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Загальні положення
Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра з міжнародних
економічних відносин, здійснюється екзаменаційною комісією після повного
виконання навчального плану за спеціальністю «Міжнародні економічні
відносини»
Атестаційний екзамен – це завершальна стадія оцінки рівня підготовки
фахівців-бакалаврів – комплексна перевірка знань студентів з фахових
дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності. Проводиться для
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання у 8 семестрі.
Основним науково-методичним документом, що регламентує зміст
атестаційного екзамену, є програма. Вона спрямована на забезпечення
комплексного підходу до оцінки теоретичної, методичної та практичної
підготовки студентів, до виявлення ступеня їх підготовки до майбутньої
самостійної діяльності.
Мета програми – визначити обсяг і необхідний рівень теоретичних знань,
практичних навиків та вмінь з профілюючих дисциплін отриманих студентами в
галузі міжнародних економічних відносин.
Для успішного складання комплексного атестаційного екзамену за фахом
студент повинен знати:
-

основні елементи, суб’єкти та рівні розвитку світової економічної системи;
сучасну мапу світу та класифікацію країн світу;
основні терміни та наукові поняття в сфері міжнародних економічних
відносин та світового господарства;
фактори виробництва світової економіки і забезпечення ними різних країн
світу;
географічний поділ праці як передумову міжнародних економічних
відносин;
основи формування сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності та
об’єктивних законів і принципів її розвитку;
сутність теорій міжнародних відносин їх класичні та неокласичні наукові
школи;
роль та місце України в сучасному світі;
основні суб’єкти та об’єкти міжнародних відносин;
головні міжнародні організації та їх структуру;
теоретичні засади розвитку світового господарства та міжнародних
економічних відносин;
міжнародну систему національних рахунків;
принципи, структуру і форми організації міжнародної/зовнішньої торгівлі;
механізм формування валютного курсу;
форми та умови кредитування міжнародними та регіональними валютнокредитними і фінансовими організаціями;
методи регулювання платіжного балансу держави;
основи правового регулювання зовнішньоекономічних відносин;
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-

теорію та практику використання міжнародного маркетингу;
сутність світових валютно-кредитних відносин;
теорії, форми та методи зовнішньої та міжнародної торгівлі, динаміку та
тенденції розвитку;
основні завдання обліку та аналізу в зовнішньоекономічній діяльності;
основні методи економіко-математичного моделювання;
одномірний і багатомірний аналізи динаміки явищ та об’єктів
зовнішньоекономічної діяльності;
лінійне програмування як засіб вирішення логістичних задач у
зовнішньоекономічних відносинах.
Студент повинен вміти:

-

використовувати отримані знання при здійсненні зовнішньоекономічних
операцій;
здійснювати аналітичну та дослідницьку роботу в галузі міжнародного
маркетингу, його організації та управління;
розумітися в інвестиційних процесах, які відбуваються на міжнародному
ринку капіталів;
аналізувати ринки цінних паперів;
формувати портфель цінних паперів, переглядати його та оцінювати його
ефективність;
складати обґрунтоване уявлення про потенціал учасників міжнародних
відносин;
аналізувати зовнішньоекономічний потенціал, інвестиційну привабливість
окремих територій та держав;
прогнозувати зміни валютних курсів;
проводити валютні операції;
страхувати валютні ризики;
орієнтуватися у формах міжнародного кредиту;
використовувати систему нормативно-правових актів, що регулюють
зовнішньоекономічну діяльність в Україні;
визначати експортну орієнтацію галузей економіки країни;
самостійно орієнтуватися та розбиратися в складних подіях міжнародного
життя;
налагоджувати співробітництво з міжнародними та регіональними
валютно-кредитними організаціями;
організовувати
облік
на
підприємстві
при
здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності;
аналізувати експорт-імпорт товарів та послуг; обирати торгових партнерів
для збуту тієї чи іншої продукції з урахуванням спеціалізації господарства
партнера, його потреб в певних видах товарів;
аналізувати стан сучасних світових товарних ринків та ринків послуг;
складати та укладати зовнішньоторговельні контракти;
організовувати та проводити зовнішньоторговельні операції;
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-

обирати ефективні методи, форми та види зовнішньої/міжнародної
торгівлі;
визначати вартість зовнішньоекономічного контракту в залежності від
умов продажу;
аналізувати міждержавні відносини;
користуватися методами економіко-математичного моделюванням при
вирішенні задач економічного змісту.
