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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Мета тестових завдань полягає в оцінюванні (самооцінюванні) здо-
бутих студентами знань з дисципліни “Міжнародні економічні відноси-
ни”, а також виявленні рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців.  

Тестування допоможе виявити прогалини у знаннях і сприятиме зро-
станню загальної та фахової культури майбутніх менеджерів. 

Тестові завдання містять 10 варіантів, кожен з яких має 10 запитань. 
До кожного запитання подано чотири варіанти відповідей (позначених 
літерами “а”, “б”, “в”, “г”), причому лише один із наведених варіантів є 
правильний. Правильний варіант необхідно позначити однозначним си-
мволом, наприклад хрестиком, кружечком або іншим знаком на полі ар-
куша зліва проти вибраного варіанта відповіді. 

Тести містять питання, що відображені у наведеному наприкінці цієї 
методичної розробки переліку літератури. 

Якщо у процесі виконання тестового завдання студент вирішує змі-
нити свою відповідь, то про це він має чітко і зрозуміло заявити у відпо-
відному місці тестового завдання. 

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Мінімальна 
можлива кількість балів — 0, максимальна — 10. У разі виникнення 
сумнівів, вони вирішуються на користь студента. Кількість набраних ба-
лів і оцінка перебувають у такій залежності: 

 
Бали Оцінка 
1–2 1 
3–4 2 
5–6 3 
7–8 4 

9–10 5 
 
Номер варіанта тестових завдань студент вибирає за останньою циф-

рою номера своєї залікової книжки (для “0” — варіант 10). 
Для складання заліку необхідно набрати 5–6 балів (оцінка “3” — “за-

довільно”). 
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ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  
з дисципліни 

“МІЖНАРОДНІ  ЕКОНОМІЧНІ  ВІДНОСИНИ” 

Варіант 1 

1. Нині щоденний обсяг торгівлі іноземною валютою: 

а) значно перевищує щоденний обсяг торгівлі товарами; 
б) не перевищує щоденного обсягу товарної торгівлі; 
в) дорівнює щоденному обсягу торгівлі товарами; 
г) лише дещо перевищує щоденний обсяг товарної торгівлі. 

2. Меркантилістом був: 

а) Адам Сміт; 
б) Давид Х’юм; 
в) Томас Ман; 
г) Давид Рікардо. 

3. На сучасному етапі основним джерелом прямих зарубіжних ін-
вестицій є: 

а) уряди країн світу; 
б) транснаціональні корпорації; 
в) міжнародні комерційні банки; 
г) міжнародні міжурядові організації. 

4. На початку 2000 р. чисельність населення земної кулі становила: 

а) 5 млрд. чол.; 
б) 6 млрд. чол.; 
в) 7 млрд. чол.; 
г) 8 млрд. чол. 

5. Останні президентські вибори відбулися: 

а) Україна — 1999 р., США — 2000 р., Росія — 2000 р.; 
б) Україна — 2000 р., США — 1999 р., Росія — 1998 р.; 
в) Україна — 1998 р., США — 2001 р., Росія — 2001 р.; 
г) Україна — 2001 р., США — 1998 р., Росія — 1999 р. 
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6. Найбільшим у світі за колом учасників вважається економіч-
ний форум, який щороку відбувається: 

а) у Нью-Йорку (США); 
б) Парижі (Франція); 
в) Давосі (Швейцарія); 
г) Лондоні (Велика Британія). 

7. Засновником вчення про фактори виробництва вважається: 

а) А. Сміт; 
б) Д. Рікардо; 
в) Ж. Б. Сей; 
г) Е. Хекшер. 

8. Римський договір про утворення Європейського Економічного 
Співтовариства було укладено: 

а) у 1947 р.; 
б) 1957 р.; 
в) 1967 р.; 
г) 1977 р. 

9. Найбільшим експортером пшениці у світі є: 

а) США; 
б) Канада; 
в) Австралія; 
г) Аргентина. 

10. Міжнародна валютна система “золотого стандарту” юри-
дич-но була оформлена у 1867 р. на конференції: 

а) у Лондоні; 
б) Парижі; 
в) Москві; 
г) Нью-Йорку. 
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Варіант 2 

1. Договір про створення Європейського Економічного Співтова-
риства було укладено: 

а) у Лондоні; 
б) Римі; 
в) Бонні; 
г) Парижі. 

2. Творцем теорії відносних переваг у міжнародній торгівлі вва-
жається: 

а) Бертіль Олін; 
б) Елі Хекшер; 
в) Давид Рікардо; 
г) Майкл Портер. 

