів, 

потік примусових мігрантів; 

б) робітників франтал’єрів, професіоналів, біженців, добровольців; 

в) нелегалів, переселенців, сезонних мігрантів, тимчасових мігрантів .  

 

2. Показник чистої 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. 

 

3. До економічних причин міжнародної міграції робочої сили відносяться: 

а)  різний рівень екологічного забруднення в окремих країнах; 

б)  закордонна діяльність ТНК; 

в)  різний рівень економічного розвитку окремих країн;  

г)  різний рівень соціальних гарантій  в окремих країнах. 

 

4. Який характер носять міграційні процеси в країнах Латинської Америки: 

а) сезонний; 

б) інтеграційний; 

в)  внутрішньоконтинентальний; 

г)  історичний.  

 

5. Негативними наслідками для країн еміграції, є 

а) ускладнення проблеми зайнятості; 

б) старіння трудових ресурсів; 

в)  виникнення соціальних проблем; 

г)  ускладнення положення місцевих робітників.  

 

6. Зустрічний рух капіталів між країнами, який приносить його власнику 

прибуток, це 

а) прямі іноземні інвестиції; 

б) вивіз капіталу; 

в) міжнародний рух капіталу; 

г) рух підприємницького капіталу. 

 

7. Основними причинами міжнародного обміну капіталом, є 

а) синхронні структурні зміни в різних державах; 



б) втрату якою-небудь   державою політичної стабільності; 

в) вплив випадкових факторів, на рівні форс мажорних обставин; 

г) використання більш дешевої робочої сили та сировини для виробництва продукції за 

межами національних кордонів. 

 

8. Негативні наслідки для країни яка експортує капітал: 

а) ускладнення проблеми зайнятості в країні; 

б) виникають як економічні так і політичні проблеми; 

в) уповільнення  економічного розвитку країни; 

г) збільшується зовнішня заборгованість країни. 

 

9. Показник об’єму руху капіталу визначається, як:  

а) сума експорту капіталу та імпорту; 

б) різниця експорту та імпорту капіталу; 

в) пропорція іноземного капіталу до внутрішніх потребах країни у капіталовкладеннях; 

г) пропорція  іноземного капіталу до ВВП країни. 

 

10. До фінансових методів державного регулювання міжнародної торгівлі 

відноссяться: 

а) надання земельних діялнок; 

б) надання технічної допомоги; 

в) надання субсідій; 

г) прискорення амортизації. 

 

ІІ. Теоретичне питання  
3. Показники міжнародної торгівлі та методика їх розрахунку. Показники умов торгівлі.  

4. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі на сучасному етапі розвитку світового 

господарства.  

 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 

І. Тестові завдання: 

1. Торговельний баланс позитивний, якщо: 

а)  експорт країни досить високий; 

б)  країна ввозить товарів менше, ніж вивозить; 

в)  імпорт країни знижується 

г)  країна ввозить товарів більше, ніж вивозить. 

 

2. Фінансовим методом регулювання зовнішньої торгівлі є: 

а) експортне кредитування; 

б)  державні закупівлі; 

в)  ліцензування; 

г)  технічні бар’єри. 

 

3. Квоти є: 

а)  економічним методом регулювання; 

б)  адміністративним методом регулювання; 

в)  тарифним інструментом регулювання; 

г) не тарифним інструментом  регулювання. 

 

4. Види державного регулювання  міжнародної торгівлі: 

а)  селективний, галузевий, колективний, прихований; 

б)  тарифний або нетарифний; 

в)  односторонне, двосторонне, багатостороннє. 

 

5.  Демпінг – це: 

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

б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за допомогою 

використання тарифних інструментів торговельної політики; 

в)  платня за товар, який перетинає митний кордон. 

 

6. Торговельне сальдо – це: 

а) сума вартісних обсягів експорту та імпорту; 

б) різниця вартісних обсягів експорту та імпорту; 

в) частка вартісних обсягів експорту та імпорту. 