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Порядок створення організації та роботи Екзаменаційної комісії
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, введеного в дію
наказом ректора № 0202-1/155 від 21.04.2017 р. (зі змінами) та Положенням про
Порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації
здобувачів вищої освіти, які отримують ступінь бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра) в Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна, введеного в дію наказом
ректора № 0202-1/215 від 03.06.2015 р. зі змінами (наказ № 0201-1/146 від
18.04.2017 р.).

Критерії оцінювання письмових відповідей на
комплексному атестаційному екзамені за фахом
«Міжнародні економічні відносини»
Критерії оцінювання
«5» - 100 – 90 балів
«4» - 89 – 70 балів
«3» - 69 - 50 балів
«2» - 49 - 1 балів
Форма екзаменаційних завдань – тести: 20 тестових завдань х 5 балів за
кожну вірну відповідь
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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
Комплексний атестаційний екзамен включає: Тестові завдання.
Тести до комплексного атестаційного екзамену складаються з завдань
наступних дисциплін:
● «Міжнародні економічні відносини»
● «Світові фінанси»
● «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів»
● «Теорія і практика зовнішньої торгівлі»
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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
Тема 1. Світова економічна система та країни світу.
Світова економічна система. Її основні елементи, суб’єкти, рівні розвитку.
Критерії визначення підсистем.
Сучасна політична мапа світу. Класифікація країн світу за рівнем соціальноекономічного розвитку.
Об’єктивні та суб’єктивні чинники, що зумовлюють різні рівні соціальноекономічного розвитку країн світу.
Стадії економічного зростання світового господарства і національних
економік.
Структура ВВП та зайнятості країн з високим, середнім, низьким доходом.
Тема 2. Економічні ресурси (фактори виробництва).
Фактори виробництва та забезпечення ними країн світу. Їх розподіл за
походженням та ступенем спеціалізації. Мобільність факторів виробництва.
Зв’язок між забезпеченням країн факторами виробництва та рівнем їх соціальноекономічного розвитку.
Тема 3. Міжнародний поділ праці.
Чинники міжнародного поділу праці. Взаємозв’язок видів поділу праці.
Сучасні теорії міжнародного поділу праці. Його діалектична та економічна
сутність. Показники участі країн в міжнародному поділі праці. Спеціалізація та
кооперування. Методика визначення спеціалізації. Сучасні тенденції у розвитку
міжнародного поділу праці.
Тема 4. Трудові ресурси та міжнародний рух робочої сили.
Характеристика якості трудових ресурсів. Демографічне навантаження.
Зв’язок між збільшенням населення і економічним зростанням. Демографічна
політика розвинених країн та країн, що розвиваються.
Історичний процес розвитку міжнародної міграції робочої сили. Етапи та
шляхи розвитку міграційних процесів. Основні напрямки сучасної міжнародної
міграції робочої сили. Основні світові ринки праці: Західна Європа, США та
Канада, Близький Схід, Латинська Америка, Австралія.
Наслідки міжнародної міграції робочої сили для країн. Державне
регулювання міграції робочої сили.
Участь України в міжнародній міграції робочої сили.
Тема 5. Міжнародна торгівля. Зовнішня торгівля
Теорії міжнародної торгівлі. Сучасна міжнародна торгівля: найважливіші
тенденції, структура. Форми та методи міжнародної торгівлі. Сучасна
торговельна політика: протекціонізм та лібералізація. Основні засоби
державного регулювання зовнішньої торгівлі. Митно-тарифна система як
інструмент регулювання зовнішньоторговельних зв’язків. Нетарифні засоби
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регулювання міжнародної торгівлі. Основні види міжнародних торговельних
угод: купівля – продаж товарів, компенсаційні поставки, товарообмін та ін.
Зовнішньоторговельний контракт: визначення, структура, зміст, види.
Зовнішньоторговельні документи. Форми міжнародних розрахунків за товар.
Товарна та регіональна структура світового ринку. Міжнародна торгівля
послугами. Діяльність СОТ.
Тема 6. Міжнародний рух капіталів.
Сутність руху капіталів. Основні причини та форми руху капіталів. Прямі
та портфельні інвестиції. Основні засоби державного регулювання прямих
інвестицій. Масштаби міжнародного руху капіталів.