3. Міжнародне багатостороннє регулювання торгівлі послугами 
бере початок: 

а) від утворення ЮНІДО; 
б) завершення Уругвайського раунду переговорів з ГАТТ; 
в) початку діяльності ЮНКТАД; 
г) прийняття Хартії економічних прав і обов’язків держав. 

4. Європейська колонізація Азії бере свій початок від подорожі: 

а) Америго Віспуччі; 
б) Христофора Колумба; 
в) Фердинанда Магеллана; 
г) Васко да Гами. 

5. До групи країн “великої вісімки” належить: 

а) Індія; 
б) Австралія; 
в) Китай; 
г) Італія. 

6. Частка торгівлі індустріальних країн між собою: 
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а) збільшується; 
б) залишається стабільною; 
в) різко знижується; 
г) знижується середніми темпами. 

7. Першою хвилею “нових індустріальних держав” після Другої 
світової війни вважається: 

а) Північна Корея, Сінгапур, Індонезія, Тайвань; 
б) Південна Корея, Лаос, Тайвань, Філіппіни; 
в) Тайвань, Сінгапур, Гонконг, Японія; 
г) Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея. 

8. Міжнародне передавання технологій не може відбуватися 
шляхом: 

а) міжнародної товарної торгівлі; 
б) міжнародної торгівлі послугами; 
в) реєстрації товарних знаків у зарубіжних країнах; 
г) лізингу. 

9. Видобуток Великою Британією нафти з-під дна Північного мо-
ря в останній чверті ХХ ст. досягав щорічно: 

а) 10 млн т; 
б) 50 млн т; 
в) 100 млн т; 
г) 200 млн т. 

10. Головною статтею експорту Японії є продукція: 

а) сільського господарства; 
б) гірничодобувної промисловості; 
в) машинобудування; 
г) сфери послуг. 

Варіант 3 

1. Теорію абсолютних переваг у міжнародній торгівлі створив: 

а) Давид Рікардо; 
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б) Адам Сміт; 
в) Давид Х’юм; 
г) Антуан Монкретьєн. 

2. Ембарго — це: 

а) урядова заборона на торгівлю з певною країною чи групою країн; 
б) політика заохочення імпорту; 
в) стимулювання державного експорту; 
г) запровадження центральними банками клірингових розрахун-ків 

у міжнародній торгівлі. 

3. Найпростішою формою міжнародної економічної інтеграції 
вважається: 

а) зона вільної торгівлі; 
б) спільний ринок; 
в) економічний і валютний союз; 
г) митний союз. 

4. Найбільша частка одержаних прямих зарубіжних інвестицій 
припадає: 

а) на Латинську Америку; 
б) Південно-Східну Азію; 
в) Африку; 
г) групу економічно розвинених країн світу. 

5. Первісний текст Закону України “Про зовнішньоекономічну ді-
яльність” було прийнято: 

а) ще за часів колишнього СРСР; 
б) невдовзі після проголошення Україною незалежності; 
в) наприкінці 1990-х років; 
г) на початку ХХІ століття. 

6. Ступінь активності у світовій торгівлі не оцінюється: 

а) за експортною квотою; 
б) імпортною квотою; 
в) кредитним портфелем; 
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г) структурою імпорту та експорту. 

7. Ідею створення Європейського об’єднання вугілля і сталі за-
пропонував: 

а) Уїнстон Черчілль; 
б) Жан Монне; 
в) Шарль де Голль; 
г) Франклін Рузвельт. 

8. У 1960-х роках до Європейського Економічного Співтовариства 
належала така кількість держав: 

а) 6; 
б) 9; 
в) 12; 
г) 15. 

9. До основних функцій валютного ринку не належить: 

а) санація; 
б) кліринг; 
в) страхування; 
г) спекуляція. 

10. Країни з перехідною ринковою економікою — це: 

а) промислово-розвинені країни; 
б) країни, що раніше мали адміністративно-командну економіку; 
в) країни, що розвиваються; 
г) соціалістичні країни. 

Варіант 4 

1. Ланцюжок етапів міжнародної економічної інтеграції у послі-
довності від найнижчого до найвищого має такий вигляд: 

а) економічний союз — спільний ринок — митний союз — зона ві-
льної торгівлі; 

б) зона вільної торгівлі — митний союз — спільний ринок — еко-
номічний союз; 
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в) митний союз — економічний союз — спільний ринок — зона ві-
льної торгівлі; 

г) спільний ринок — зона вільної торгівлі — митний союз — еко-
номічний союз. 

