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Тема :: Теорія міжнародних економічних відносин
1. Міжнародна економіка розглядає такі види ринку
◦ Світовий, зовнішній, міжнародний, національний, внутрішній
◦ Міжнародний, світовий, національний, внутрішній
◦ Внутрішній, національний, міжнародний, конкурентний
◦ Внутрішній, національний, світовий, зовнішній
2. На якому рівні міжнародної економічної системи представлені держави
◦ Макрорівень
◦ Мезорівень
◦ Метарівень
◦ Мегарівень
3. На якому рівні міжнародної економічної системи представлені галузі держав
◦ Макрорівень
◦ Мезорівень
◦ Метарівень
◦ Мегарівень
4. На якому рівні міжнародної економічної системи представлені міжнародні інтеграційні об'єднання
◦ Макрорівень
◦ Мезорівень
◦ Метарівень
◦ Мегарівень
5. На якому рівні міжнародної економічної системи представлені міжнародні організації
◦ Макрорівень
◦ Мезорівень
◦ Метарівень
◦ Мегарівень
6. Економічна інтеграція – це
◦ Пошук компромісу між ринковими та державними механізмами функціонування економіки
◦ Зближення та взаємопристосування окремих національних господарств
◦ Контроль держави за економічними процесами та адаптацією законодавства до регіональних норм
◦ Стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами з різних країн
7. Основними формами економічної інтеграції є
◦ Зона вільної торгівлі, Митний союз, Спільний ринок, Економічний союз, Політичний союз
◦ Зона вільної торгівлі, Демпінгова спільнота, Спільний ринок, Економічний союз
◦ Спільний ринок, Трансформаційна концепція, Економічний союз, Політичний союз
◦ Зона вільної торгівлі, Митний союз, Спільний ринок, Економічний союз
8. Назвіть основні ознаки економічного союзу
◦ Ліквідація будь-яких торгівельних обмежень і проведення єдиної зовнішньоторговельної політики
◦ Стирання меж національних економік шляхом створення єдиного політичного центру
◦ Вільне переміщення товарів, послуг, капіталу та громадян
◦ Жорстка координація (по суті – єдність) економічної, фінансової та соціальної політики
9. Міжнародний поділ праці – це
◦ Вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічна
вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості і якості
◦ 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
◦ Взаємовідносини між державами при обміні продукції понад внутрішні потреби
◦ Взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва
10. Назвіть найбільш значну та найбільш динамічну групу товарів на світовому ринку
◦ Енергоресурси
◦ Фармацевтичні продукти
◦ Машини та обладнання
◦ Продукція агропромислового комплексу
11. Міграційне сальдо — це
◦ Міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів
◦ Різниця еміграції з країни та імміграції в країну
◦ Повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання
◦ Сума еміграції з країни та імміграції в країну
12. До економічних причин міжнародної міграціїї належать
◦ Відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні, особисті та екологічні
◦ Релігійні, політичні, стихійні, воєнні
◦ Різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різне пенсійне забезпечення
◦ Геополітичні, особисті, екологічні
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13. Коли неолібералізм дістав свого розвитку
◦ Після першої Світової війни
◦ Після світової фінансової кризи 1929-1933 рр.
◦ Після другої Світової війни
◦ Після світової фінансової кризи 2008 р.
14. Хто приймав участь у зародженні інституціоналізму
◦ Гелбрейт, Коус
◦ Фрідмен, Джевсон
◦ Веблен, Коммонс
◦ Веблен, Фрідмен
15. Назвіть основний об'єкт наукового інтересу Джона Гелбрейта
◦ Зріла корпорація
◦ Суспільна трансформація
◦ Економічна конвергенція
◦ Інновації
16. Назвіть центральну проблему розвитку економіки з точки зору інституціоналістів
◦ Створення системи соціального контролю економіки
◦ Зняття бар’єрів на шляху міжнародного руху факторів виробництва
◦ Сформування наддержавного органу регулювання економіки
◦ Поєднання підприємницького та адміністративного ресурсу у кластер
17. Що передбачає модель “цивілізованого синтезу” У. Ростоу
◦ Поєднання підприємницького та адміністративного ресурсу у кластер
◦ Максимальне використання приватного підприємництва, вільного ринку в поєднанні з адміністративною і
фінансовою підтримкою ініціативи з боку держави
◦ Розвиток міждержавних зв’язків шляхом створення інтеграційних угрупувань
◦ Зняття бар’єрів на шляху міжнародного руху факторів виробництва
18. Окресліть стадії інтернаціоналізації фірми при національному підході
◦ Експорт
◦ Угода про дистрибуцію
◦ Філія продажів
19. Як діють субєкти господарювання та населення за умов збільшення інфляційних сподівань
◦ Вони намагаються володіти якомога більшою кількістю грошей
◦ Вони намагаються обернути гроші у золото, ціна на яке зменшується
◦ Вони скуповують національну валюту для збереження і використання у майбутньому
◦ Вони намагаються володіти якомога меншою кількістю грошей
20. Переселення працездатного населення з одних держав (регіонів) до інших терміном більше, ніж рік, що викликана
економічними та іншими соціально-політичними причинами — це
◦ Зовнішні міграції населення
◦ Рееміграція
◦ Міграція робочої сили
◦ Всі відповіді правильні
21. За характеристиками тривалості міграція буває
◦ Постійна та тимчасова
◦ Сезонна, річна
◦ Маятникова, внутрішня
◦ Всі відповіді правильні
22. Організовані міграції бувають двох видів
◦ Добровільні та примусові
◦ Добровільні та сезонні
◦ Добровільні та незворотні
◦ Примусові та маятникові
23. Причини сезонних міграцій
◦ Надлишок робочої сили в тих або інших регіонах, де існує безробіття
◦ Вигідна заробітна плата у місцях тимчасового працевлаштування, яка дозволяє за короткий час отримати
чималий прибуток
◦ Різниця в оплаті праці між окремими регіонами чи суміжними державами
◦ Всі відповіді правильні
24. Основними суб’єктами процесу інтернаціоналізації ринку праці виступають
◦ Національно-державні інституції
◦ Міжнародні організації у сфері праці
◦ Вітчизняні підприємства за кордоном
◦ Всі відповіді правильні
25. Загальний коефіцієнт міграції показує
◦ Загальний обсяг прибулих в країну
◦ Швидкість переміщення населення з однієї країни в іншу
◦ Ступінь інтенсивності руху населення в даній місцевості
◦ Відносну зміну чисельності населення даної місцевості
26. Які позитивні наслідки для країн імміграції
◦ Вигода для країни, що приймає
◦ Грошові перекази емігрантів на батьківщину сприяють розширенню реалізації товарів країн імміграції за
кордоном
◦ Робітники-емігранти сприяють омолодженню структури трудових ресурсів країн імміграції
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◦ Всі відповіді правильні
27. Абсолютний показник – чиста міграція – це
◦ Коефіцієнт, що показує суму між кількістю прибулих і кількістю вибулих осіб
◦ Коефіцієнт, що показує співвідношення між кількістю прибулих і кількістю вибулих осіб
◦ Коефіцієнт, що показує різницю між кількістю прибулих і кількістю вибулих осіб
◦ Коефіцієнт міграції показує відносну зміну чисельності населення даної місцевості
28. Назвіть негативні наслідки для країн еміграції
◦ Втрата національною економікою наймобільнішої і, як правило, найкращої частини трудових ресурсів
◦ Наплив робітників з-за кордону ускладнює проблему зайнятості в країні
◦ Негативно впливає на економічне становище місцевих працівників
◦ Немає правильної відповіді
29. «Відплив умів» - це
◦ Повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання
◦ Міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів
◦ Різниця імміграції з країни й еміграції в країну
◦ Міжнародна міграція низько кваліфікованих кадрів
30. Назвіть основні неекономічні причини виїзду за кордон висококваліфікованої робочої сили
◦ Зниження соціального статусу спеціаліста і вченого
◦ Неможливість реалізації професійної кар'єри на батьківщині
◦ Різке падіння престижу наукової роботи в суспільстві
◦ Всі відповіді правильні
31. Система постачань, які здійснюють окремі філії та дочірні фірми в межах однієї тнк за специфічними
трансфертними цінами – це
◦ Специфічний ринок
◦ Трансфертний ринок
◦ Інтегральний ринок
◦ Інтеграційний ринок
32. Світовий (міжнародний) ринок праці – це
◦ Сукупність національних ринків окремих країн, що пов’язані між собою міжнародними економічними
відносинами
◦ Сукупність національних економік окремих країн і регіональних економічних об’єднань, що взаємодіють між
собою на підставі міжнародного поділу праці
◦ Система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових
трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту
◦ Система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження правил перетину кордону з метою
працевлаштування
33. Якими кількісними показниками характеризується категорія конкурентоспроможності працівників
◦ Продуктивність та ефективність праці, витрати робочого часу на виконання певних операцій (робіт)
◦ Економія робочого часу при виконанні робіт
◦ Розмір заробітної плати працівників
◦ Кількість робочих годин на тиждень, на яку погоджується працівник
34. Міграційний оборот – це
◦ Відношення кількості емігрантів до величини офіційно зареєстрованої робочої сили
◦ Різниця величин імміграції та еміграції
◦ Сума величин імміграції та еміграції
◦ Загальна кількість перетинів державного кордону
35. Співвідношення між попитом та пропозицією на ринку називають
◦ Кон’юнктурою
◦ Інфраструктурою
◦ Динамікою
◦ Структурою
36. Міграційний капітал – це
◦ Загальних обсяг мігрантів, який являє собою суму між прибулими і вибулими з країни з метою
працевлаштування
◦ Загальних обсяг мігрантів, який являє собою різницю між прибулими і вибулими з країни з метою
працевлаштування
◦ Трансферти грошових переказів трудових мігрантів, які являють собою суму між їх доходами та витратами
на їхнє перебування в країні працевлаштування
◦ Трансферти грошових переказів трудових мігрантів, які являють собою різницю між їх доходами та
витратами на їхнє перебування в країні працевлаштування
37. Країна, що приймає мігрантів отримає такі переваги