Поняття інвестиційного клімату. Інвестиційні ризики. Вплив прямих
інвестицій на економіку країни, що їх приймає, та країни - донора.
Сучасні тенденції та географія міжнародного руху капіталів. Світовий
ринок позичкових капіталів. Структура та функції. Найважливіші міжнародні
фінансові центри.
Україна на міжнародному ринку капіталів.
Тема 7. Міжнародні корпорації.
Види міжнародних корпорацій: транснаціональні корпорації (ТНК) та
багатонаціональні корпорації (БНК). Стратегія їх поведінки. Роль ТНК й БНК у
міжнародній торгівлі та міжнародному русі капіталу. Вплив ТНК на приймаючі
країни та країни базування.
Тема 8. Світова валютна система.
Еволюція світової валютної системи. Елементи світової валютної системи.
Міжнародний валютний ринок. Учасники валютного ринку. Міжбанківський
валютний ринок. Валютна біржа. Валютний курс та його різновиди. Фактори,
що впливають на валютні курси та заходи державного регулювання валютних
курсів.
Валютний арбітраж. Валютний ризик. Засоби хеджування валютного
ризику: внутрішні та зовнішні. Валютна позиція. Валютний ринок України.
Платіжний баланс та засоби його державного регулювання.
Тема 9. Міжнародні фінансово-економічні організації та організації
спеціальної компетенції
Система міжнародних фінансово-економічних організацій. ООН найважливіша всесвітня організація незалежних країн, координатор
співробітництва країн в економічній, соціальній та гуманітарних сферах.
ОЕСР як товариство «багатих» країн, які поділяють спільні ідеї
Міжнародні валютно-фінансові організації: Міжнародний Валютний Фонд
(МВФ), Група світового банку: Світовий банк (МБРР, МАР), МФК, БАГІ,
МЦУІС. Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ), Європейський Банк
Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та інші.
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Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародні товарні організації,
Міжнародні організації експортерів сировини, Організація країн-експортерів
нафти (ОПЕК). Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).
Співробітництво України з міжнародними
фінансово-економічними
організаціями.
Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція.
Сутність міжнародної економічної інтеграції. Етапи інтеграційного
процесу. Ефекти міжнародної економічної інтеграції. Основні види
інтеграційних об’єднань і їх характеристика.
Динаміка інтеграційних процесів. Особливості економічної інтеграції
розвинутих країн і країн, що розвиваються.
Роль міжнародних корпорацій в розвитку інтеграційних процесів.
Найбільш розвинуті в світі інтеграційні угрупування: ЄС, НАФТА, ЄАЕС,
МЕРКОСУР, Андський пакт та інші. Надінтеграційні угрупування: АТЕС.
БРІКС, МІКТА
Роль та місце України в міжнародних інтеграційних процесах.
Тема 11. Економіко-математичне моделювання світогосподарських
процесів.
Три рівні економіко-математичного моделювання.
Кількісна інформація, її систематизація та обробка даних.
Одномірний та багатомірний аналіз явищ і процесів міжнародного
значення: кореляційний аналіз, регресивний аналіз, кластерний аналізи.
Стандартна та гравітаційна моделі міжнародної торгівлі.
Балансові моделі та їх матрична інтерпретація. «Леонтьєвська матриця»,
можливості її використання для аналізу й конструювання міжнародних
економічних зв'язків.
Логістичні задачі, їх моделювання та рішення за допомогою лінійного
програмування.
Рішення
транспортно-економічних
задач
лінійного
програмування в матричній і мережній постановці.
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ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ
за фахом «Міжнародні економічні відносини» для студентів спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні
економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
1. Балансові матричні моделі та можливості їх використання для аналізу і
конструювання міжнародних торговельно-економічних відносин (на
прикладі Леонтьєвської матриці «витрати-випуск»).
2. Валютний арбітраж.
3. Валютний ризик та види концепцій валютного обліку.
4. Валютний ризик та засоби його хеджування.
5. Валютний ринок FOREX: типи ордерів на ринку, лінії підтримки та опору.
6. Валютні обмеження.
7. Види міжнародної міграції робочої сили. Види міжнародної міграції: кінцева,
тимчасова, сезонна, маятникова, добровільна, примусова, робочих і
спеціалістів.
