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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ЕКОНОМІКА” 

освітня програма “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” 

Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також 
запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в 
талоні не допускається. 

 
Тести: 

1.(........) 
Акт про гомстеди (The Homestead Act of 1862), прийнятий у 1862 р. у США передбачав: 
1) призупинення зростання аграрного сектору економіки; 
2) право кожному громадянину 21-річного віку отримати 160 акрів землі; 
3) сплату орендарем землі реєстраційного внеску 100 га; 
4) громадяни США могли стати власниками землі після трьох років проживання на ній. 
 
2.(........) 
Р. Лукас зазначив, що базовим технічним принципом побудови більшості новокласичних моде-
лей є гіпотеза Дж. Мута про раціональні очікування, суть якої полягає у тому: 
1) у своїх діях господарські суб’єкти орієнтуються не на фактичні показники, а на очікувані 
(перманентні), відтак індивіди формують свої сподівання щодо поведінки певної економічної 
змінної на підставі її динаміки у найближчому минулому; 
2) індивіди знаходять перший задовільний для неї варіант поведінки, і припиняють подальші 
пошуки найкращого рішення; 
3) господарські суб’єкти формують свої очікування не лише на основі минулого досвіду, але й 
на основі своїх економічних знань і уявлень про майбутню політику держави; 
4) господарські суб’єкти не в стані передбачити майбутнє, вони постійно діють під впливом 
інтуїції, азарту, оптимізму – тих ірраціональних мотивів, які можна назвати «animal spirits». 
 
3.(........) 
Відповідно до п’ятистадійної концепції економічного розвитку Ф. Ліста, політика протекціо-
нізму є вкрай важливою: 
1) для країн, які перебувають на ІІІ (землеробство) та V (аграрно-комерційно-мануфактурній) 
стадіях розвитку, яка дозволяє реалізувати національні економічні інтереси; 
2) для країн, які перебувають на IV (аграрно-мануфактурній), яка спрямована на захист 
національної промисловості;  
3) за умови, що усі країни досягли однакового рівня (стадії) економічного розвитку; 
4) має абсолютне значення для усіх країн на різних стадіях економічного розвитку. 
 
4.(........) 
Яке твердження з позиції теорії Гекшера-Оліна неправильне: 
1) країни експортуватимуть ті товари, виробництво яких потребує значних витрат відносно 
надлишкових факторів; 



 2

2) країни імпортуватимуть товари, у виробництві яких довелося б широко використовувати 
відносно дефіцитні фактори виробництва; 
3) якщо відношення між кількістю даного фактора та іншими факторами в країні вище, ніж в 
інших країнах, то цей фактор є відносно надлишковим для даної країни; 
4) відносна ціна надлишкового фактора у країні буде нижчою порівняно з іншими країнами; 
5) відносна ціна продукту, у виробництві якого у країні використовують дешевий фактор 
виробництва більшою мірою, ніж інші фактори, буде вищою, ніж деінде. 
 
5.(........) 
Міжнародний франчайзинг – це: 
1) міжнародна торгівельна операція, за якою власник патенту поступається правами на 
використання винаходу покупцеві; 
2) міжнародна торгівельна операція, за якою власник винаходу дає іншій стороні дозвіл на його 
використання у певних межах; 
3) передача технічного досвіду і секретів виробництва, необхідних для освоєння нової техніки і 
технологій, вдосконалення методів управління тощо; 
4) надання великою фірмою права малій фірмі здійснювати протягом певного періоду свою 
діяльність під її опікою, використовуючи її обладнання, торгову марку тощо. 
 
6.(........) 
Якщо країна А торгує одночасно двома товарами однієї галузі (товар Х: експорт - 200 тис. 
дол. США, імпорт - 500; товар У: експорт - 500 тис. дол. США, імпорт - 200), то індекс 
внутрішньогалузевої торгівлі дорівнює: 
1) 0,47;  
2) 0,75; 
3) 0,57;  
4) 1,57 
 
7.(........)  
Виберіть із перелічених умов Incoterms-2010 умову, згідно із якою продавець має лише 
оплатити перевезення товару та застрахувати його: 
1) EXW;   2) CIF;     3) FOB;    4) FCA;    5) DАТ. 
 
