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ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
 ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для вступників на магістерську програму 
факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
2021 року 

 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:   

 Міжнародний менеджмент 
 Міжнародні фінанси 

 
Вказівки: Розв'яжіть завдання і запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних 
клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається. 
 
 1.(........) 
Міжнародна спеціалізація виробництва — це: 

1) 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 

2) форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного 
виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в 
самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції 
понад внутрішні потреби 

3) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей 
виробництва 

4) об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для 
світового ринку 

 
 2.(........) 
Модель "ціни — золото — потоки" належить: 

1) Томасу Мену 
2) Девіду Х'юму 
3) Вільяму Петті 
4) Елі Гекшеру 

 
 3.(........) 
Світова ціна на золото становить 480 дол./унція. Якщо країни — виробники золота будуть 
обмежені квотою на продаж монетарного золота на світовому ринку, вдвічі меншою, ніж у 
попередній період, то ціна на золото на світовому ринку: 

1) сильно впаде  
2) зросте 
3) залишиться незмінною 
4) незначно впале 

 
 4.(........) 
За моделлю факторів виробництва Гекшера — Оліна імміграція впливатиме на 
виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає, таким 
чином: 

1) виробництво трудомісткого товару зменшиться, а виробництво капіталомісткого товару 
зросте 

2) виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару 
зменшиться 

3) якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте 
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4) якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зменшиться 
 

 5.(........) 
Які з перелічених процесів не є характерними для міжнародної економічної інтеграції? 
(виберіть всі варіанти правильної відповіді) 

1) співробітництво між національними господарствами різних країн з частковою або 
повною їх уніфікацією 

2) ліквідація бар’єрів у торгівлі між країнами 
3) розподіл торговельних, фінансових, валютних та інших потоків між окремими групами 

країн, що диференціюються за територіальної або організаційною ознакою 
4) зближення національних ринків з метою створення загального ринку 
5) відокремлення, виділення видів виробництв і галузей у міжнародному масштабі 

 
 6.(........) 
Валюта, яка характеризується стабільним валютним курсом: 

1) тверда 
2) вільно конвертована 
3) фіксована 
4) резервна 

 
 7.(........) 
Під час голоду в Ірландії об'єм попиту на картоплю, ціна якої виросла, суттєво 
збільшився. Поясніть феномен.   

1) Це пояснюється наявністю монопсонії 
2) Підвищення ціни примусило скоротити споживання інших продуктів – дорожчих та 

якісніших   
3) Картопля була незамінним взаємодоповнюючим товаром.  

 
 8.(........) 
Країна А має порівняльну перевагу у виробництві товару Х, якщо:  

1) має перевагу у природно-кліматичних умовах виробництва цього товару  
2) виробляє цей товар з нижчими витратами, ніж інші країни 
3) виробляє цей товар з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний 

партнер 
4) немає правильної відповіді 

 
 9.(........) 
Якщо співвідношення ціни робочої сили до вартості капіталу в країні А є більшим, ніж в 
країні В, то: 

1) країна А є трудонадлишкова 
2) країна В є капіталонадлишкова 
3) країна А є капіталозабезпечена 
4) немає правильної відповіді 

 
 10.(........) 
Частка ринку, яку контролює міжнародний картель складає: 40%. Еластичність попиту на 
цей товар: 0,58. Еластичність пропозиції товару за межами картелю дорівнює: 0,25. Визначте 
монопольну надбавку картелю (t): 

1) 1,7 
2) 2,7 
3) 0,9 
4) 3,7 
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11.(........) 
Країна імпортує товар за світовою ціною 27 дол. Рівноважна внутрішня ціна на цей товар 
у даній країні 41дол. Визначте рівень забороняючого митного тарифу (Tзаборон.): 

1) 51,85% 
2) 50,65% 
3) 55,41% 
4) 53,41% 

 
 12.(........) 
Що краще для споживачів, введення квоти чи митного тарифу? 

1) квота 
2) митний тариф 
3) ефект від квоти та митного тарифу є однаковий 
4) правильні відповіді 1 і 3 

 
 13.(........) 
Торгівля валютою на світовому ринку здійснюється шляхом таких угод: 

1) спот, форвардів, свопів, ф’ючерсів, опціонів; 
2) термінових, спот; 
3) вірні відповіді 1) і 2); 
4) немає правильної відповіді. 