 

7. Суть теорії співвідношення факторів виробництва полягає у тому, що: 

а)  різниця у відносних цінах товарів в різних країнах, а значить і торгівля між ними, 

пояснюється різною відносною насиченістю країн факторами виробництва; 

б)  багатство однієї країни може бути збільшене за рахунок зубожіння іншої, оскільки 

зростання багатства можливе лише за рахунок його перерозподілу; 

в)  міжнародна торгівля вигідна країнам, коли вони експортують ті товари, у виробництві 

яких вони мають переваги, а імпортують ті, у виробництві яких переваги мають інші 

країни. 



 

8. Вивіз товару, який був попередньо завезений із-за кордону, це 

а)    Імпорт; 

б)   Реекспорт; 

в)   Реімпорт; 

г)   Експорт. 

 

9. Міжнародна організація яка проводить переговори по актуальним проблемам 

міжнародної торгівлі і зовнішньоторговельної політики, це 

а)  Всесвітня торгова організація;   

б)  Міжнародний валютний фонд; 

в)  Європейський Союз; 

г)   Європейський банк реконструкції і розвитку. 

 

11. В залежності від терміну міграції її ділять на: 

а) постійну та безповоротну; 

б) остаточну та тимчасову; 

в) тимчасову та зворотну; 

г) внутрішню та зовнішню. 

 

ІІ. Теоретичне питання  
5. Приховані методи торговельної політики.  

6. Фінансові методи зовнішньоторговельної політики. Парадокс Метцлера. 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 

І. Тестові завдання: 
1. Які з перелічених рис не є характерними для світового ринку: 

а) він лібералізує зовнішньоторговельну політику країн. 

б) він виявляється в міждержавному переміщенні товарів, які перебувають під впливом не 

тільки внутрішнього, а й зовнішнього попиту і пропозицій; 

в) він оптимізує використання факторів виробництва, підказує виробнику, в яких галузях і 

регіонах вони можуть бути використані найефективніше; 

г) він виконує сануючу роль, вибраковуючи з між народного обміну товари та часто їх 

виробників, які не можуть забезпечити міжнародний стандарт якості за конкурентних 

цін; 

 

2. Світовий ринок  мав континентальний масштаб: 

а)  при рабовласницькому строї; 

б)  при феодалізмі; 

в)  при капіталізмі; 

г)  при соціалізмі. 

 

 

3. Організаційна форма оптової торгівлі масовими  товарами, які мають  стійкі 

якісні параметри, це: 

а)  фондова біржа; 

б)  товарна біржа; 

в)  торги; 

г)  аукціон 

 

4. Яких держав у світовій  економіці  за кількістю та чисельністю населення 

найбільше: 

а)  країни які розвиваються; 

б)  країни з перехідною економікою; 

в)  розвинуті країни з ринковою економікою; 

г)  нові індустріальні країни. 

 

5. Країни з низьким рівнем доходів вважаються ті, які мають: 

а)  менше 725  дол. США ВНП на душу населення; 

б) менше 545  дол. США ВНП на душу населення; 

в) менше 625  дол. США ВНП на душу населення; 

г) менше 455  дол. США ВНП на душу населення. 

 

6.  Сукупність національних господарств, які об’єднані раціональними видами 

світогосподарських зв’язків, це : 

а) світова економіка; 

б) світовий ринок; 

в) світове господарство; 

   г) міжнародна економіка. 



 

7. Механізм реалізації міжнародних економічних відносин включає: 

а) економічні відносини які найбільш частіше  повторюються; 

б) основні форми міжнародних економічних відносин; 

в) сукупність правових норм та інструментів по їх реалізації; 

г) сукупність законів та закономірностей. 

 

8. Основними факторами які сприяли розвитку міжнародних економічних відносин  

є: 

а) внутрішня фіскальна політика держав;    

б) конкурентна боротьба продавців, покупців, товарів і послуг; 

в) лібералізація зовнішньоекономічної політики практично усіма країнами світу; 

г) дія законів попиту, пропозиції, вільного ціноутворення 

 

9. Міжнародний розподіл факторів виробництва – це: 

а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, що 

передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах; 

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

економічною ефективністю; 

в)  історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є 

передумовою виробництва ними певних товарів, економічно ефективніших, ніж в інших 

країнах. 