 
 
 

2. Міжнародна торгівля виникла за часів: 

а) капіталізму; 
б) рабовласницького ладу; 
в) феодалізму; 
г) первіснообщинного ладу. 

3. “Видимі” блага — це: 

а) продукти інтелектуальної праці; 
б) матеріальна продукція; 
в) послуги; 
г) торгівельні марки. 

4. Північноамериканські колонії здобули незалежність від Великої 
Британії: 

а) 1656 р.; 
б) 1706 р.; 
в) 1776 р.; 
г) 1806 р. 

5. Наприкінці 1980-х років до Європейського Економічного Спів-
товариства належала така кількість країн: 

а) 15; 
б) 12; 
в) 9; 
г) 6. 

6. Політика вільної торгівлі — це втручання держави у сферу зо-
внішньої торгівлі: 

а) максимальне; 
б) мінімальне; 
в) ультрамаксимальне; 
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г) майже максимальне. 

7. До комерційних форм міжнародного технологічного обміну не 
належить: 

а) лізинг; 
б) зарубіжне патентування винаходів; 
в) ліцензійне використання об’єктів промислової власності; 
г) експорт комплектного обладнання. 

8. Національні валюти не замінила у 2002 р. на євро така кіль-
кість країн Євросоюзу: 

а) 1; 
б) 3; 
в) 5; 
г) 7. 

9. Міжнародний валютний фонд не надає такий вид кредиту: 

а) звичайний; 
б) компенсаційний; 
в) акцептно-рамбурсний; 
г) стабілізаційний. 

10. За об’єктом обкладання не існує мита: 

а) імпортного; 
б) експортного; 
в) транзитного; 
г) адвалорного. 

Варіант 5 

1. Меркантилістом був: 

а) Адам Сміт; 
б) Давид Рікардо; 
в) Антуан Монкретьєн; 
г) Давид Х’юм. 
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2. Договір про створення Європейського об’єднання з атомної 
енергії було укладено: 

а) у Парижі; 
б) Римі; 
в) Маастрихті; 
г) Шангені. 

3. Територіальне поєднання освіти, науки і наукомістких вироб-
ництв має назву: 

а) технократія; 
б) технополіс; 
в) техногенетика; 
г) технологія. 

4. Європейці довідались про існування Австралії на початку: 

а) ХV ст.; 
б) ХVІ ст.; 
в) ХVІІ ст.; 
г) ХVІІІ ст. 

5. Під час терористичного акту 11 вересня 2001 р. у Нью-Йорку 
було зруйновано: 

а) Пентагон; 
б) Білий дім; 
в) Міжнародний центр торгівлі; 
г) приміщення Організації Об’єднаних Націй. 

6. Протекціонізм — це: 

а) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної 
конкуренції; 

б) політика транснаціональних корпорацій щодо захисту своїх дочі-
рніх підприємств; 

в) політика асоціацій підприємців країн світу щодо порушення кон-
куренції на внутрішньому ринку; 

г) державна підтримка експорту вітчизняної продукції на зарубіжні 
ринки. 
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7. Міжнародна організація праці була утворена: 

а) наприкінці ХІХ ст.; 
б) після Першої світової війни; 
в) після Другої світової війни; 
г) наприкінці ХХ ст. 

8. За характером надходження не розрізняють такі мита: 

а) номінальні; 
б) автономні; 
в) конвенційні; 
г) преференційні. 

9. Головним світовим районом експорту нафти є: 

а) Західний Сибір; 
б) Венесуела; 
в) Середній Схід; 
г) Північна Африка. 

10. Питома вага сировини у міжнародній торгівлі впродовж 
останніх десятиліть: 

а) залишається незмінною; 
б) зростає високими темпами; 
в) зростає низькими темпами; 
г) знижується. 

Варіант 6  

1. Уругвайський раунд переговорів ГАТТ розпочався у вересні: 

а) 1966 р.; 
б) 1976 р.; 
в) 1986 р.; 
г) 1996 р. 

2. Руйнування колоніальної системи світового господарювання 
розпочалося: 

а) на початку ХХ ст.; 
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б) на початку ХІХ ст.; 
в) після Першої світової війни; 
г) у 60-х роках ХХ ст. 

3. Частка США у прямих світових зарубіжних інвестиціях нині, 
порівнюючи із ситуацією, що мала місце 3–4 десятиліття тому: 

а) така ж; 
б) значно більша; 
в) менша; 
г) дещо більша. 