 
 14.(........) 
Припустимо в Нью-Йорку $ 2 = ₤ 1, в Лондоні ¥ 410 = ₤ 1, а в Токіо ¥ 205 = $ 1. В нас є 1000 
$ . Яким чином здійснити трикутний арбітраж?  

1) купляємо фунти в Нью-Йорку, продаємо їх в Лондоні, купляємо долари в Токіо; 
2) купляємо єну в Токіо, продаємо її в Лондоні, купляємо в Нью-Йорку долари; 
3) прибуток в будь-якому випадку буде рівний нулю; 
4) немає правильної відповіді. 

 
 15.(........) 
Розрахуйте платіжний баланс країни А (млн. дол.), якщо: купівля резидентами країни А 
іноземних цінних паперів = 60, імпорт товарів і послуг в країну А = 120, експорт товарів і 
послуг з країни А = 140, грошові трансферти інших країн в країну А = 30, продаж цінних 
паперів фірм країни А іноземцям = 70, імпорт золота в країну А = 60, прямі інвестиції в 
країну А = 100.  

1) 160 млн. дол. 
2) 100 млн. дол. 
3) 40 млн. дол. 
4) 120 млн. дол. 

 
 16.(........) 
Механізм дії фіскальної політики описується графічно за допомогою: 

1) кривої IS; 
2) кривої LM; 
3) кривої BP; 
4) немає правильної відповіді. 

 
 17.(........) 
Експансіоністська монетарна політика передбачає: 

1) зростання процентних ставок; 
2) зменшення процентних ставок; 
3) зменшення державних видатків; 
4) зменшення податкових ставок. 
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18.(........) 
Маастрихтські угоди були підписані у: 

1) 1992 році; 
2) 1995 році; 
3) 2002 році; 
4) 1999 році; 

 
 19.(........) 
Компанія В розглядає можливість інвестування в проект, що за 2 роки принесе грошові 
доходи відповідно 3000 євро та 2000 євро. Чи схвалили б Ви цей проект, якщо його 
дисконтна ставка становить 10%, а початкові інвестиції 4 000 єрво?  

1) проект не рекомендується компанії В, оскільки значення його чистої теперішньої 
вартості негативне; 

2) проект рекомендується компанії В, оскільки значення його чистої теперішньої вартості 
позитивне; 

3) проект є самоокупним, тобто значення його чистої теперішньої вартості рівне нулю; 
4) немає правильної відповіді. 

 
 20.(........) 
Документарний акредитив є більш вигідним для: 

1) експортера; 
2) імпортера; 
3) для обох сторін вигода є однаковою; 
4) немає правильної відповіді.  

 
 21.(........) 
Монопсонія це: 

1) ринок, на якому є лише один покупець блага чи ресурсу  
2) ринок, на якому є лише один продавець блага чи ресурсу  
3) ринок, який повністю контролюється державою 

 
22.(........) 
Ідентифікуйте тип евристики поведінкової економіки. Молодий монах звернувся до 
настоятеля з питанням, чи може він курити під час молитви? Звичайно ні – відповів 
настоятель. Монах з сусідньої келії погодився владнати це питання. Він звернувся до 
настоятеля з запитанням: Отче, а чи можу я молитися під час куріння. На що отримав 
згоду. 

1) ефект розумової бухгалтерії  
2) ефект форми  
3) ефект репрезентативності 

 
23.(........) 
Як називається фінансовий нетарифний метод торгової політики, який передбачає 
дотування однієї галузі або сектору економіки за рахунок іншої галузі або сектору за 
допомогою заходів державного регулювання 

1) перехресні субсидії 
2) внутрішні субсидії 
3) непрямі субсидії 
4) прямі субсидії 

 
24.(........) 
Головне значення якої концепції полягає в обґрунтуванні розміщення міжнародного 
виробництва залежно від специфіки приймаючої країни? 

1) теорія порівняльних переваг 
2) теорія перехресного попиту 
3) теорія міжнародних портфельних інвестицій 
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4) еклектична парадигма іноземних прямих інвестицій 
 
 25.(........) 
Які з причин можуть спонукати країну А здійснювати пряме іноземне інвестування в 
країну Б (виберіть всі варіанти правильних відповідей): 

1) високий рівень оплати праці в країні Б 
2) високий рівень митного оподаткування в країні Б 
3) високе безробіття в країні А 
4) висока ставка процента в країні Б 

 
 
 
 
 