◦ Трансферт знань, поліпшення демографічної ситуації в країні, збільшення платежів до бюджету
◦ Збалансування статево-вікової структури населення країни-реципієнта
◦ Зростання середнього рівня заробітної плати та зниження податкової ставки
◦ Можливість знизити витрати на науково-дослідні роботи і високотехнологічні проекти за рахунок збільшення
кількості дешевої робочої сили
38. Міжнародний рух капіталу – це
◦ Одностороння міграція капіталу з однієї країни в інші з метою здобуття зиску
◦ Надання капіталу в грошовій чи товарній формі суб’єктами однієї країни у власність суб’єктам іншої країни на
умовах безоплатності, неповернення
◦ Переміщення капіталу між країнами у пошуку більш вигідної сфери застосування
◦ Довгострокові закордонні інвестиції
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39. Вперше теорію руху капіталу між країнами почав розробляти
◦ Дж. С. Мілль
◦ Дж. Кейнс
◦ Р. Менголд
◦ Дж. Даннінг
40. Ключовими елементами будь-якої валютної системи є
◦ Валютний паритет
◦ Міжнародні кредитні засоби обігу
◦ Валютні обмеження
◦ Всі відповіді вірні
41. Резервна валюта — це
◦ Національна валюта провідних країн світу, яка накопичується центральними банками інших країн як резерв
коштів для міжнародних розрахунків
◦ Національна валюта будь-яких країн світу, яка накопичується центральними банками інших країн як резерв
коштів для міжнародних розрахунків
◦ Долар США
◦ Найстабільніша валюта в межах регіональної валютної системи
42. Регіональна валютна система виникає
◦ У межах регіонів країни
◦ У межах інтеграційних угрупувань та валютних блоків
◦ Виникає у світовій економіці як ціле і розвивається на основі формування світового ринку
◦ Між двома і більше суміжними країнами
43. Основні складові світової валютної системи
◦ Світовий грошовий товар, міжнародна валютна ліквідність, міжнародні валютно-фінансові організації
◦ Світовий грошовий товар, валютних курс, міжнародна валютна ліквідність, міжнародні валютно-фінансові
організації
◦ Світовий грошовий товар, валютних курс, валютні ринки, міжнародна валютна ліквідність, міжнародні
валютно-фінансові організації
◦ Вільно конвертовані, частково конвертовані, неконвертовані валюти
44. Пряме котирування – це
◦ Вираження одиниці національної валюти в іноземній
◦ Вираження одиниці іноземної валюти у національній
◦ Визначення курсу валюти
◦ Визначення співвідношення курсів двох валют через третю
45. Непряме котирування – це
◦ Вираження одиниці національної валюти в іноземній
◦ Вираження одиниці іноземної валюти у національній
◦ Визначення курсу валюти
◦ Визначення співвідношення курсів двох валют через третю
46. Теорію оптимальних валютних зон обгрунтував
◦ І. Кант
◦ Р. Манделл
◦ К. Маркс
◦ С. Хімер
47. Теорія ввалютного курсу користується поняттям «магічного трикутника». вершини трикутника позначають три
класичні цілі грошово-валютної політики будь-якого уряду. Даними цілями є
◦ Стабільний валютний курс, суверенна валютно-грошова політика
◦ Стабільна економічна ситуація
◦ Вільний рух капіталу
◦ Забезпечення фіксованого валютного курсу
48. Модель економічної динаміки показує, що чим нижчі темпи економічного зростання країни, багатої капіталом, тим
сильніша тенденція до вивозу з неї капіталу. Так вважав
◦ Д. Рікардо
◦ К. Маркс
◦ Ж. Б. Сей
◦ Р. Харрод
49. Виберіть найбільш правильний перелік передумов економічної інтеграції
◦ Прагнення розширити ринок, збільшити виробництво, зменшити бар’єри в торгівлі, досягти науковотехнічного прогресу
◦ Близкість економічних рівнів, географічна близкість, наявність економічних зв’язків, спільність економічних
проблем, «ефект доміно»
◦ Створення сприятливого бізнес-середовища, використання переваги економіки масштабу, вирішення задач
торгової політики, сприяння структурній перебудові економіки
◦ Воля керівництва країн, підвищувальна загальногосподарська кон’юнктура інтенсивні зв’язки, створення
наднаціональних органів управління
50. Якщо в результаті утворення митного союзу виникає тільки ефект створення торгівлі, то добробут країн (як тих, що
беруть участь в інтеграції, так і тих, що не беруть участі)
◦ Погіршиться
◦ Покращиться
◦ Залишиться на тому ж рівні
◦ Буде постійно змінюватись
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51. Якщо в результаті утворення митного союзу виникає ефект відхилення торгівлі, то добробут країн, які не є
учасницями митного союзу
◦ Погіршиться
◦ Покращиться
◦ Залишиться на тому ж рівні
◦ Буде постійно змінюватись
52. Якщо в результаті утворення митного союзу країни-члени починають імпортувати товари не з тих країн, де товари
дешевші, а з партнерів по митному союзу, такий ефект називається
◦ Ефект відхилення торгівлі
◦ Ефект зміни партнера
◦ Ефект інтеграції
◦ Ефект глобалізації
53. Зона вільної торгівлі передбачає
◦ Дію особливого пільгового торговельного режиму для країн-учасниць за рахунок усунення внутрішніх
тарифів при їх збереженні в торгівлі з іншими країнами
◦ Угоду двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного
зовнішнього тарифу
◦ Вільний рух товарів та послуг, факторів виробництва, узгоджена економічна політика
◦ Вільне переміщення товарів і послуг через кордон
54. На якому етапі економічної інтеграції необхідна координація господарської, фіскальної та монетарної політики між
членами інтеграційного угрупування
◦ Зона вільної торгівлі
◦ Митний союз
◦ Спільний ринок
◦ Економічний союз
55. На якому етапі економічної інтеграції скасовуються бар’єри на шляху руху капіталів і робочої сили між країнамичленами інтеграційного угрупування
◦ Зона вільної торгівлі
◦ Митний союз
◦ Спільний ринок
◦ Економічний союз
56. На якому етапі економічної інтеграції скасовуються тарифні та нетарифні бар’єри у взаємній торгівлі між членами
інтеграційного угрупування
◦ Преференційні угоди
◦ Зона вільної торгівлі
◦ Митний союз
◦ Економічний союз
57. Найголовніший критерій, що визначає фірму як транснаціональну
◦ Запозичення іноземних технологій
◦ Діяльність фірми більш, ніж в одній країні
◦ Діяльність фірми більш, ніж в трьох країнах
◦ Залучення іноземних інвестицій
58. ТНК – це
◦ Спільне підприємство, кількість власників якого становить 10 – 12 осіб
◦ Компанія, розташована в прикордонному регіоні
◦ Фірма, яка має два і більше головних офісів
◦ Група підприємств, що функціонують в різних країнах, але контролюються штаб-квартирою, яка знаходиться
в одній конкретній країні
59. Автором концепції, що виникла на основі ідеї організації виробництва товару на новому закордонному ринку як
засобу продовження життєвого циклу товару і мінімізації змінних витрат за допомогою певних економічних заходів
◦ Дж. Даннінг
◦ Р. Вернон
◦ К. Акамацу
◦ С. Хаймер
60. «Еклектична модель Дж. Даннінга грунтується на тому, що фірма починає виробництво за кордоном, коли
співпадають наступні три обставини
◦ Фірма має переваги на новому ринку; фірмі вигідно реалізувати ці переваги на місці, а не через експорт
товарів і технологій; фірма використовує виробничі ресурси за кордоном більше ефективно, ніж в себе
вдома
◦ Фірма має переваги на новому ринку; фірмі вигідно реалізувати ці переваги за кордоном через експорт
товарів і технологій; фірма використовує виробничі ресурси вдома ефективніше, ніж за кордоном
◦ Фірма не має переваг на новому ринку; фірмі вигідно реалізувати ці переваги на місці, а не через експорт
товарів і технологій; фірма використовує виробничі ресурси за кордоном більше ефективно, ніж в себе
вдома
◦ Фірма має переваги на новому ринку; фірмі вигідно реалізувати ці переваги на місці, а не через експорт
товарів і технологій; фірма не залучає закордонні виробничі ресурси
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Тема :: Історія міжнародних економічних відносин
61. Коли відбувся і етап міжнародної міграції робочої сили (масова еміграція із Європи у Північну Америку та
Австралію)
◦ 1880-1914 рр.
◦ 1918-1939 рр.
◦ 1945-1980 рр.
◦ 1725-1880 рр.
62. В процесі історичного розвитку міграційних процесів сформувалися основні міжнародні міграційні системи
◦ Північноамериканська та Європейська
◦ Близькосхідна та Азійсько-Тихоокеанська
◦ Південноамериканська та Євразійська
◦ Всі відповіді правильні
63. Який етап міжнародної міграції охоплює скорочення масштабів міжнародної трудової міграції, в тому числі
міжконтинентальної міграції і навіть рееміграцїї з класичної країни-іммігранта - США
◦ І етап - безпосередньо пов'язаний з промисловою революцією
◦ ІІ етап міжнародного переміщення трудових ресурсів охоплює період з 80-х років XIX ст. до Першої світової
війни
◦ ІІІ етап розвитку міжнародної міграції охоплює період між двома світовими війнами
◦ ІV розвитку міжнародної міграції робочої сили розпочався після Другої світової війни і триває понині
64. Світова валютна система виникла
◦ Наприкінці ХХ ст.
◦ Наприкінці ХVIII ст.
◦ Наприкінці ХІХ ст.
◦ Наприкінці XVII ст.
65. двома основними формами валютної системи є
◦ Національна та світова
◦ Національна та регіональна
◦ Світова та регіональна
◦ Немає правильної відповіді
66. Подвійна ціна на золото — це
◦ Ціна на золото, що склалася внаслідок поділу ринку золота на офіційний та вільний ринки
◦ Централізований резерв золота у розпорядженні фінансових органів країни або міжнародних фінансових
організацій
◦ Одиниця виміру ваги
◦ Курс, який зафіксував фактичне співвідношення, що склалося між валютами країн-членів ЄВС і цими
валютами та екю на початок дій ЄВС
67. В час коли золото виконувало всі функції грошей, то це забезпечувало
◦ Відсутність відмінностей процентних ставок, фіксовані валютні курси
◦ Стабільність валютної системи, вільне переливання капіталу із країни в країну, необмежений обмін
національних валют
◦ Вільне переміщення факторів виробництва, уніфікацію митних тарифів
◦ Безмитне переміщення товарів та послуг, вільне переливання капіталу з країни в країну
68. Міжнародна валютна система існувала в таких формах
◦ Золотого стандарту
◦ Золото доларового стандарту
◦ Плаваючих курсів
◦ Всі відповіді вірні
69. Паризька валютна система сформувалася у
◦ 1864 р.
◦ 1867 р.
◦ 1900 р.
◦ 1939 р.