4. Механізм валютного союзу у рамках Європейського Союзу роз-
почав діяти у січні: 

а) 1958 р.; 
б) 1992 р.; 
в) 1999 р.; 
г) 2002 р. 

5. До групи країн “великої вісімки” не належить: 

а) Австралія; 
б) Канада; 
в) Італія; 
г) Німеччина. 

6. Угода про партнерство та співробітництво між Європейсь-
ким Союзом та Україною була підписана: 

а) 1992 р.; 
б) 1994 р.; 
в) 1996 р.; 
г) 1998 р. 

7. Ембарго належить до таких методів регулювання міжнарод-
ної торгівлі: 

а) тарифних; 
б) нетарифних; 
в) трансферних; 
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г) бартерних. 

8. Другим у світі містом за кількістю франкомовного населення 
є: 

а) Париж; 
б) Монреаль; 
в) Ліон; 
г) Марсель. 

9. Частка торгівлі індустріальних країн між собою нині має те-
нденцію: 

а) зростати; 
б) залишатися незмінною; 
в) скорочуватися високими темпами; 
г) скорочуватися низькими темпами. 
 

10. Принцип “нації найбільшого сприяння” ГАТТ: 

а) не стосується нині; 
б) не стосувався у ХХ ст.; 
в) стосується; 
г) стосуватиметься з 2005 р. 

Варіант 7 

1. Міжнародну торгівлю держави регулюють: 

а) квотами; 
б) форфейтингом; 
в) франчайзингом; 
г) факторингом. 

2. Найбільшим регіоном іноземного туризму є: 

а) Європа; 
б) Східна Азія; 
в) Америка; 
г) Африка. 
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3. Національні валюти замінила у 2002 р. на євро така кількість 
країн Європейського Союзу: 

а) 6; 
б) 9; 
в) 12; 
г) 15. 

4. Світова організація торгівлі розпочала свою діяльність: 

а) 1919 р.; 
б) 1945 р.; 
в) 1960 р.; 
г) 1995 р. 

5. Центральним органом виконавчої влади України, до компетен-
ції якого належить зовнішньоекономічна діяльність, є: 

а) Міністерство фінансів; 
б) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції; 
в) Національний банк; 
г) Міністерство промислової політики. 

6. Угоду про партнерство та співробітництво між Європейсь-
ким Союзом та Україною було укладено: 

а) у Люксембурзі; 
б) Брюсселі; 
в) Берліні; 
г) Парижі. 

7. Ранні меркантилісти до свободи міжнародної торгівлі ставили-
ся: 

а) дуже позитивно; 
б) позитивно; 
в) негативно; 
г) байдуже. 

8. Не мають цільового призначення такі кредити: 

а) комерційні; 
б) інвестиційні; 
в) проміжні; 
г) єврокредити. 
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9. Продукція сільського господарства посідала наприкінці ХХ ст. у 
експорті Аргентини: 

а) 10 %; 
б) 20 %; 
в) 30 %; 
г) 70–80 %. 

10. Об’єктами міжнародних економічних відносин є: 

а) міжурядові економічні організації; 
б) товари та послуги; 
в) неурядові міжнародні організації; 
г) юридичні особи різної державної приналежності. 

Варіант 8 

1. На міжнародний поділ праці не впливає: 

а) природно-географічний потенціал; 
б) технічний прогрес; 
в) каботаж; 
г) соціально-економічний лад. 

2. Сільськогосподарські угіддя світу складають площу: 

а) 510 млн км2; 
б) 361 млн км2; 
в) 51 млн км2; 
г) 149 млн км2. 

3. Технологія у світовій економіці не може передаватися: 

а) винаходами; 
б) товарними знаками; 
в) корисними моделями; 
г) промисловими зразками. 

4. Перший в історії людства багатосторонній торговельний до-
говір ГАТТ було укладено: 

а) 1917 р.; 
б) 1927 р.; 
в) 1947 р.; 
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г) 1967 р. 

5. На прапорі Європейського Союзу зображена така кількість зі-
рок: 

а) 6; 
б) 9; 
в) 12; 
г) 15. 

6. Протекціонізм не буває: 

а) прихованим; 
б) селективним; 
в) колективним; 
г) узурпованим. 

7. Другою за складністю формою міжнародної економічної інте- 
грації є: 

а) економічний і валютний союз; 
б) митний союз; 
в) спільний ринок; 
г) зона вільної торгівлі. 