8. Види моделей. Їх переваги та недоліки.
9. Виробничі системи глобалізації: кластери, альянси, мережі, територіальні
виробничі комплекси.
10.Вільні економічні зони. Потенціал та проблеми створення вільних зон в
Україні.
11.Географічний поділ праці – матеріальна основа міжнародних економічних
відносин.
12.Гравітаційна модель міжнародної торгівлі.
13.Державна заборгованість.
14.Документи, що використовуються у міжнародній та зовнішній торгівлі.
15. Еволюція світової валютної системи.
16. Економіка найменш розвинених країн.
17. Економіко-математичне моделювання і його рівні.
18. Економічне середовище міжнародних економічних відносин.
19. Економічний розвиток та його складові. Сучасні моделі економічного
розвитку.
20. Європейська валютна система. Основні елементи та вимоги до країн, що
входять в зону євро.
21. Задачі, що вирішуються на окремих рівнях економіко-математичного
моделювання.
22. Зовнішньоторговельний контракт: вимоги, структура, види, зміст.
23. Індекс потенціалу людського розвитку (ІПЛР). Методика його розрахунків.
Використання.
24. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему. Передумови,
особливості та шляхи інтеграції. Геостратегічні пріоритети.
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25.Інтелектуальна власність і світовий ринок технологій. Механізми
міжнародної передачі технологій.
26. Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин.
27. Класичні економічні теорії розвитку міжнародних економічних відносин.
28. Кластерний аналіз явищ та процесів у міжнародних економічних відносинах.
Призначення, можливості використання. Навести приклад.
29. Конкурентоспроможність, чинники, що її визначають та шляхи підвищення.
30. Кореляційний аналіз чинників міжнародних економічних відносин. Навести
приклад.
31. Країни, що розвиваються. Їх участь у світогосподарських процесах.
32. Леонтьєвська матриця. Де і з якою метою вона може бути використана?
33. Лінійна регресія. Тренд-аналіз, способи його здійснення.
34. Лінійне програмування. Способи рішення транспортно-економічних задач.
35. Масштаби, структура і динаміка міжнародного руху капіталів.
36. Методи та форми міжнародної та зовнішньої торгівлі.
37. Міграція населення і робочої сили. Суть і чинники міжнародної міграції
робочої сили.
38. Міжбанківський валютний ринок.
39. Міжнародна економічна діяльність: визначення, суб’єкти, види.
40. Міжнародна спеціалізація виробництва. Методика визначення.
41. Міжнародна та зовнішня торгівля. Класичні та альтернативні теорії
міжнародної торгівлі.
42. Міжнародна торгівля товарами та послугами. Структура та показники
міжнародної та зовнішньої торгівлі.
43. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).
44. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Співробітництво України з МВФ.
45. Міжнародний транспорт та інформаційно-комунікаційні системи.
46. Міжнародний туризм.
47. Міжнародні організації та міжнародна торгівля.
48. Міжнародні транспортні послуги. Україна в міжнародних транспортних
послугах.
49. Найважливіші транспортні системи світу. Міжнародні транспортні коридори
та участь у них України.
50. Нетарифні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.
51. Нові індустріальні країни. Моделі їх економічного розвитку. Позитивний та
негативний досвід.
52. Основна стратегія ТНК в умовах глобалізації. ТНК і національні держави.
53. Основні елементи міжнародної валютної системи.
54. Основні макроекономічні показники розвитку світового господарства.
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55. Основні типи контрактів, що регулюють обмін валютами.
56. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі. Концепція «Європа
регіонів».
57. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА).
58. Підсистеми світового господарства та критерії їх визначення.
59. Платіжний баланс, його структура та методологія складання.
60. Політико-правове середовище міжнародних економічних відносин.
61. Поняття валютного курсу та валютних котирувань. Засоби державного
регулювання валютного курсу.
62. Поняття валютного свопу.
63. Поняття середовища міжнародних економічних відносин, структуризація та
особливості.
64. Поняття та види валютної позиції.
65. Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції. Найважливіші
регіональні інтеграційні утворення.
66.Принципи і моделі розвитку міжнародних економічних відносин.
67. Принципи, сутність і рівні регулювання міжнародних торговельних
відносин.
68. Причини і сутність вивозу (експорту) капіталу. Теорія руху факторів
виробництва.