70. Міжнародний валютний фонд було створено під час міжнародної конференції, яка була проведена у
◦ Бреттон-Вудсі
◦ Кінгстоні
◦ Парижі
◦ Цюріху
71. При Бреттон-Вудській валютній системі резервними валютами були
◦ Долар США
◦ Німецька марка
◦ Фунт стерлінгів
◦ Китайський юань
72. При золотомонетному стандарті валютний курс був
◦ Плаваючий
◦ Фіксований
◦ Номінальний
◦ Реальний
73. Ямайська валютна система – це
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

◦ Міжнародна валютна система, що ґрунтується на офіційному закріпленні країною золотого вмісту
національної валютної одиниці із зобов'язанням центрального банку купувати та продавати національну
валюту в обмін на золото
◦ Міжнародна валютна система, що ґрунтується на золоті та девізах
◦ Міжнародна валютна система, що ґрунтується на повній демонетизації золота у сфері валютних відносин та
введенні спеціальних прав запозичення в якості головного резервного активу
◦ Міжнародна валютна система, що ґрунтується на базі біметалевого стандарту
При Ямайській валютній системі обмін валют відбувався за
◦ Плаваючим валютним курсом
◦ Фіксованим валютним курсом
◦ Крос-курсом
◦ Оптимальним курсом
У процесі еволюції світової валютної системи існували такі валютні блоки
◦ Стерлінговий
◦ Доларовий
◦ Блок німецької марки
◦ Блок французького франка
Валютний блок – це
◦ Це угруповання країн, що сформувалося на основі валютно-економічної залежності від країни-гегемона для
проведення узгодженої політики у сфері міжнародних валютних відносин
◦ Це угруповання країн, валюти яких прикріплені до валюти держави, що очолює цей блок
◦ Об’єднання валют різних країн
◦ Об’єднання країн з метою запобігання валютним війнам
Спеціальні права запозичення (СПЗ) виникли при
◦ Генуезькій валютній системі
◦ Бреттон-Вудській валютній системі
◦ Ямайській валютній системі
◦ Паризькій валютній системі
Спочатку СПЗ прирівнювалися до
◦ Золота
◦ Марки
◦ Долара
◦ Фунта стерлінга
Курс СПЗ спочатку визначався на основі валютного кошика
◦ 20 валют країн
◦ 25 валют країн
◦ 16 валют країн
◦ 18 валют країн
З 2001 року структура валютного кошика за яким розраховується СПЗ представлена
◦ Японською ієною, доларом США
◦ Німецькою маркою
◦ Євро, англійським фунтом
◦ Французьким франком, Канадським доларом, японською ієною
Валютна змія – це
◦ Спільне коливання валютних курсів
◦ Коливання курсу однієї валюти
◦ Політика країни щодо курсоутворення
◦ Коливання валютного курсу у встановлених межах
Першим етапом формування Європейської валютної системи було
◦ Вільний рух капіталу між країнами-учасницями
◦ Європейська валютна угода
◦ Європейська валютна система
◦ Маастрихтська угода
Маастрихтська угода була підписана у
◦ 1990 році
◦ 1991 році
◦ 1992 році
◦ 1995 році
Перехід до єдиної валюти у безготівковій формі відбувся у
◦ 1995 році
◦ 1997 році
◦ 1999 році
◦ 2001 році
Попердником євро було
◦ СПЗ
◦ ЕКЮ
◦ Золото
◦ Долар
Згідно критеріїв вступу до Європейського валютного союзу, інфляція не повинна перевищувати показники трьох
кращих з цього показника членів ЄС більше, ніж на
◦ 2,0 %
◦ 1,5 %
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

◦ 4%
◦ 3%
Згідно критеріїв вступу до Європейського валютного союзу, в яких межах має підтримуватись поточний дефіцит
держбюджету у ВВП країни
◦ 3%
◦ 4%
◦ 5%
◦ 2%
Згідно критеріїв вступу до Європейського валютного союзу, загальний борг країни не може перевищувати… ВВП
◦ 70%
◦ 65%
◦ 60%
◦ 55%
У травні 1971 р. було затверджено «план Вернера» який передбачав
◦ Досягнути повної свободи переміщення грошей і капіталу всередині ЄЕС, запровадити конвертованість
валют і фіксацію обмінних курсів
◦ Об’єднання валютних резервів країн-членів і навіть заміщення їхніх національних валют єдиною грошовою
одиницею
◦ Створити валютний союз з метою здійснення політичного тиску на інші країни
◦ Створити валютний союз з метою здійснення економічного тиску на інші країни
Створення Європейського валютного союзу передбачав
◦ план Вернера
◦ план Делора
◦ план Шмідта
◦ план Шумана
Основними перевагами введення євро були
◦ Зниження процентних ставок та рівня податків
◦ Стало можливим створення єдиного ринку цінних паперів
◦ Можливість країн отримувати додатковий дохід від спекуляцій на валютному ринку
◦ Можливість погашення зовнішнього боргу завдяки додатковій емісії
Недоліками введення євро були
◦ Втрачається можливiсть адекватно реагувати на конкретнi обставини в окремих країнах, якi знаходяться на
рiзних рiвнях розвитку
◦ Боротьба з iнфляцiєю, тому що не можливо передбачити наскiльки ефективно буде можливо упоратися з
регiональною iнфляцiєю в умовах єдиної валюти
◦ Збільшення валютних ризиків, зниження процентних ставок та рівня податків
◦ Можливість країн отримувати додатковий дохід від спекуляцій на валютному ринку
Тезаврація – це
◦ Цінності, щодо яких валютним законодавством встановлюється особливий обмежений режим обігу на
території країни
◦ Офіційні запаси іноземної валюти у центральному банку та фінансових органах країни або у міжнародних
фінансових організаціях
◦ Накопичення золота приватними особами у вигляді скарбів або страхових фондів
◦ Накопичення іноземної валюти приватними особами
Естонія увійшла в зону євро
◦ 2000 р.
◦ 2004 р.
◦ 2008 р.
◦ 2011 р.
До складу єврозони на 2015 рік входило … країн:
◦ 20 країн
◦ 23 країни
◦ 17 країн
◦ 28 країн
На саміті у Брюсселі в грудні 2011 року обговорювали
◦ Вирішення боргової кризи
◦ Збереження довіри до євро
◦ Порятунок економік держав ЄС
◦ Всі відповіді вірні
Які країни входять до Центральноєвропейської Зони Вільної Торгівлі (СЕФТА)
◦ Молдова, Польща, Туреччина
◦ Україна , Швеція, Словаччина
◦ Польща, Словаччина, Угорщина
◦ Молдова, Польща, Угорщина
Що означає принцип “чотирьох свобод” в інтеграційному об’єднанні
◦ Вільний рух товарів, послуг, капіталів, робочої сили
◦ Свобда слова, зібрань, виступів та звернень
◦ Вільне персування спортсменів, викладачів, артистів, музикантів
◦ Свобода конкуренції, підприємництва, видкриття та закриття бізнесу
Назвіть інтеграційне угрупування, до якого входять США, Канада і Мексика
◦ КАРІКОМ
◦ ОАЕ
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◦ НАФТА
◦ СЕФТА
Якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя, який характеризується різким зростанням ролі
зовнішніх факторів розвитку всіх держав і створенням транснаціонального капіталу називається
◦ Інтерналізацією
◦ Транснаціоналізацією
◦ Економічною глобалізацією
◦ Транснаціональним зрушенням
Більшість ТНК (90 %) базується в
◦ Розвинутих країнах з ринковою економікою
◦ Нових індустріальних країнах
◦ Країнах, що розвиваються
◦ Постсоціалістичних країнах
Найменш характерними рисами сучасного етапу транснаціоналізації є
◦ Звуження географічної діяльності ТНК
◦ Зменшення транскордонного злиття і поглинання
◦ Стрімке зростання масштабів операцій ТНК
◦ Розширення транснаціоналізації великих фірм і звуження малих і середніх фірм
На торгівлю між материнськими компаніями та їх зарубіжними філіями припадає
◦ 1/3 світової торгівлі
◦ 1/5 світової торгівлі
◦ Більше половини обсягів світової торгівлі
◦ 10 % світової торгівлі
Вихід сильних країн з єврозони спричинить
◦ Збільшення вартості валюти
◦ Хеджування валютних ризиків
◦ Збільшеня експорту даних країн
◦ Вирішення боргової кризи
Зміна географічних напрямків іноземних інвестицій полягає у
◦ Переважанні міграції підприємницького капіталу між промислово розвиненими країнами
◦ Збільшенні експорту підприємницького капіталу з промислово розвинених країн у країни, що розвиваються
◦ Збільшенні обсягів іноземних інвестицій між країнами, що розвиваються
◦ Всі відповіді правильні
Починаючи з 90-х років ХХ ст. уряди
◦ Виробляють політику, яка стимулює надходження іноземних інвестицій у їхні країни
◦ Намагаються виробити економічну стратегію і тактику з урахуванням зростання прямих іноземних
інвестицій, однак їхні дії нерегулярні та нескоординовані
◦ Намагаються обмежити приплив прямих іноземних інвестицій, так як це загрожує національній безпеці
◦ Використовують надходження іноземних інвестицій для зміцнення конкурентних переваг своїх ТНК на
зарубіжних ринках
Метою Європейської валютної системи (ЄВС) було
◦ Досягнення валютної стабільності та створення єдиної валюти
◦ Вирівнювання основних економічних показників та уніфікація економічної політики
◦ Створення ЄОУС та НАТО
◦ Розроблення та впровадження засобів колективного регулювання валютної сфери, стабілізація економічного
становища країн-членів ЄВС
Створення Європейської валютної системи (ЄВС) викликане
◦ Кризою Генуезької валютної системи
◦ Кризою Бреттон-Вудської валютної системи
◦ Кризою Ямайської валютної системи
◦ Кризою Вашингтонської валютної системи
Історично валютний паритет існував у таких видах
◦ Золотий
◦ Золото девізний
◦ Балансовий
◦ Купівельної спроможності
Міжнародний валютний фонд почав свою діяльність
◦ 1 березня 1947 р.
◦ 12 липня 1944 р.
◦ 15 травня 1945 р.
◦ 18 червня 1951 р.
36 % регіональних потоків інвестицій в 1973 р. спрямовувалася до
◦ Канади
◦ країн Європейського економічного співтовариства та інших європейських країн
◦ Австралії, Нової Зеландії та Південної Африки
◦ Японії
Основними отримувачами прямих інвестицій серед країн, що розвиваються в 70-х роках були
◦ Бразилія
◦ Мексика
◦ Аргентина
◦ Індія
У 1945—1960 pp. основна міграція відбувалася з
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◦ Європи
◦ Азії
◦ Латинської Америки
◦ Африки
Європейський інвестиційний банк було створено у
◦ 1956 р.
◦ 1958 р.
◦ 1961 р.
◦ 1955 р.
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) створено у
◦ 1989 р.
◦ 1967 р.
◦ 1950 р.
◦ 1985 р.
Як змінилась інфляція до 1999 року у країнах
◦ У цих країнах до початку ХХІ століття спостерігалась супергіперінфляція
◦ До 1999 року зростання інфляції зупинилось майже у всіх країнах
◦ Спостерігалась тенденція до зростання інфляції
◦ Інфляція суттєво скоритилася
На початку 2000-х рр. 60% обсягів прямих іноземних інвестицій надходило у розвинуті країни, що обумовлено
такими причинами
◦ Більш стабільний інвестиційний клімат у розвинутих країнах порівняно з іншими країнами
◦ Розвинута інфраструктура забезпечення інвестицій
◦ Використання переваг високих технологій та продуктивності праці
◦ Всі відповіді правильні
Остання хвиля транскордонних злиттів і поглинань (від середини 90-х рр. хх ст.) була зумовлена такими факторами
◦ Значними технологічними змінами
◦ Процесами лібералізації світової торгівлі та інвестицій
◦ Новими можливостями фінансування трансакцій злиттів і поглинань у зв’язку з глобалізацією фінансових
ринків
◦ Всі відповіді правильні
Назвіть дві потужні хвилі злиттів і поглинань
◦ 1 хвиля-кінець 1980р., 2 хвиля – від середини 90-х рр. ХХ ст.