8. Найбільшим містом світу за кількістю португаломовного на-
селення є: 

а) Лісабон; 
б) Порту; 
в) Ріо-де-Жанейро; 
г) Сан-Пауло. 

9. Роялті — це: 

а) регулярний платіж за ліцензійною угодою; 
б) пенсія, призначена монархом вельможі за заслуги перед батьків-

щиною; 
в) мито, сплачуване за експорт товарів; 
г) мито, сплачуване за імпорт товарів. 

10. Генуезька валютна система базувалася на такому стандарті: 

а) золотому; 
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б) золотодевізному; 
в) доларовому; 
г) євродоларовому. 

Варіант 9 

1. Внутрішньогалузевий поділ праці не охоплює таку спеціаліза-
цію: 

а) предметну; 
б) подетальну; 
в) технологічну; 
г) факторингову. 

2. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі — це: 

а) інжиніринг; 
б) мито; 
в) квоти; 
г) бартер. 

3. Парадокс Леонтьєва було опубліковано: 

а) 1924 р.; 
б) 1934 р.; 
в) 1944 р.; 
г) 1954 р. 

4. Хартію економічних прав і обов’язків держав було прийнято: 

а) Генеральною асамблеєю ООН у 1974 р.; 
б) Радою Економічної Взаємодопомоги у 1960 р.; 
в) Європейським Союзом у 1995 р.; 
г) Радою Безпеки ООН у 1994 р. 

5. Третинний сектор економіки — це: 

а) сфера послуг; 
б) обробні галузі; 
в) добувні та сировинні галузі; 
г) добродійна діяльність. 

6. Першою міжнародною валютною системою вважається: 
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а) загальновалютний стандарт; 
б) золотодоларовий стандарт; 
в) золотий стандарт; 
г) Ямайська валютна система. 
7. Технологія у світовій економіці не може передаватися: 
а) промисловими зразками; 
б) корисними моделями; 
в) зазначеними походженнями товарів; 
г) винаходами. 
8. Серед цін світових ринків за джерелами інформації, сферою за-

стосування та способом використання не існує: 
а) контрактних; 
б) довідкових; 
в) біржових; 
г) адвалорних. 
9. На прапорі Європейського Союзу у 2005 р. буде зображена така 

кількість зірочок: 
а) 6; 
б) 9; 
в) 12; 
г) 15. 
10. Міжнародні правила тлумачення комерційних термінів (“Ін-

котермс”) є результатом діяльності: 
а) Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ); 
б) Міжнародної торговельної палати, м. Париж; 
в) Міжнародного інституту уніфікації комерційного права (УНІД-

РУА); 
г) Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). 
Варіант 10 
1. Найвищою формою міжнародної економічної інтеграції вважа-

ється: 
а) спільний ринок; 
б) економічний і валютний союз; 
в) митний союз; 
г) зона вільної торгівлі. 
2. Обсяг світової торгівлі не визначається у таких показниках: 
а) натуральних; 
б) вартісних; 
в) структурних; 
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г) вагових. 
3. Автаркія — це політика спрямована: 
а) на зниження до мінімуму залежності економіки країни від інших 

країн; 
б) на запровадження єдиної валюти у рамках міжнародного інтегра-

ційного об’єднання; 
в) на зниження тарифних і нетарифних бар’єрів у міжнародній тор-

гівлі; 
г) на поглиблення міжнародної економічної інтеграції. 
4. Конвенцію про порядок розв’язання інвестиційних спорів між 

державами та іноземними особами було укладено 18 березня 1965 р.: 
а) у Лондоні; 
б) Вашингтоні; 
в) Женеві; 
г) Парижі. 
5. Після приєднання України до Європейського Союзу на його пра-

порі буде така кількість зірочок: 
а) 6; 
б) 15; 
в) 27; 
г) 12. 
6. Не існує такого виду державного регулювання міжнародної то-

ргівлі: 
а) односторонній; 
б) двосторонній; 
в) рівносторонній; 
г) багатосторонній. 
7. Група країн, що розвиваються, охоплює таку частку країн світу: 
а) 1/5; 
б) 2/5; 
в) 3/5; 
г) 4/5. 
8. Не існує такого протекціонізму: 
а) селективний; 
б) галузевий; 
в) колективний; 
г) модульний. 
9. Формою міжнародних розрахунків не є: 
а) інкасо; 
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б) акредитив; 
в) банківський переказ; 
г) банківська гарантія. 
10. Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів 1980 року було укладено: 
а) у Нью-Йорку; 
б) Женеві; 
в) Відні; 
г) Лондоні. 
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