8.(........) 
Якщо українська фірма купує товар у російської компанії, а російська компанія кладе отримані 
гроші на депозит у філію українського банку в Росії, тоді таку операцію буде відображено в 
платіжному балансі України як:  
1) кредит поточного рахунку і дебет поточного рахунку; 
2) дебет поточного рахунку і кредит фінансового рахунку; 
3) дебет поточного рахунку і дебет фінансового рахунку; 
4) кредит фінансового рахунку і дебет фінансового рахунку; 
5) кредит поточного рахунку і дебет фінансового рахунку. 
 
9.(........) 
Яка з перелічених країн не є учасником Спільного ринку південного конуса (MERCOSUR): 
1) Аргентина;. 2) Сурінам; 3) Бразилія; 4) Парагвай; 5) Уругвай. 
 
10.(........) 
Механізм ЕRМ-ІІ: 
1) визначає амплітуду курсових коливань національних валют усіх європейських країн до 
валюти євро; 
2) визначає амплітуду курсових коливань національних валют усіх європейських країн до екю; 
3) визначає максимально допустиме відхилення курсів національних валют країн Євросоюзу 
(які планують приєднатися до зони євро) до євро на рівні +/- 15 % стосовно центрального курсу 
ЄЦБ; 
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4) передбачає максимально допустиме відхилення курсів валют країн претендентів на вступ до 
зони євро +/- 1,5 % від оголошеного ЄЦБ. 
11.(........) 
Очікуючи зниження ціни активу, хеджер повинен: 
1) купити європейський опціон PUT, і якщо ціна активу падає, хеджер продає актив за 
страйковою ціною і отримує прибуток;  
2) купити європейський опціон CALL, і якщо ціна активу падає, хеджер продає актив за 
страйковою ціною і отримує прибуток;  
3) продати європейський опціон PUT, і якщо ціна активу падає, хеджер продає актив за ціною 
спот і отримує прибуток;  
4) купити європейський опціон PUT, і якщо ціна активу зростає, хеджер продає актив за 
страйковою ціною і отримує прибуток. 
 
12.(........) 
Правило Q,: 
1) запроваджене ФРС, передбачає, що за вкладами нерезидентів нараховуються проценти 
нижчі, від рівня процентних ставок на внутрішньому ринку США; 
2) запроваджене ФРС,  передбачає, що за вкладами нерезидентів нараховують проценти вищі, 
від рівня внутрішнього ринку США; 
3) запроваджене Банком Англії передбачає, що за вкладами нерезидентів нараховують 
проценти нижчі від рівня LIBOR; 
4) запроваджене Банком Англії  передбачає, що за вкладами нерезидентів нараховують 
проценти нижчі від рівня LIBID. 
 
13.(........) 
ТНК обирають валюту рахунків для трансакції таким чином, що курсові доходи утворю-
вались: 
1) у країнах із високими ставками прибуткових податків; 
2) у країнах із низькими ставками прибуткових податків; 
3) не має значення; 
4) у країнах, із високою волатильністю валютного курсу; 
5) тільки у країнах із м’якою національною валютою. 
 
14.(........) 
Клієнту німецького банку потрібно через місяць оплатити контракт на суму 100 000 дол. 
Прагнучи уникнути валютного ризику, пов’язаного із падінням курсу євро відносно долара, 
клієнт уклав форвардний контракт на купівлю 100 000 дол. з терміном поставки через місяць. 
Якщо спот-курс долара до євро в день укладання контракту становить 0,7396 євро/ дол., 
ставка розміщення на 1 місяць дол. 3,14% річних, ставка із залучення на 1 місяць євро 
5,52%,(часова база t/T= 1/12), то  теоретичний форвардний курс становить: 
1) 0,7352 євро/дол.; 
2) 0,7411 євро/дол.; 
3) 0,7381 євро/дол.; 
4) 0, 7452 євро/дол.; 
5) 0,7411 дол./євро; 
6) недостатньо інформації. 
 