◦ 1 хвиля-кінець 1970р., 2 хвиля – від середини 90-х рр. ХХ ст.
◦ 1 хвиля - кінець 1960р., 2 хвиля – від середини 90-х рр. ХХ ст.
◦ 1 хвиля-кінець 1980р., 2 хвиля – від середини 80-х рр. ХХ ст.
Основна кількість випадків транскордонних злиттів і поглинань у спостерігається у
◦ нових індустріальних країнах
◦ країнах, що розвиваються
◦ малорозвинених країнах
◦ промислово розвинутих країнах з ринковою економікою
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Тема :: Регулювання міжнародних економічних відносин
121. Назвіть основні міжнародні організації, які займаються регулюванням міграційних процесів у світі
◦ Міжнародна організація по врегулюванню міграційних процесів
◦ Міжнародна організація охорони трудових мігрантів
◦ Міжнародна організація міграції
◦ Міжнародна організація захисту прав мігрантів
122. Що виступає об'єктом регулювання міжнародних економінчих відносин
◦ Політичні та економічні організації
◦ Різні форми міжнародних економічних відносин
◦ Урядові структури
◦ Парламенти й політичні партії
123. Які вартісні показники викристовують для визначення масштабів міжнародної міграції робочої сили
◦ Приріст валового національного продукту
◦ Трудовий дохід, перекази працівників, приватні неоплачені перекази
◦ Економію на виплаті по безробіттю, приватні перекази
◦ Вартість власності, придбаної за період перебування мігранта за кордоном
124. Які заходи урядів високорозвинутих країн призведуть до зростання обсягів міжнародної міграції робочої сили
◦ Лібералізація правил виїзду громадян своєї країни за кордон
◦ Лібералізація правил в’їзду в країну з-за кордону
◦ Прийняття програми економічної допомоги країнам що розвиваються
◦ Прийняття програми диверсифікації географічної структури імміграції
125. Примусове повернення нелегальних мігрантів на батьківщину має назву
◦ Репресії
◦ Репатріації
◦ Реадмісії
◦ Рееміграції
126. Основними механізмами регулювання руху капіталу є
◦ Дозвіл продажу вітчизняними резидентами короткострокових кредитних зобов'язань іноземцям
◦ Множинність валютних курсів, оподаткування потоків капіталу
◦ Непряме оподаткування у формі безпроцентних резервних зобов'язань
◦ Надання доступу нерезидентів до національної валюти
127. Спонукальними мотивами для розширення потоку іноземних інвестицій є
◦ Отримання доступу до найновіших технологій
◦ Економія податкових витрат
◦ Обхід протекціоністських бар'єрів
◦ Всі відповіді правильні
128. Основні методи впливу фірми на механізм регулювання міжнародного руху капіталів
◦ Система контролю за рухом капіталу, регулювання цін
◦ Система стимулювання експорту, митне регулювання
◦ Стимулювання імпорту
◦ Розміщення філій закордоном, стратегія глобальної інвестиційної діяльності
129. Існують наступні рівні механізму регулювання міжнародного руху капіталів залежно від суб’єкта регулювання
◦ Національний
◦ Локальний
◦ Двосторонній
◦ Міжнародний
130. Лібералізація руху іноземних інвестицій – це
◦ Збільшення впливу чинників ендогенного механізму
◦ Зменшення впливу чинників ендогенного механізму
◦ Зменшення впливу чинників екзогенного механізму
◦ Збільшення впливу чинників екзогенного механізму
131. Який документ був першою спробою здійснення регулювання руху капіталу на глобальному рівні
◦ Програма «Європейські партнери з інвестицій»
◦ Хартія про європейське підприємництво
◦ Хартія про багатонаціональне промислове підприємництво
◦ Гаванська хартія про іноземне інвестування
132. Яка країна вводить обмеження на інвестиції в нафтогазову промисловість
◦ Італія
◦ Австрія
◦ Норвегія
◦ Греція
133. Складовою частиною національної системи заохочення іноземних інвесторів є
◦ Лібералізація притоку іноземних інвестицій
◦ Надання субсидій
◦ Стимулювання імпорту капіталів
◦ Система регулювання руху інших факторів виробництва
134. У якому документі був закладений принцип, за яким підприємства з іноземними інвестиціями підпадали під
національне регулювання і відсутність обмежень
◦ Програма «Європейські партнери з інвестицій»
◦ Хартія про європейське підприємництво
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◦ Хартія про багатонаціональне промислове підприємництво
◦ Гаванська хартія про іноземне інвестування
Інструменти регулювання міжнародних економічних відносин – це
◦ Постанови Кабінету міністрів
◦ Мита, квоти, ліцензії
◦ Міжнародні організації
◦ Адміністративні державні органи
До економічних методів регулювання міжнародних економічних відносин належать
◦ Заборона на в'їзд мігрантів
◦ Ембарго на торгівлю з країною
◦ Добровільні обмеження експорту
◦ Митний тариф
Основна функція міжнародних організацій стосовно регулювання МЕВ
◦ Сприяння, спостереження, нагляд, регулювання
◦ Планування діяльності кожної країни в регулюванні МЕВ
◦ Визначення заборонних методів регулювання
◦ Арбітраж
Що означає термін "ендогенний механізм регулювання МЕВ"
◦ Генетичний підхід до регулювання МЕВ
◦ Регулювання МЕВ за допомогою втручання міжнародних організацій
◦ Внутрішнє регулювання МЕВ органами держави
◦ Саморегулювання МЕВ ринковими силами і механізмами
Етноцентрична політика фірми означає
◦ Весь ринок збуту фірми розглядається як такий, якому притаманні риси національного ринку країни
базування
◦ Фірма обирає ринки збуту за етнічними ознаками
◦ Розробляється специфічна ринкова стратегія для різних регіонів
◦ Розробляється єдина стратегія збуту для глобального ринку
До функцій імпортного мита належать
◦ Протекціоністська
◦ Урівноважувальна
◦ Балансова
◦ Наскрізна
Тарифна квота означає
◦ Зміна величини квот на імпорт товарів у відповідності зі зміною тарифів на супутні товари
◦ Спільне застосування квоти і тарифу, яке чергується за сезонами
◦ Менша ставка тарифу на імпорт товару в межах квоти, значно більша ставка тарифу при перевищенні квоти
◦ Підвищення рівня тарифу при зростанні складності обробки товару
Основним документом, за яким здійснюється міжнародна нормативно-правова охорона промислової власності є
◦ Паризька конвенція
◦ Римська конвенція
◦ Бернська конвенція
◦ Мадридська угода
У якій з перелічених країн вперше звернули увагу на важливість немайнових (неекономічних) прав інтелектуальної
власності
◦ США
◦ Англії
◦ Японії
◦ Німеччині
Міжнародну організацію з міграції було засновано у
◦ 1951 р.
◦ 1947 р.
◦ 1958 р.
◦ 1955 р.
Основним документом, за яким здійснюється міжнародна нормативно-правова охорона прав на літературні і
художні твори є
◦ Паризька конвенція
◦ Римська конвенція
◦ Бернська конвенція
◦ Мадридська угода
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) є однією з угод
◦ МВФ
◦ ООН
◦ СОТ
◦ ЄС
Членом яких міжнародних багатосторонніх угод є Україна
◦ Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, від 24.07.1971 р.
◦ Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, від 14.07.1967 р.
◦ Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, від 14.04.1891 р.
◦ Усіх перерахованих угод
Що означає позначення ®, яке можна часто зустріти поряд з позначеннями, що наносяться виробниками на
вироблену ними продукцію
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149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

◦ Загальновідому торговельну марку
◦ Зареєстроване фірмове найменування
◦ Зареєстровану торговельну марку
◦ Високоякісну продукцію
Невірним способом набуття прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок українським громадянином за
кордоном буде
◦ Звернення до патентного повіреного
◦ Особисте подання заявки до патентного відомства країни-члена Паризької конвенції без попереднього
погодження свого наміру з Укрпатентом
◦ Особисте подання заявки до патентного відомства країни-члена Паризької конвенції з попереднім
погодженням свого наміру з Державним департаментом інтелектуальної власності
◦ Подання міжнародної заявки встановленого зразка до Державного департаменту інтелектуальної власності
(для патентування у країні-члені Договору про патентну кооперацію)
Основним документом, за яким здійснюється міжнародна нормативно-правова охорона суміжних прав є
◦ Бернська конвенція
◦ Паризька конвенція
◦ Римська конвенція
◦ Мадридська угода
Країна-імпортер обкладає податком велосипеди, вартість яких складає 200 дол. США і обкладає їх адвалорним
тарифом в 10% і окремо 5% адвалорним тарифом на комплектуючі. Розрахувати ефективний рівень митного
захисту (рівень ставки ефективного тарифу), якщо вартість імпортних компонентів у вартості кінцевої продукції
дорівнює 140 дол. США.
◦ 20,0 %
◦ 21,7 %
◦ 20,7 %
◦ 21,5 %
Зовнішня міграція країни А характеризується наступними показниками: кількість іммігрантів в країну становить
31684 чол., кількість емігрантів – 14588 чол. середньорічна чисельність населення країни – 45598179 чол.
Визначити сальдо міграції.
◦ 46272
◦ -17096
◦ 17096
◦ 2,2
Зовнішня міграція країни А характеризується наступними показниками: кількість іммігрантів в країну становить
31684 чол., кількість емігрантів – 14588 чол. середньорічна чисельність населення країни – 45598179 чол.
Визначити коефіцієнт міграційного обороту.
◦ 0,3
◦ 2,2
◦ 1,0
◦ 0,5
Зовнішня міграція країни А характеризується наступними показниками: кількість іммігрантів в країну становить
31684 чол., кількість емігрантів – 14588 чол. середньорічна чисельність населення країни – 45598179 чол.
Визначити коефіцієнт еміграції.
◦ 0,3
◦ 2,2
◦ 1,0
◦ 0,5
Бразилія вводить 25 % імпортне мито на готові авто і 0 % на імпортні комплектуючі. Ціна готових авто 9000 дол.
США, а комплектуючих 7000 дол. США. Ефективна ставка імпортного тарифу (фактичний рівень) становить
◦ 78,2%
◦ 113,6%
◦ 35,4%
◦ 100%
Країна А експортує та імпортує три групи товарів при збалансованій зовнішній торгівлі (зовнішньоторгове сальдо
дорівнює нулю): товар І – експорт - 250 млн. дол. США; імпорт – 200 млн. дол. США; товар ІІ – експорт - 350 млн.
дол. США; імпорт – 300 млн. дол. США; товар ІІІ – експорт - 400 млн. дол. США; імпорт – 500 млн. дол. США.