 

10.  Якщо Україна продає в Німеччину сталь, а Німеччина в Україну –верстати, чи 

можна рахувати це: 

а)  Міжнародним розподілом праці. 

б)  Міжнародною кооперацією праці. 

в)  Міжнародним розподілом всіх факторів виробництва з подальшою кооперацією.  

 

ІІ. Теоретичне питання  
7. Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами. 

8. Масштаби та напрямки міжнародної міграції робочої сили. 
 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 



 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 

І. Тестові завдання: 

1. Міжнародна спеціалізація виробництва – це: 

а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою 

якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною 

продукцією визначеної кількості та якості; 

б) концентрація виробництва однорідної продукції в одній або декількох країнах для 

задоволення не тільки своїх потреб а й потреб зацікавлених країн ; 

в) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей 

виробництва; 

г) об’єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для 

світового ринку. 

 

2. Міжнародне виробниче кооперування – це: 

а) концентрація виробництва однорідної продукції в одній або декількох країнах для 

задоволення не тільки своїх потреб а й потреб зацікавлених країн ; 

б) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей 

виробництва; 

в) об’єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для 

світового ринку. 

 

3. До факторів виробництва належать: 

а) праця, технологія, земля, капітал; 

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

в) земля, капітал, праця.  

г) технології, основні засоби, природні ресурси, інвестиції. 

 

4. Вищій ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, 

що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах це: 

а) Міжнародний розподіл факторів виробництва; 

б) міжнародний розподіл праці; 

в) міжнародний розподіл капіталу; 

г)  міжнародний розподіл технологій. 



 

5. Усе, що надала природа у розпорядження  людини для її виробничої діяльності, 

це: 

а)  праця;                                                           в)  капітал; 

б)  земля;                                                           г)  технології.  

 

6. Ціною капіталу є: 

а)  банківський відсоток;                               в)  заробітна плата; 

б)  рента;                                                          г)  патентний платіж. 

 

7. Використання переваг міжнародного розподілу праці дозволяє: 

а) забезпечити більш повне задоволення потреб національної економіки в засобах 

виробництва  і предметах споживання; 

б)  підвищити розвиток НТП; 

в)  підвищити міграцію робочої сили;  

г)  підвищити використання природних ресурсів. 

 

8. Міжнародна спеціалізація виробництва розвивається по наступним  

напрямкам: 

а)  по детальна і предметна; 

б)  виробнича і територіальна; 

в)  одно предметна і багатопредметна; 

г) внутрішньогалузева і міжгалузева. 

9.  Якщо Україна продає в Німеччину природний газ, а Німеччина в Україну –

верстати, чи можна рахувати це: 

а)  Міжнародним розподілом праці. 

б)  Міжнародною кооперацією праці. 

в)  Міжнародним розподілом всіх факторів виробництва з подальшою кооперацією. 

 

10. Світовий ринок –це: 

а)   внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців.  

б)   частина національних ринків, яка безпосередньо пов’язана із закордонними ринками. 

в) сфера тривалих товарно-грошевих відносин між країнами, які засновано на міжнародному 

розподілі праці та інших факторах виробництва. 

г) форма господарського спілкування, при якому усе що виготовляється для продажу 

збувається  самими виробниками  всередині країни. 

 

ІІ. Теоретичне питання  
9. Державне та міжнародне регулювання інвестиційної діяльності. 

10. Зміст міжнародного передавання  технології, його правові форми та механізми. 

Світовий ринок технологій. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 
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Факультет економіки та бізнес-адміністрування 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№ 7 

І. Тестові завдання: 
1. У країнах, які широко використовують можливість брати участь в МПП, як 

правило: 

а) згортається виробництво; 

б) знижуються інтеграційні процеси; 

в) збільшуються  темпи економічного розвитку; 

г) підвищується міграція робочої сили. 