69. Прямі та портфельні зарубіжні інвестиції.
70. Регіональні особливості світового економічного розвитку.
71. Регресивний аналіз явищ та процесів світогосподарського характеру.
Навести приклад.
72. Регулювання діяльності ТНК на національному і міжнародному рівнях.
73. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Адміністративно-правове
та економічне регулювання. Одно-, двостороннє, багатостороннє
регулювання у межах інтеграційних угруповань.
74. Режими валютних курсів. Державне регулювання валютного курсу.
75. Ринок євровалют.
76.Рівні міжнародних економічних відносин ( міжнародні економічні контакти,
взаємодія, співробітництво, інтеграція).
77. Роль міжнародних організацій у регулюванні міграційних процесів.
Міжнародна організація праці (МОП), її завдання, структура та напрямки
діяльності.
78. Світова організація торгівлі (СОТ) та її роль у розвитку
міжнародної/зовнішньої торгівлі. Вимоги до кандидатів в члени СОТ.
79. Світовий валютний ринок FOREX. Системи аналізу.
80. Світовий ринок послуг.
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81. Сектори світової економіки, тенденції їх розвитку в умовах НТР та
глобалізації.
82. Системи національних розрахунків. Методика розрахунків ВВП, ВНД.
83. Соціальні аспекти міжнародної міграції робочої сили. Україна у світових
міграційних процесах.
84. Спільні підприємства (СП). Їх економічна природа і суттєві ознаки.
Систематизація СП, організаційно-правові та економічні особливості
створення і функціонування СП у світовій господарській практиці.
85. Стадії та етапи економічного розвитку. Класифікація країн світу за стадіями
та етапами економічного розвитку. Навести приклад.
86. Сталий економічний розвиток як основа сучасного економічного розвитку
людства. Основні складові сталого розвитку.
87. Стандартна модель міжнародної торгівлі.
88. Страхові послуги на світовому ринку.
89. Структура світового валютного ринку. Учасники світового валютного ринку.
90. Структура світового господарства та етапи формування сучасної
міжнародної економіки.
91. Суб’єкти міжнародних економічних відносин.
92. Сутність і мотивація міжнародного бізнесу. Види міжнародного бізнесу.
93. Сутність і основні риси ринкових структур.
94. Сутність і сучасні форми протекціонізму.
95. Сутність міжнародного науково-технічного співробітництва і основні
елементи його структури.
96. Сутність понять: глобалізація, інтернаціоналізація. Спільні риси та відміни.
97. Суть і еволюція транснаціональних корпорацій (ТНК). Масштаби і специфіка
діяльності.
98.Сучасні економічні теорії розвитку міжнародних економічних відносин.
99.Сучасні тенденції у світовій економіці та міжнародному поділі праці.
100. Теорія тарифів. Митний тариф і митний податок.
101. Торгівля ліцензіями та ноу-хау як форма міжнародного технологічного
обміну. Міжнародний інжиніринг.
102. Трендові моделі у прогнозуванні світогосподарських процесів. Навести
приклад.
103. Форвардні контракти: оцінка ефективності. Фьючерсні та опціонні
контракти. Валютні опціони. Контракти «спот» та «форвард».
104. Форми міжнародної інтеграції.
105. Формування і розвиток світових ринків робочої сили.
106. Функціональна та географічна структура світового фінансового і
грошового ринків.
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107. Циклічність розвитку світової економіки. Цикли Кондратьєва.
108. Цілі та форми вивозу капіталу.
109. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Види цін. Цінові знижки. Базисні
умови постачання.
110. Математичні формули, їх зміст, де із якою метою можливе їх
використання?
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111. Що віддзеркалює у матричній моделі міжнародних транспортноекономічних зв'язків діагональний вектор?
112. У якому з пунктів країни доцільно створити дистриб'юторську базу товарної
продукції для її доставки в інші пункти? Щомісячна реалізація товарів у торгових
пунктах: А=20 т, Б=25 т, В=30 т, Г=15 т. Відстань між торговими центрами в
табл.
А
Б
В
Г
А
100
200
170
Б
100
150
В
180
Г
3

113. За якою формулою визначається пункт для створення бази товарної
продукції у задачі, наведеній у таблиці?
А
Б
В
Г
А
20
100
200
170
Б
25
100
150
В
30
180
Г
15
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