Рівень внутрішньогалузевої торгівлі становить
◦ 0,2
◦ 0,5
◦ 0,6
◦ 0,9
Ставка українського імпортного тарифу на закордонний одяг становить 10 %, на тканини — 1 %. Вартість тканин
становить 15 % вартості одягу. Ефективний рівень тарифу становить
◦ 18,2%
◦ 11,59%
◦ 15,4%
◦ 100%
Надання державою на своїй території монопольного права винахідникові на використання свого винаходу протягом
певного терміну (як правило, 15 – 20 років) – це
◦ Авторське право
◦ Патент
◦ Ноу-хау
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◦ Лізинг
159. Основна мета «Кодексу поведінки у сфері передачі технологій» включає
◦ Встановлення взаємної довіри
◦ Розширення потоку технологічної інформації
◦ Встановлення загальних і справедливих норм, які повинні бути покладені за основою взаємовідносин між
партнерами в угодах щодо міжнародної передачі технологій
◦ Всі відповіді вірні
160. Метою політики валютних обмежень є
◦ Вирівнювання платіжного балансу
◦ Підтримка валютного курсу
◦ Зменшення грошової маси
◦ Концентрація валютних резервів
161. Уряду найвигідніше залучення інвестицій у вигляді
◦ Прямих інвестиційних
◦ Портфельних інвестицій
◦ Інших інвестицій
◦ Всіх перелічених інвестицій в однаковому ступені
162. Яку угоду можна назвати формою ПІІ
◦ Переказ турецькими робітниками заробітної плати з України на батьківщину
◦ Введення українськими банками готівкових доларів
◦ Розміщення українським урядом облігаційної позики на євроринках
◦ Купівля “Славутичем” російського приватизованого підприємствами
◦ Купівлі Національним банком України доларів США на валютному ринку
163. Транснаціональна компанія вирішала збільшити частку свого капіталу в закордонному підприємстві з 45 до 55%. це
підприємство відносно тнк буде називатися
◦ Філія
◦ Дочірнє підприємство
◦ Асоційована компанія
◦ Холдингова компанія
164. Назвіть макроекономічні ефекти прямих іноземних інвестицій
◦ Статистична, динамічна, дистрибутивна ефективність
◦ Статистична, економічна, дистрибутивна ефективність
◦ Статистична, динамічна, циклічна ефективність
◦ Динамічна, валютна, дистрибутивна ефективність
165. Вплив прямих іноземних інвестицій на ринкову рівновагу, на ціни на ресурси на внутрішньому ринку має такі
основні прояви
◦ Стимуляція зростання ціна на інвестиційні товари на національному ринку
◦ Відсутність впливу на зростання вартості робочої сили
◦ Відсутність впливу на ціни на природні ресурси
◦ Варіанти 1,3
166. Назвіть основні галузі, де найчастіше відбуваються злиття і поглинання
◦ Автомобільна, легка, тютюнова, харчова, фармацевтична
◦ Автомобільна, хімічна, металургійна, харчова, фармацевтична
◦ Автомобільна, хімічна, тютюнова, харчова, фармацевтична
◦ Автомобільна, хімічна, тютюнова, харчова, нафтохімічна
167. Українськими нормативно-правовими актами непередбачено такі форми здійснення іноземних інвестицій
◦ Створення спільних підприємств з різною часткою іноземної участі або придбання частки вже діючих
підприємств
◦ Створення підприємств, що цілком належать іноземному капіталу, або придбання у власність діючих
підприємств повністю
◦ Придбання нерухомого чи рухомого майна шляхом прямого одержання
◦ Придбання землі та використання природних ресурсів на території України
168. Прямі іноземні інвестиції у приймальну країну можуть здійснюватися такими шляхами
◦ Прямі інвестиції, які вкладаються в рухоме і нерухоме майно
◦ Прямі інвестиції у придбання вже існуючих місцевих фірм або злиття з ними
◦ Прямі іноземні інвестиції у створення нових виробничих потужностей
◦ Варіанти 2, 3
169. Назвіть міжнародну організацію, яка займається врегулюванням суперечок пов’язаних з інвестиційною діяльністю
на сучасному етапі
◦ Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій
◦ Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів
◦ Міжнародна фінансова корпорація
◦ Міжнародний інвестиційний форум
170. До норм державного регулювання прямих іноземних інвестицій належать
◦ Врегулювання інвестиційних спорів
◦ Усунення подвійного оподаткування
◦ Страхування зарубіжних інвестицій
◦ Всі відповіді правильні
171. Національні уряди та міжнародні організації для полегшення міжнародної міграції капіталу проводять таку політику
◦ Лібералізації міжнародного інвестиційного простору
◦ Вироблення уніфікованих норм державного регулювання інвестиційних процесів
◦ Укладання інвестиційних договорів між країнами імпортерами капіталу
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◦ Варіанти 1,2
172. Особливо бурхливе зростання потоків прямих іноземних інвестицій до країн, що розвиваються на початку 2000-х
рр., зумовлені такими факторами
◦ Загострення конкуренції в багатьох галузях змушує компанії шукати нових шляхів підвищення своєї
конкурентоспроможності
◦ Активізація транскордонних злиттів і поглинань
◦ Високі ціни на багато сировинних товарів слугують додатковими стимулами для розміщення прямих
іноземних інвестицій у країнах багатих на такі природні ресурси як нафта і корисні копалини
◦ Всі відповіді правильні
173. Вплив прямих іноземних інвестицій на зайнятість в національній економіці сприяє
◦ Прямі іноземні інвестиції призводять до відносного збільшення попиту на робочу силу
◦ Прямі іноземні інвестиції стимулюють і забезпечують трансфер сучасних технологій
◦ Прямі іноземні інвестиції стимулюють абсолютне зростання зайнятості
◦ Варіанти 2,3
174. Назвіть негативні наслідки впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країн, що розвиваються
◦ Технологічна залежність, порушення економічних планів
◦ Культурні зміни, Втручання ТНК в діяльність уряду приймаючої країни
◦ Поява дешевої робочої сили
◦ Варіанти 1,2
175. Вплив прямих іноземних інвестицій на ринкову рівновагу, на ціни на ресурси на внутрішньому ринку має такі
основні прояви
◦ Стимуляція зростання ціна на інвестиційні товари на національному ринку
◦ Відсутність впливу на зростання вартості робочої сили
◦ Відсутність впливу на ціни на природні ресурси
◦ Варіанти 1,3
176. Міжнародні товарні угоди поділяються на такі види
◦ Стабілізаційні, адміністративні, угоди із заходів розвитку
◦ Промислові, сервісні, адміністративні
◦ Адміністративні, стимулюючі, промислові
◦ Стабілізаційні, угоди із заходів розвитку, сервісні
177. Який рівень управілння в рамках СОТ представлений діяльністю Міністерської Конференції
◦ Перший
◦ Другий
◦ Третій
◦ Четвертий
178. Уругвайський раунд в рамках СОТ відбувався
◦ 1947 – 1956 рр.
◦ 1972 – 1979 рр.
◦ 1986 – 1994 рр.
◦ з 2001 р.
179. Які засоби застосовує держава для обмеження імміграції
◦ Візовий режим
◦ Квоти
◦ Обмеження часу роботи в країні
◦ Всі відповіді вірні
180. Шенгенську угоду було підписано у 1985 р., проте чинності угода набула в
◦ 1990 р.
◦ 1987 р.
◦ 1995 р.
◦ 1992 р.
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Тема :: Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України
181. Яка країна має найбільшу частку у формуванні міграційного капіталу України
◦ США
◦ Росія
◦ Польща
◦ Італія
182. Шляхи мінімізації «відпливу умів» з України
◦ Прийняття відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері міграції
◦ Затвердження і виконання державних та регіональних цільових програм у сфері міграції
висококваліфікованої робочої сили
◦ Забезпечення належного фінансування проведення державної міграційної політики
◦ Всі відповіді правильні
183. До економічних причин міжнародної міграції з україни належать
◦ Особисті та екологічні
◦ Релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні
◦ Різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різне пенсійне забезпечення
◦ Пошук політичного притулку
184. Україна як експортер робочої сили отримує такі вигоди
◦ Одержання переказів з-за кордону, надходження податків з фірм із працевлаштування, збільшення
інвестицій з-за кордону, зменшення витрат на соціальне забезпечення, підвищення кваліфікації працівників,
зменшення безробіття
◦ Збільшення кількості висококваліфікованих фахівців, зменшення питомих витрат на оплату праці,
збільшення обсягів виробництва, звільнення місцевих робітників від виконання некваліфікованої або
престижної роботи
◦ Надходження податків фірм із працевлаштування, зменшення витрат на соціальне забезпечення,
підвищення кваліфікації працівників
◦ Зменшення конкуренції на національному ринку праці
185. Основні механізми контролю міграції в Україні
◦ Збільшення оподаткування нерезидентів, соціальне страхування резидентів
◦ Боротьба з нелегалами, візовий режим, збільшення оподаткування нерезидентів, соціальне страхування
резидентів
◦ Боротьба з нелегалами, візовий режим, стимулювання рееміграції
186. Основними країнами імпорту робочої сили з України (виділити 2) є
◦ Японія
◦ Канада
◦ Франція
◦ США
187. Вкажіть негативні наслідки зовнішньодержавної трудової міграції для України
◦ Втрата державою найбільш конкурентоспроможної частини власної робочої сили (особливо науковців і
фахівців), що призводить до уповільнення темпів науково-технічного прогресу
◦ Втрата частини іноземної валюти, що вивозиться емігрантами як власні заощадження
◦ Збільшення тиску на національний ринок праці внаслідок створення іноземними громадянами конкуренції
місцевій робочій силі
◦ Виникнення економічних та політичних претензій до України з боку країн-реципієнтів у зв’язку зі
збільшенням нелегальної трудової міграції українців
188. До економічних причин міжнародної міграції з України належать
◦ Відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні
◦ Релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті, екологічні
◦ Різниця в умовах праці, можливість самореалізації фахівців
◦ Пошуки політичного порятунку
◦ Возз'єднання сімей
189. Назвіть негативні зміни, що відбулися в якісному складі наукових кадрів, через міграцію висококваліфікованих
фахівців в Україні
◦ Скорочення частки науковців із вченими ступенями, яка безпосередньо виконують наукові дослідження та
розробки
◦ Суттєве зменшення науково-кадрового потенціалу галузевого сектору науки, що ускладнює інноваційний
розвиток економіки
◦ Критичне погіршення вікової структури кадрів
◦ Всі відповіді правильні
190. Обсяги експорту товарів України у 2011 році становили 68394,2 млн. дол. США, імпорт - 82608,2 млн. дол. США.
Обчислити зовнішньоторговельний оборот товарами за 2011 рік.
◦ -14214
◦ 0,8
◦ 151002,4
◦ 14214
191. Відомо, що ВВП України у 2007 році становив 712 945 млн. грн., обсяг експорту послуг - 9038,9 млн. дол. США,
експорту товарів - 49 296,1 млн. дол. США; імпорту послуг - 4980,6 млн. дол. США, імпорту товарів - 60 618 млн.