 

2. Сфера тривалих товарно-грошових відносин між країнами, в основі яких 

лежить міжнародний поділ  праці та інших факторів виробництва, це: 

а) світовий ринок; 

б) світова економіка; 

в) світове господарство; 

г) міжнародна економіка. 

 

3. Світовий ринок виник: 

а)  при рабовласницькому строї;                в)  при капіталізмі; 

б)  при феодалізмі;                                        г)  при соціалізмі.  

 

4. Єдиний світовий ринок складається: 

а)  внутрішнього, фондового, міжнародного, та світових ринків; 

б)  інтеграційного, національного, міжнародного та світового ринків; 

в)  внутрішнього, національного, міжнародного та глобального ринків; 

г)  внутрішнього, національного, міжнародного та світового ринків. 

 

5. Характерною рисою аукціонів є: 

а)  фактична присутність товару у момент підписання угоди; 

б)  великий вибір серед пропозицій; 

в)  відсутність відповідальності продавця за якість товарів; 

г)  купуються і продаються тільки цінні папери. 

 

6. Індустріальні країни виробляють:  

а) понад 70% світового ВНП; 

б) понад 40% світового ВНП; 

в) понад 50% світового ВНП; 

г) понад 60% світового ВНП. 

 

 

7. Відносно відкритою економікою вважається така, що має: 

а) частку більше 25% експорту у ВНП; 

б) частку більше 35% експорту у ВНП; 

в) частку більше 20% експорту у ВНП; 

   г) частку більше 15% експорту у ВНП. 



8. Світова економіка –це: 

а) внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців. 

б) сукупність національних господарств, які об’єднані раціональними видами 

світогосподарських зв’язків; 

в) сфера тривалих товарно-грошевих відносин між країнами, які засновано на 

міжнародному розподілі праці та інших факторах виробництва. 

г) форма господарського спілкування, при якому усе що виготовляється для продажу 

збувається  самими виробниками  всередині країни. 

 

9. Найбільш повне уявлення  про групи країн у світовій економіці дає міжнародна 

економічна організація: 

а) ООН; 

б) ВТО; 

в) ГАТТ; 

г) Європейський банк. 

 

10. Міжнародний поділ праці – це: 

а)  вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою 

якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною 

продукцією визначеної кількості та якості; 

б) концентрація виробництва однорідної продукції в одній або декількох країнах для 

задоволення не тільки своїх потреб а й потреб зацікавлених країн ; 

в) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей 

виробництва; 

г) об’єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для 

світового ринку. 

 

ІІ. Теоретичне питання  
11. Інструменти міжнародного інвестування. Економічні ефекти іноземних інвестицій. 

Парадокс Фельдмана-Хоріокі. 

12. Оцінка обсягів міжнародного руху капіталів та участь України в ньому. 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

І. Тестові завдання: 
1. Що є результатом відмінностей у рівні науково-технічного прогресу  та 

виступає як наслідок різної забезпеченості капіталом і працею окремих 

країн: 

а) міжнародний розподіл капіталу; 

б) міжнародний розподіл праці; 

в) міжнародний розподіл технологій; 

г) міжнародний розподіл землі. 

 

2. Концентрація виробництва однорідної продукції в одній або декількох країнах 

для задоволення не тільки своїх потреб а й потреб зацікавлених країн, це: 

а) міжнародний розподіл факторів виробництва; 

б) міжнародна спеціалізація; 

в) міжнародне кооперування; 

г) міжнародний розподіл технологій. 

 

3. Об’єднання зусиль  виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для 

світового ринку, це: 

а) міжнародний розподіл факторів виробництва; 

б) міжнародна спеціалізація; 

в) міжнародне кооперування; 

г) міжнародний розподіл технологій. 

 

4. Міжнародний розподіл факторів виробництва – це: 

а) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, що 

передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах; 

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

економічною ефективністю; 

в) історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є 

передумовою виробництва ними певних товарів, економічно ефективніших, ніж в інших 

країнах. 