15.(........) 
Якщо СDS на українські єврооблігації котируються на фінансовому ринку зі спредом 2900 б.п., 
то це означає, що: 
1) якщо інвестор бажає застрахуватися за допомогою CDS від ризику настання кредитної події 
(credit event), тоді йому доведеться здійснювати щорічні платежі 29 % вартості базового активу 
у вигляді премії за кредитний ризик емітентові CDS; 
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2) якщо емітент захоче застрахуватися за допомогою CDS від ризику настання кредитної події 
(credit event), тоді йому доведеться здійснювати щорічно 29 % вартості базового активу у 
вигляді премії за кредитний ризик інвесторів; 
3) вартість розміщення таких цінних паперів становить 29 % річних; 
4) правильні відповіді 1) і 3). 
 
16.(........) 
В моделі ОЕСР міжнародної угоди про уникнення подвійного оподаткування: 
1) закладено принципи уникнення подвійного оподаткування тільки в окремих галузях еконо-
міки; 
2) закладено принцип резидентства, відповідно до якого країна походження доходу поступа-
ється значною частиною податку з цього доходу на користь країни резидента компанії, який 
одержує дохід; 
3) закладено принцип територіальності, який передбачає оподаткування всіх доходів, які утво-
рилися  на території країн, що розвиваються; 
4) передбачено низькі ставки податку на репатріацію прибутку у розвинені країни. 
 
17.(........) 
Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство: 
1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама; 
2) виникає тісна залежність виробників один від одного; 
3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька; 
4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології. 
 
18.(........) 
Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і 
максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів: 
1) підтримання економічного зростання; 
2) досягнення повної зайнятості; 
3) досягнення економічної ефективності; 
4) підтримання стабільного рівня цін. 
 
19.(........) 
Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання 
доходу становить: 
1) одиницю; 
2) нуль; 
3) вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 
4) нижча для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 
 
20.(........) 
Сферу зайнятості деякої країни характеризують наступні показники: 

Чисельність дорослого населення країни, млн. осіб 800 
Коефіцієнт участі у робочій силі 0,7 
Чисельність безробітних, млн. осіб 42 
Природний рівень безробіття, % 5 

Обчислити рівень циклічного безробіття в країні. 
Варіанти відповідей: 
1) 2,5%;  2) 2,75%;  3) 4,3%;  4) 12,5%; 5) 8,2%. 
 
21.(........) 
Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого 
обсягу виробництва, коли: 
1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам; 
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2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам; 
3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам; 
4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються. 
 
22. (........) 
Фірма виробляє за рік 10 000 одиниць товару і продає їх за ціною 30 грн. Явні витрати фірми 
становлять 150 000 грн., а неявні витрати – 70 000 грн. Бухгалтерський прибуток фірми 
становитиме:  
1) 300 000 грн.; 
2) 150 000 грн.; 
3) 80 000 грн.; 
4) 230 000 грн. 
 
23.(........) 
До яких наслідків не призводить виплата дотацій виробникам деякого товару за твердою 
ставкою за інших однакових умов? 
1) витрати виробників цього товару зменшуються за кожним рівнем його ціни пропозиції на 
величину твердої ставки дотації; 
2) нова рівноважна ціна товару встановлюється на рівні, що є нижчим від рівня його старої 
рівноважної ціни; 
3) нова рівноважна кількість товару стає меншою від старої його рівноважної кількості; 
4) ціна виторгу виробників цього товару відрізняється від ціни його споживачів на величину 
твердої ставки дотації. 
 
24.  (........) 
Крива "дохід - споживання" : 
1) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів; на її 
основі будується крива індивідуального попиту; 
2) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу; на її основі будуються 
криві Енгеля; 
3) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною цін обох товарів; на її основі 
будується крива індивідуального попиту; 
4) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будується 
крива ринкового попиту. 
 
25.  (........) 
Якщо для обраного споживачем споживчого кошика MUx/MUY=9, а Рх/Ру=7, то: 
1) споживач знаходиться у стані рівноваги; 
2) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару X і менше товару Y; 
3) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару Y і менше товару X; 
4) споживач не має стимулу для зміни структури свого споживчого кошика. 
 
 
 
Декан економічного факультету    Р. В. Михайлишин 
 