дол. США. Розрахуйте експортну квоту, якщо середньорічний валютний курс 1 дол. США = 5,4 грн.
◦ 44,18
◦ 49,69
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192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

◦ 93,87
◦ 51,63
Відомо, що ВВП України у 2007 році становив 712 945 млн. грн., обсяг експорту послуг - 9038,9 млн. дол. США,
експорту товарів - 49 296,1 млн. дол. США; імпорту послуг - 4980,6 млн. дол. США, імпорту товарів - 60 618 млн.
дол. США. Розрахуйте імпортну квоту, якщо середньорічний валютний курс 1 дол. США = 5,4 грн.
◦ 44,18
◦ 49,69
◦ 93,87
◦ 51,63
Обсяги експорту товарів України у 2011 році становили 68394,2 млн.дол. США, імпорт - 82608,2 млн.дол. США.
Визначити сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 2011 рік.
◦ -14214
◦ 0,8
◦ 151002,4
◦ 14214
Розрахуйте експортну квоту України (2011 р.) за такими показниками : Експорт – 6880,9 млн. дол., Імпорт – 8465,8,
ВВП - 1302,1 млрд. дол.
◦ 40,3 %
◦ 15,2 %
◦ 52,8 %
◦ 10,3 %
Розрахуйте імпортну квоту України (2011 р.) за такими показниками : Експорт – 6880,9 млн дол., Імпорт – 8465,8,
ВВП - 1302,1 млрд. дол.
◦ 65 %
◦ 30 %
◦ 45 %
◦ 25 %
Ставка українського імпортного тарифу на закордонний одяг становить 10 %,на тканини 1 %. Вартість тканини
становить 15 % вартості одягу. Розрахуйте ефективний рівень тарифу.
◦ 11,5882 %
◦ 14,620 %
◦ 21,480 %
◦ 18,432 %
Обсяги прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку країни, становили: у 2011 р. - 44806,0 млн.дол. США,
у 2010 р. 40053,0 млн.дол. США, у 2009 - 35616,4 млн.дол. США. Визначити середній річний обсяг іноземних
інвестицій за період 2009-2011 рр.
◦ 42429,5
◦ 37834,7
◦ 40158,5
◦ 40211,2
Обсяги прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку країни, становили: у 2011 р. - 44806,0 млн.дол. США,
у 2010 р. 40053,0 млн.дол. США, у 2009 - 35616,4 млн.дол. США. Обчислити ланцюговий абсолютний приріст
прямих іноземних інвестицій у 2011 р.
◦ 125,8
◦ 9189,6
◦ 4753
◦ 111,9
Обсяги прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку країни, становили: у 2011 р. - 44806,0 млн.дол. США,
у 2010 р. 40053,0 млн.дол. США, у 2009 - 35616,4 млн. дол. США. Обчислити базисний темп росту прямих іноземних
інвестицій у 2011 р., беручи за базу порівняння показник 2009 р.
◦ 4753
◦ 9189,6
◦ 111,9
◦ 125,8
Обсяги прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку країни, становили: у 2011 р. - 44806,0 млн. дол.
США, у 2010 р. 40053,0 млн.дол. США, у 2009 - 35616,4 млн. дол. США. Обчислити ланцюговий темп росту прямих
іноземних інвестицій у 2011 р.
◦ 4753
◦ 9189,6
◦ 111,9
◦ 125,8
Прямі іноземні інвестиції в економіку України на 01.01.2013 р. склали 54,4 млрд. дол. США. Населення України на
цю дату 45,5 млн. осіб. Розрахуйте ПІІ на 1 людину.
◦ 876 дол.
◦ 1876 дол.
◦ 916 дол.
◦ 1196 дол.
Прямі іноземні інвестиції з України в економіку інших країн світу на початок 2012 р. були 6900 млн. дол., а на
початок 2013 р. склали 6 842 млн. дол.. Обчисліть відношення останнього показника до попереднього у процентах.
◦ 95 %
◦ 99 %
◦ 105 %
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◦ 101%
203. Ринок крос-курсів в україні представлений кількома валютами
◦ Фунт стерлінгів до гривні
◦ Російський рубль до гривні
◦ Єна до гривні
◦ Євро до гривні
204. Залучення іноземних інвестицій в українську економіку
◦ Не достатнє для економічного зростання, має ухил у бік прямих за нестачі інших інвестицій
◦ Може викликати обвальне падіння курсу гривні, не залежить від ситуації на світових фондових ринках
◦ Всі відповіді правильні
◦ Немає правильної відповіді
205. Які галузі забезпечують понад 80% ескпорту України
◦ Машинобудівна та хімічна промисловості
◦ Металургія, сільське господарство
◦ Фармацевтична продукція, хімічна промисловість
◦ Легка промисловість, сільське господарство
206. У якому році Україна стала членом СОТ
◦ 2008 р.
◦ 2004 р.
◦ 2007 р.
◦ 2006 р.
207. Найбільші обсяги зовнішньої торгілі України припадє на
◦ Америку
◦ Азію
◦ Європу
◦ Автралію та Океанію
208. Назвіть три основні торгівельні партнери України за експортними операціями (2015 р.)
◦ Росія, Туреччина, КНР
◦ Німеччина, Іспанія, Угорщина
◦ Польща, Італія, Індія
◦ Німеччина, Іспанія, Італія
209. Назвіть три основні торгівельні партнери України за імпортними операціями (2015 р.)
◦ Білорусь, Туреччина, Угорщина
◦ Росія, Німеччина, КНР
◦ США, Італія, Франція
◦ Польща, Угорщина, Білорусь
210. Найбільша негативна динаміка сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у 2007 р. спостерігалася з
◦ Європа, СНД
◦ Європа, Азія
◦ Америка, Європа
◦ СНД, Америка
211. Україна забезпечує 23 % світового виробнитцва
◦ Насіння соняху
◦ Коров'ячого молока
◦ Ячменю
◦ Кукурудзи
212. У рейтингу «Індексу глобальної конкурентоспроможності 2014–2015» Україна знаходиться на (144 країни)
◦ 83 місці
◦ 76 місці
◦ 108 міці
◦ 53 місці
213. У рейтингу «Індексу людського розвитку 2014» Україна знаходиться на (187 країн)
◦ 83 місці
◦ 76 місці
◦ 108 міці
◦ 53 місці
214. Яку оцінку отримала економіка України в Індексі економічної свободи (2015 р.)
◦ Невільна економіка
◦ Вільна економіка
◦ Деспотична економіка
◦ В основному невільна економіка
215. Який показник національної економіки має порівняно найвищий рівень в Індексі економічної свободи (2015 р.)
◦ Свобода бізнесу
◦ Свобода торгівлі
◦ Податкова свобода
◦ Грошова свобода
216. Який показник національної економіки має порівняно найнищий рівень в Індексі економічної свободи (2015 р.)
◦ Свобода бізнесу
◦ Свобода інвестицій
◦ Фінансова свобода
◦ Свобода від корупції
217. За рецтингами «Глобального індексу інновацій — 2014» Україна знаходиться на (143 країни)
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218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

◦ 64 місці
◦ 58 місці
◦ 49 місці
◦ 74 місці
Назвіть три країни-лідери за обсягами вкладення прямих іноземних інвестицій в економіку України
◦ Польща, Угорщина, Росія
◦ Кіпр, Росія, Нідерланди
◦ Росія, Німеччина, Польща
◦ Кіпр, Нідерланди, Німеччина
Назвіть три країни ЄС куди спрямовується найбільша кількість іноземних інвестицій з України
◦ Кіпр, Латвія, Польща
◦ Німеччина, Угорщина, Польща
◦ Угорщина, Кіпр, Нідерланди
◦ Польща, Нідерланди, Німеччина
Перші три етапи співробітництва України з МВФ
◦ 1 етап - 1994-1995 рр., 2 етап - 1995-1998 р., 3 етап - 1998-2002 р.
◦ 1 етап - 1991-1993 рр., 2 етап - 1993-1995 р., 3 етап - 1995-1999 р.
◦ 1 етап - 1991-1998 рр., 2 етап - 1998-2002 р., 3 етап - 2002-2008 р.
◦ 1 етап - 1992-1996 рр., 2 етап - 1996-1999 р., 3 етап - 1999-2002 р.
На якому етапі співробітництва України з МВФ застосовувалася системна трансформаційна позика (STF)
◦ 1 етап
◦ 2 етап
◦ 4 етап
◦ 6 етап
На якому етапі співробітництва України з МВФ було обрано програму "Попереджувальний Stand-by"
◦ 1 етап
◦ 2 етап
◦ 4 етап
◦ 6 етап
Яка сфера національної промисловості найбільше постраждала від експансії імпорту
◦ Хімічна та нафтохімічна промисловість
◦ Металургійне виробництво
◦ Агропромислове виробництво
◦ Легка промисловість
Домінантною статтею в експорті послуг України є
◦ Будівельні роботи
◦ Транспортні послуги
◦ Ділові та професійні послуги
◦ Технічні послуги
Найпривабливішими сферами вкладення іноземного капіталу в Україну є
◦ Харчова промисловість
◦ Оптова торгівля і посередництво в торгівлі
◦ Переробка сільськогосподарської продукції
◦ Фінансова діяльність
Проектний портфель ЄБРР в Україні має таку структуру (2014 р.)
◦ 62% - транспорт , 29% - міська інфраструктура, 8 % - енергетика, 1% - енергоефективність
◦ 62% - енергоефективність, 29% - енергетика, 8 % - міська інфраструктура, 1% - транспорт
◦ 62% - енергетика, 29% - транспорт, 8 % - міська інфраструктура, 1% - енергоефективність
◦ 62% - енергетика, 29% - енергоефективність, 8 % - міська інфраструктура, 1% - транспорт
Проектний портфель Європейського Інвестиційного Банку в Україні має таку структуру (2014 р.)
◦ 43% - енергетика, 35% - міська інфраструктура, 22% - транспорт
◦ 43% - енергетика, 35% - транспорт, 22% - міська інфраструктура
◦ 43% - транспорт, 35% - міська інфраструктура, 22% - енергетика
◦ 43% - транспорт, 35% - енергетика, 22% - міська інфраструктура
Рамкову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком було укладено
◦ 2005 р.
◦ 2002 р.
◦ 1993 р.
◦ 1999 р.