 

5. Фактори виробництва  - це: 

а) фізична і розумова діяльність людей, спрямована на отримання доходу для задоволення 

потреб; 

б) ресурси, які необхідно затратити, щоб виготовити товар; 

в) всі  засоби які використовуються у процесі виробництва; 

г) наукові методи досягнення практичних цілей. 

 

6. Фізична і розумова діяльність людини направлена на отримання доходу для 

задоволення потреб, це: 

а) праця; 

б) підприємницька діяльність; 

в) капітал; 

г) технології 

 

7. Ціною землі є: 

а) банківський відсоток;  

б) рента;  

в) заробітна плата; 

г) патентний платіж. 



8. Використання переваг міжнародного розподілу праці дозволяє: 

а) забезпечити більш повне задоволення потреб національної економіки в засобах 

виробництва  і предметах споживання; 

б) підвищити розвиток НТП; 

в) підвищити міграцію робочої сили;  

г) підвищити використання природних ресурсів. 

9. Міжнародна спеціалізація та міжнародне кооперування дозволяють: 

а) збільшити капіталоємкість та скоротити час виробництва нових товарів; 

б) зменшити капіталоємкість та збільшити час виробництва нових товарів; 

в) зменшити капіталоємкість та скоротити час виробництва нових товарів;  

г) збільшити капіталоємкість та збільшити час виробництва нових товарів. 

10. Міжнародний розподіл факторів виробництва залежить: 

а) від попиту і пропозиції цих факторів в різних країнах; 

б) від спеціалізації країн; 

в)  від кількості працездатного населення; 

г)  від ефективності виробництва. 

 

ІІ. Теоретичне питання  
13. Міжнародний ринок акцій, показники його розвитку, місце у світовій економіці.  

14. Національне та міжнародне регулювання міжнародного передавання технологій. 

Міжнародне технічне сприяння. 

 

 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 

ВАРІАНТ № 9 

І. Тестові завдання: 
1. Міжнародні економічні відносини це: 

а) теорія, яка застосовується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу;    

б) система відносин економічного взаємозв’язку та взаємозалежності національних 

господарств; 

в) складова частина міжнародної економіки; 

г) складова частина інтернаціоналізації виробництва. 

2. Механізм реалізації міжнародних економічних відносин включає: 

а) економічні відносини які найбільш частіше  повторюються; 

б) основні форми міжнародних економічних відносин; 

в) сукупність правових норм та інструментів по їх реалізації; 

г) сукупність законів та закономірностей. 

3. Основними признаками міжнародних економічних відносин є: 

а) наявність в країнах більш дешевої робочої сили та сировини; 

б) конкурентна боротьба продавців, покупців, товарів та послуг; 

в) дія законів діалектичного матеріалізму; 

г) стабілізація політичного стану та сприятливого інвестиційного клімату в різних 

країнах світу. 

4. Міжнародні економічні відносини на макрорівні, це: 

а) особлива  сфера діяльності міжнаціональних економічних одиниць;           

б) форми і засоби зв’язку наднаціональних економічних угрупувань; 

в) форма діяльності транс національних корпорацій; 

г) форми і  засоби зв’язків національних економік у світовому господарстві . 

5. Об’єктами міжнародних економічних зв’язків виступають: 

а) товар у матеріальній і нематеріальній формі;           

б) портфельні та не портфельні інвестиції і технології; 

в) товари, послуги, технології, капітал, трудові ресурси; 

г) товари, послуги, технології, кредитні ресурси, інвестиції. 

6. До передумов розвитку міжнародних економічних відносин на національному 

рівні відносяться: 

а) поглиблення міжнародної залежності між країнами;           

б) перехід від  товарного виробництва до натурального типу господарювання; 

в) укріплення товарно-грошових відносин; 

г) здобуття політико-економічної незалежності країнами Азії, Африки та Латиської  

Америки. 

7. Основними факторами які сприяли розвитку міжнародних економічних відносин  

є: 

а) внутрішня фіскальна політика держав;    

б) конкурентна боротьба продавців, покупців, товарів і послуг; 



в) лібералізація зовнішньоекономічної політики практично усіма країнами світу; 

г) дія законів попиту, пропозиції, вільного ціноутворення 

11. Зменшення сукупного попиту призводить: 

а) до збільшення ціни та обсягів виробництва; 

б) збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва; 

в)  зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва; 

г)  зменшення ціни та зменшення обсягів виробництва. 

12. Збільшення  сукупної пропозиції призводить: 

а) до збільшення ціни та обсягів виробництва; 

б) збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва; 

в) зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва; 

г) зменшення ціни та зменшення обсягів виробництва. 

13. Одночасне зменшення сукупного попиту та сукупної пропозиції  приводить: 

а) до зменшення обсягів виробництва та падіння цін; 

б) зменшення обсягів виробництва та зростання цін; 

в) зменшення обсягів виробництва за незмінної ціни; 

г) зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва. 

 

ІІ. Теоретичне питання  
15. Паризький і Лондонський клуби кредиторів. 

16. Проблеми інтеграції України в світове господарство. 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 

І. Тестові завдання: 
1. Головним багатством країни є золото (гроші), торгівля повинна бути орієнтована 

на максимальну схоронність і збільшення кількості золота в країні, необхідно 

стимулювати експорт і обмежувати імпорт, одночасно вводити заборони на 

торгівлю колоній із усіма країнами, крім метрополій – це сутність теорії: 

а) меркантилізму; 

б) порівняльних переваг; 

в) абсолютних переваг. 

2. Країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони будуть виробляти з 

відносно більш низькими витратами в порівнянні з іншими країнами – це сутність 

теорії: 

а) меркантилізму; 

б) співвідношення факторів виробництва; 

в) порівняльних переваг. 

3. Теорія співвідношення факторів виробництва не підтверджується на практиці: 

праценасичені країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як 

капіталонасичені – трудомістку – це: 

а) теорема Самуельсона; 

б) теорема Хекшера-Оліна; 

в) парадокс Леонтьєва. 

4. Державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом 

використання різних інструментів торгової політики – це: 

а) вільна торгівля; 

б) протекціонізм; 

в) обмежена торгівля. 

5. Різниця між експортом та імпортом товарів у вартісному виражені – це: 

а) зовнішньоторговельний оборот; 

б) сальдо торговельного балансу; 

в) вартість зовнішньоторговельного обороту. 

6. Міграція – це: 

а) переміщення робочої сили з точки відправлення до місця остаточного спрямування; 

б) переміщення трудових ресурсів, в контексті пошуку нового місця роботи; 

в) переміщення фізичної особи з географічного місця походження до місця призначення. 

7. Рееміграція – це: 

а) переміщення працездатного населення із-за кордону в дану країну; 

б) переміщення працездатного населення за кордон; 

в) повернення емігрантів на постійне місце проживання. 

8. Міжнародний розподіл капіталу виражається через: 

а) різне забезпечення країн накопиченими запасами матеріальних засобів, різний рівень 

розвитку товарного виробництва, ринкового механізму, рівня розвитку технології; 

б) різне забезпечення країн накопиченими запасами матеріальних засобів, різний рівень 

розвитку товарного виробництва та інфраструктури; 



в) різний рівень розвитку товарного виробництва, ринкового механізму, рівня розвитку 

технології та низьку заробітну плату. 

9. Засоби державного бюджету, що переміщуються за кордон або приймаються з-за 

кордону за рішенням уряду тієї або іншої країни – це: 

а) офіційний капітал; 

б) приватний капітал; 

в) власний капітал. 

10. Засоби, що вкладаються у виробництво з метою отримання прибутку – це: 

а) позичковий капітал; 

б) підприємницький капітал; 

в) приватний капітал. 

 

ІІ. Теоретичне питання  
1. Національна та світова валютні системи: склад, порівняльний аналіз структурних 

елементів. 

2. Теорія порівняльних переваг: сутність, складові, її застосування на практиці. 

 

Завідувач кафедри  

______________Н.В. Ушенко 

«_____»_____________2019 р. 

 