Найбільшу частку в структурі проектного портфелю МБРР в Україні займає
◦ Транспортний сектор
◦ Державний сектор
◦ Енергоефективінсть
◦ Міська інфраструктура
Найменшу частку в структурі проектного портфелю МБРР в Україні займає
◦ Транспортний сектор
◦ Державний сектор
◦ Енергоефективінсть
◦ Міська інфраструктура
Понад 80 % взаємного товарообороту України припадає на три латиноамериканські країни
◦ Бразилію, Аргентину, Еквадор,
◦ Мексику, Еквадор, Кубу,
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232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

◦ Аргентину, Венесуелою, Перу
◦ Бразилію, Аргентину, Мексику
Основним напрямом співробітництва В’єтнаму і України є
◦ Енергетика
◦ Автомобілебудування
◦ Хімічна та фармацевтична промисловість
◦ Легка промисловість
Який напрям української зовнішньої економічної політики є одним з провідних в азіатсько-тихоокеанському регіоні
◦ Китайський
◦ В’єтнамський
◦ Південно Корейський
◦ Японським
Найбільший міграційний обмін України здійснюється з країнами (близько 85% іммігрантів і 71% емігрантів)
◦ СНД
◦ Європи
◦ Азії
◦ Америки
Основні товарні групи українського експорту до ЄС
◦ Чорні метали, зернові культури, електричні машини і устаткування
◦ Зернові культури, механічні пристрої, машини
◦ Машини, апарати і механічні пристрої, фармацевтична продукція
◦ Чорні метали, наземні транспортні засоби, апарати і механічні пристрої
Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС
◦ Енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки, машини
◦ Чорні метали, зернові культури, електричні машини і устаткування
◦ Зернові культури, енергетичні матеріали, машини
◦ Насіння і плоди олійних рослин, чорні метали, руди
Головними імпортерами послуг з ЄС до України є
◦ Польща, Німечиина, Угорщина
◦ Великобританія, Кіпр, Німечиина
◦ Кіпр, Румунія, Словаччина
◦ Франція, Німеччина, Великобританія
Процес вступу України до СОТ розпочався
◦ 30 листопада 1991 року
◦ 15 листопада 1998 року
◦ 30 листопада 1993 року
◦ 15 листопада 2001 року
З якою з країн Україна не укладала двосторонню угоду про вільну торгівлю
◦ Чорногорія
◦ Азербайджан
◦ Узбекистан
◦ Туреччина
Основниі сфери, де зайняті працівники-мігранти з України є
◦ Будівництво, сільське господарство
◦ Інженерія, освітні послуги
◦ Медицина і фармацевтика
◦ Будівництво, медицина

Сторінка 20 з 26

Тема :: Міжнародні фінанси
241. Фактори, що визначають позитивний стан інвестиційного клімату країни
◦ Стабільність національної валюти, ємність внутрішнього ринку
◦ Високий рівень інфляції, неплатоспроможність населення
◦ Політична нестабільність в країні, непрозорості процедури прийняття рішень центральними та місцевими
органами виконавчої влади
◦ Стабільний стан фондового ринку та фінансово-кредитної системи
242. Бланковий кредит – це
◦ Це кредити, які можуть викорстовуватися позичальниками на довільні цілі (інвестиції, придбання цінних
пеперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію)
◦ Це кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цінними паперами, як заставою
◦ Це міжнародний кредит, який надається під зобов'язання боржника сплатити його і під соло-вексель з
одним підписом позичальника
◦ Правильної відповіді немає
243. Капіталовкладення в закордонні підприємства, які приносять інвесторові відповідний дохід, але не дають права
контролю над підприємствами – це
◦ Прямі іноземні інвестиції
◦ Портфельні іноземні інвестиції
◦ Міжнародні інвестиції
◦ Вітчизняні інвестиції
244. Податкові стимули припливу інвестицій застосовують наступні країни
◦ Північна Корея
◦ Республіка Польща
◦ Республіка Білорусь
◦ Куба
245. країни із високими неформальними бар’єрами при виході на ринок капіталів
◦ Італія, Франція, Німеччина, США
◦ Німеччина, Японія, Швеція, Швейцарія
◦ Швеція, Японія, Канада, Англія
◦ Нова Зеландія, Італія, Японія
246. Яка зі структур групи світового банку стимулює залучення прямих приватних інвестицій у країни, що розвиваються
шляхом усунення перешкод некомерційного характеру
◦ МБРР
◦ МАР
◦ МФК
◦ БАГІ
247. Міжнародний кредит виконує певні функції, серед яких найважливіші такі
◦ Підвищує платоспроможність країн-позичальників і знижує рівень їх заборгованості кредиторам
◦ Забезпечує перерозподіл матеріальних і фінансових ресурсів між країнами
◦ Сприяє не ефективному використанню фінансових і матеріальних ресурсів
◦ Уповільнює процес реалізації товарів і розширює межі міжнародної торгівлі
248. В яких країнах потрібно здійснити попередній розгляд крупних інвестицій та отримати відповідний дозвіл
◦ ОАЕ, Німеччина, Індонезія
◦ Бразилія, Аргентина, Судан
◦ Італія, Греція, Австрія
◦ Малайзія, Південна Корея, Чилі
249. Міжнародні фінансово-кредитні відносини – це
◦ Переміщення капіталу між країнами у пошуку більш вигідної сфери застосування
◦ Відносини, що виникають між суб'єктами світового господарства з приводу міжнародної міграції капіталів з
метою отримання їхніми власниками підприємницьких прибутків, позичкових процентів
◦ Відносини, що існують між кредиторами і позичальниками з різних країн з приводу надання, використання і
погашення позики, включаючи наростання процентів
◦ Правильної відповіді немає
250. Форвардний контракт – це
◦ Угода між двома сторонами про передання права (для покупця) та зобов’язання (для продавця) купити або
продати відповідний актив (цінні папери, валюту та ін.) за відповідною (фіксованою) ціною у заздалегідь
узгоджену дату або протягом узгодженого строку
◦ Контракт, який укладається на біржі між двома сторонами про майбутню поставку предмета договору,
укладається з метою хеджування, гри на курсовій різниці і, як правило, рідко мають своєю метою виконання
реальної поставки активу
◦ Угода між двома контрагентами про обмін у майбутньому платежами відповідно до визначених у контракті
умов
◦ Контракт між двома сторонами про майбутню поставку предмета договору, це тверда угода, тобто угода,
обов’язкова до виконання
251. Головна мета якої організації полягає у сприянні притоку іноземних капіталів шляхом створення умов для
примирення й урегулювання спорів між урядами й іноземними інвесторами
◦ БАГІ
◦ КСІІ
◦ МЦУІС
◦ МВФ
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252. Функція світового ринку позичкових капіталів
◦ Акумуляція та перерозподіл капіталу
◦ Вивезення у прихованому виді прибутків з країни
◦ Стабільність світового господарства
◦ Отримання нових технологій при порівняно низьких затратах
253. Яка міжнародна валютно-фінансова організація використовує у своїй діяльності «політику траншів»
◦ МБРР
◦ МФК
◦ МАР
◦ МВФ
254. Кредитування експортера шляхом придбання векселів, акцептованих імпортером, або інших боргових вимог – це
◦ Форфейтинг
◦ Факторинг
◦ Лізинг
◦ Франчайзинг
255. Який пільговий період мають позики МБРР
◦ 7 років
◦ 5 років
◦ 3 роки
◦ 1 рік
256. Право на гарантії БАГІ мають інвестиції в будь-які галузі економіки, за винятком
◦ Виробництво алкогольних напоїв
◦ Сільське господарство
◦ Енергетика
◦ Лісове господарство
257. Який фінансовий центр займає перше місце у світі по обсязі валютних і кредитних операцій
◦ Бахрейн
◦ Цюріх
◦ Сінгапур
◦ Лондон
258. Основні передумови формування міжнародних фінансових центрів
◦ Активна участь у МЕО
◦ Високорозвинений національний ринок капіталів
◦ Політична стабільність у країні
◦ Всі відповіді правильні
259. Дочірня компанія – це
◦ Фірма, якій належить суттєва, але не основна частина акцій, іноземному інвестору належить більше від
половини акцій (компанія переважного володіння); якщо 50% належить іноземному інвестору і 50% місцевому (компанія однакового володіння); якщо іноземний інвестор має менше ніж 50% акцій (змішане
підприємство з участю іноземного капіталу)
◦ Не є самостійною компанією та юридичною особою і на всі 100% належать батьківській фірмі
◦ Реєструється як самостійна компанія і має статус юридичної особи з власним балансом. Контролює її
батьківська компанія, яка володіє частиною акцій або всім капіталом
◦ Правильної відповіді немає
260. В офшорних зонах існує ряд особливостей, що вигідно відрізняє їх від інших груп країн з пільговим
оподатковуванням, і створює інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів
◦ Існують обмеження на вивіз валюти
◦ Ускладнена процедура реєстрації компанії, що утворюється
◦ Процедура управління фірмою гранично спрощена
◦ Наявність валютних обмежень і митних зборів для інвесторів
261. Передумови, що обумовлюють міжнародний рух капіталу
◦ Збільшення витрат на охорону навколишнього середовища
◦ Відносний надлишок капіталу на внутрішньому ринку і відсутність умов його ефективного використання
◦ Високий рівень інфляції, неплатоспроможність населення
◦ Прагнення власників капіталу застосувати його там, де існують високі ціни на сировину, на матеріали, на
енергію, на транспорт, на напівфабрикати і т.д.
262. Кредити якої міжнародної організації призначені найбіднішим і найменш платоспроможним країнам
◦ МБРР
◦ МАР
◦ МФК
◦ МВФ
263. Євроноти – це
◦ Цінні папери, які випускають корпорації на строк від трьох до шести місяців зі змінною ставкою, яка
базується на ЛІБОР
◦ Боргові зобов’язання, що випускаються позичальником при отриманні довгострокової позики на євроринку
◦ Зобов’язання комерційних корпорацій, які випускаються на 3-6 місяців з невисокою маржею до базової
ставки
◦ Правильної відповіді немає
264. Інвестиції в акції лише тоді є портфельними інвестиціями, коли
◦ Частка акцій дає можливість визначити політику фірми
◦ Частка акцій залишається настільки малою, щоб отримувач не дістав можливості впливати на політику
підприємства
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265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

◦ Коли частка акцій залишається великою
◦ Контрольний пакет
Найбільш суттєвою перевагою портфельних інвестицій з точки зору кредитора є
◦ Дохідність і платоспроможність паперів
◦ Ліквідність і фінансова стійкість
◦ Дохідність та висока ліквідність паперів
◦ Низький рівень девідендів
Рівняння Фішера
◦ (1+r)=(1+i)
◦ (1+r)=(1+i)*(1+p)
◦ (1+r)=(1+p)
◦ (1+r)=(1+i)/(1+p)
Вибір оптимального портфеля інвестицій – це
◦ Визначення набору активів з найнижчим рівнем дохідності за найменшого чи заданого рівня інвестиційного
ризику
◦ Визначення набору активів з найвищим рівнем дохідності за найменшого чи заданого рівня інвестиційного
ризику
◦ Визначення набору активів з найвищим рівнем дохідності за найбільшого чи заданого рівня інвестиційного
ризику
◦ Визначення набору активів з найнижчим рівнем дохідності за найбільшого чи заданого рівня інвестиційного
ризику
Максимальний рівень ризику згідно теорії Марковіца з’являється тоді, коли
◦ Інвестор визначає позицію портфеля безпосередньо на лінії
◦ Інвестор визначає позицію портфеля під лінією
◦ Інвестор визначає позицію портфеля над лінією
◦ Івестор визначає позицію портфеля незалежно від лінії
Вигода від міжнародної диверсифікації буде більшою для інвесторів тих країн, цінні папери яких є
◦ Менш ризиковими
◦ Прибутковими
◦ Більш ризиковими
◦ Стабільними
Яку модель запропонував Т. Шарп
◦ Базову індексову модель портфельних інвестицій
◦ Класичну модель портфельних інвестицій
◦ Три факторну модель портфельних інвестицій
◦ Обернену модель прямих інвестицій
Модель оцінки капітальних активів Т. Шарпа називають
◦ Новітньою чи пост модерновою теорією портфельних інвестицій
◦ Моделлю ціни опціону
◦ Трифакторною моделлю
◦ Чотирифакторною моделлю
Ф. Блек та М. Скоулз створили
◦ Метод визначення вартості вторинних цінних паперів
◦ Метод визначення вартості первинних цінних паперів
◦ Метод визначення купівлі вторинних цінних паперів
◦ Метод визначення продажу дериватів
Модель ціни опціону використовується для
◦ Ефективного управління ризиками
◦ Ефективного управління ризиками в умовах стохастичності економічних і фінансових процесів
◦ Неефективного управління ризиками
◦ Взагалі не застосовується
Доцільність міжнародних інвестицій оцінюється на основі зважування ними
◦ Рентабельності та ризику
◦ Збитку та ризику
◦ Дохідності та ризику
◦ Варіантів ризиків
Портфельні інвестиції утворюються вкладанням капіталу в цінні папери підприємств у розмірах, які
◦ Забезпечують права власності або контролю над ними
◦ Не забезпечують права власності або контролю над ними
◦ Не забезпечують права користування або контролю над ними
◦ Забезпечують право користування ними
Інвестиції, які складають менше 5% капіталу закордонного підприємства і не забезпечують фактичного контролю
над ним відносять до
◦ Прямих інвестицій
◦ Портфельних інвестицій
◦ Приватних інвестицій
◦ Невідчутних інвестицій
Назвіть основний мотив портфельного інвестування
◦ Отримати найвищий прибуток
◦ Диверсифікувати та елімінувати ризики
◦ Уникнути тарифів на імпорт
◦ Отримати можливість керувати політикою фірми
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278. Міжнародний кредит – це
◦ Форма руху капіталу у сфері міжнародних економічних відносин
◦ Рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаний з наданням валютних і
товарних ресурсів на умовах повернення терміновості і сплати відсотків
◦ Економічні відносини, які виникають між кредиторами і позичальниками
◦ Кредитні відносини між двома і більше країнами
279. Суб’єктами міжнародного кредиту є:
◦ Держави та міжнародні кредитні організації
◦ Приватні фірми,регіональні міжнародні банки розвитку, міжнародні фінансові інститути
◦ Міжнародні економічні організації
◦ Приватні фірми, комерційні банки, кредитні організації, не фінансові заклади, держави та державні органи,
регіональні міжнародні банки розвитку, міжнародні фінансові інститути
280. Міжнародні кредитні відносини – це
◦ Переміщення капіталу між країнами у пошуку більш вигідної сфери застосування;
◦ Відносини, що виникають між суб’єктами світового господарства з приводу міжнародної міграції капіталів з
метою отримання їхніми власниками підприємницьких прибутків, позичкових процентів;
◦ Відносини, що існують між кредиторами і позичальниками з різних країн з приводу надання, використання і
погашення позики, включаючи наростання процентів.
◦ Відносини, що виникають між суб’єктами світового господарства з приводу обслуговування експортних та
імпортних операцій
281. Основною сутнісною ознакою міжнародного кредиту є те, що
◦ Він являє собою форму руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин
◦ Він пов’язаний з наданням суб’єктам світового ринку валютних та кредитних ресурсів
◦ На основі міжнародного кредиту сформувалися місткі міжнародні ринки позичкових ресурсів
◦ Він пов’язаний з обслуговуванням процесів міжнародної торгівлі
282. Операції на світовому ринку капіталів за своїм характером поділяють на
◦ Банківські та комерційні
◦ Комерційні – ті, що пов’язані із зовнішньою торгівлею, та фінансові (вивіз капіталу, погашення
заборгованості)
◦ Валютні та кредитні
◦ Фінансові та кредитні
283. Функції міжнародного кредиту
◦ Забезпечення перерозподілу між країнами фінансових і матеріальних ресурсів, що сприяє їх ефективному
використанню
◦ Збільшення нагромадження в межах всього світового господарства за рахунок використання тимчасово
вільних грошових коштів одних країн для фінансування капіталовкладень в інших країнах
◦ Формування ринку цінних паперів
◦ Забезпечення стабільності світової економіки
284. Міжнародні кредитні відносини грунтуються на принципах
◦ Повернення, терміновості, платності, гарантованості
◦ Забезпеченості, повернення, терміновості, платності, гарантованості
◦ Забезпеченості, повернення, терміновості, гарантованості
◦ Безстроковості, забезпечення, платності
285. За цільовим призначенням міжнародні кредити бувають
◦ Зв’язані та фінансові кредити
◦ Комерційні, інвестиційні та проміжкові кредити
◦ Внутрішні, іноземні та змішані кредити
◦ Валютні та товарні кредити
286. Зв’язані кредити характеризуються тим що
◦ Не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі
◦ Надаються національними суб’єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним
суб’єктам
◦ Надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді
◦ Надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у
грошовій чи іншій товарній формі
287. Забезпечені кредити характеризуються тим що
◦ Надані просто під зобов’язання боржника вчасно погасити, документом при цьому виступає соло-вексель з
одним підписом позичальника
◦ Забезпечені нерухомістю, товарами, документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як
заставою
◦ Надаються національними суб’єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним
суб’єктам
◦ Не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі
288. За формою надання міжнародні кредити поділяються на
◦ Короткострокові, середньострокові та довгострокові
◦ Фінансові (готівкові) кредити, акцептні кредити
◦ Депозитні сертифікати , облігаційні позики
◦ Експортні, імпортніта фінансові
289. Кредитний рейтинг – це
◦ Показник, що відображає кредитоспроможність держави та окремих компаній
◦ Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти
підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту
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◦ Частина території, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності
◦ Показник, який відображає місце країни за обсягами наданих кредитів
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку був створений з метою
◦ Сприяння економічному розвитку країн Європейського союзу
◦ Сприяння економічним реформам в країнах Східної Європи та колишнього СРСР
◦ Надання кредитів для підтримки позитивного сальдо платіжного балансу європейських країн
◦ Надання кредитів з метою покриття зовнішнього боргу країн-учасниць
Факторинг – це
◦ Кредитування експортера шляхом придбання векселів, акцептованих імпортером, або інших боргових вимог
◦ Кредитування купівлі машин, обладнання, споруд виробничого призначення на основі укладання орендної
угоди, за якої орендар сплачує орендну плату частинами та орендодавець зберігає право власності на
товари до кінця терміну
◦ Придбання банком або спеціалізованою факторинговою компанією права вимоги щодо виплат за
фінансовими зобов’язаннями здебільшого у формі дебіторських рахунків за поставлені товари чи послуги
◦ Кредитування експортера шляхом придбання векселів, акцептованих імпортером, або інших боргових вимог
Компенсаційні угоди – це
◦ Форма трансформації комерційного кредиту у банківський, внаслідок якої експортер отримує ряд переваг
◦ Форма довгострокового кредитування, за якої в рахунок погашення кредиту здійснюються зустрічні
поставки продукції, виробленої на обладнанні, під купівлю якого був наданий кредит
◦ Кредитування експортера шляхом придбання векселів, акцептованих імпортером, або інших боргових вимог
◦ Документи, які свідчать про вкладення грошових коштів, поміщення їх на депозитний рахунок у банк під
оголошену ставку відсотка
Лібор – це
◦ Відсоткова ставка за роловерними кредитами
◦ Базова ставка для багатьох операцій на міжбанківському ринку позикових капіталів
◦ Ставка, запропонована на Лондонському міжбанківському ринку депозитів
◦ Авансові платежі
Світовий фінансовий ринок – це
◦ Система відносин попиту і пропозиції щодо фінансового капіталу, що функціонує у міжнародній сфері в
якості покупних і платіжних засобів, кредитів, інвестиційних ресурсів
◦ Ринкові відносини задля забезпечення міжнародної ліквідності, тобто можливості швидко залучити достатню
кількість грошових засобів в різних формах на вигідних умовах на наднаціональному рівні
◦ Система відносин попиту і пропозиції фінансових ресурсів, що надаються на короткостроковий термін
◦ Підприємницький капітал за кордоном, що забезпечує контроль над підприємствами, в які він вкладений
Державний капітал – це
◦ Засоби приватних фірм чи організацій, які спрямовуються за кордон або отримуються з-за кордону за
рішенням їх керівних органів
◦ Інвестиції капіталу, надання торгових кредитів, міжбанківське кредитування тощо
◦ Засоби з державного бюджету, які спрямовуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням
уряду чи міжурядових організацій
◦ Засоби, які вкладаються у виробництво для отримання доходу
Недержавний капітал – це
◦ Засоби приватних фірм чи організацій, які спрямовуються за кордон або отримуються з-за кордону за
рішенням їх керівних органів
◦ Інвестиції капіталу, надання торгових кредитів, міжбанківське кредитування тощо
◦ Засоби з державного бюджету, які спрямовуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням
уряду чи міжурядових організацій
◦ Позиковий капітал
За характером використання кредит поділяється на
◦ Підприємницький
◦ Позиковий
◦ Державний
◦ Довгостроковий
Підприємницький капітал – це
◦ Підприємницький капітал за кордоном, що забезпечує контроль над підприємствами, в які він вкладений
◦ Засоби, які вкладаються у виробництво для отримання доходу
◦ Початкове придбання інвестором власності за кордоном, так і усі наступні операції між інвестором і
підприємством, у яке вкладений капітал
◦ Інвестиції капіталу, надання торгових кредитів, міжбанківське кредитування тощо
Дочірня компанія характеризується тим, що
◦ Має менший вплив батьківської фірми, якій належить суттєва, але не основна частина акцій
◦ Реєструється за кордоном як самостійна компанія і має статус юридичної особи з власним балансом
◦ Володіє основною частиною акцій батьківської компанії або всім її капіталом
◦ Повністю залежна від батьківської компанії
Боргові цінні папери – це
◦ Облігації, прості векселі, боргові зобов'язання
◦ Інструменти грошового ринку — казначейські векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти, фінансові
деривативи — опціони, варанти, ф'ючерси, свопи
◦ Засоби приватних фірм чи організацій, які спрямовуються за кордон або отримуються з-за кордону за
рішенням їх керівних органів
◦ Засоби з державного бюджету, які спрямовуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням
уряду чи міжурядових організацій
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