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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 освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини» 
та «Міжнародна логістика і митна справа»
За неможливості виконувати кваліфікаційну роботу через введення військового 
стану, за заявою студентів, існуючу форму атестації у вигляді виконання та 
захисту кваліфікаційної роботи бакалавра замінюють на форму атестації у 
вигляді атестаційного екзамену з методів дослідження міжнародних 
економічних відносин.
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 рівень підготовленості студентів, а також 
практичних навиків та вмінь в галузі міжнародних економічних відносин.
Для успішного складання комплексного атестаційного екзамену за фахом 
студент повинен знати:
– загальні та часткові методи наукових досліджень.
– значення міжнародної інформації у формуванні зовнішньої політики 
держави;
– лінійне програмування як засіб рішення логістичних задач у 
зовнішньоекономічних відносинах.
– методи аналізу та методику розробки аналітичних прогнозів в 
інформаційно-аналітичній роботі;
– організацію митної системи країн світу, регулювання митних режимів;
– основні види сучасних інформаційних технологій;
– особливостей світових господарських зв’язків;
– особливості процесу зберігання інформації;
– особливості процесу оцінки інформації;
– правові основи збирання, використання та розповсюдження інформації;
– регулювання міжнародних економічних відносин з точки зору перетину 
кордонів на налагодження логістичного середовища всесвіту.
– синергетичні та когнітологічні аспекти інформаційно-аналітичної 
діяльності;
– структуру галузей сучасної світової економіки;
– сучасну мапу світу та класифікацію країн світу;
– теоретичні основи формування та функціонування географії світового 
господарства;
– фактори виробництва світової економіки і забезпечення ними різних 
країн світу;
– характерні риси та види процесу планування.

https://moodle.karazin.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=15672&displayformat=dictionary
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Студент повинен вміти:
– аналізувати наявну інформацію, застосовувати інформаційні засоби для 
підвищення політичного іміджу держави;
– аналізувати територіальні особливості розміщення галузей світового 
господарства;  
– аналізувати територіальні особливості розміщення галузей світового 
господарства, виявляти тенденції, перспективи та проблемні моменти розвитку 
світової економічної системи.
– визначати достовірність та об’єктивність отриманих результатів;
– використовувати методи аналізу та оцінки факторів, що визначають 
ступінь розвитку галузей світового господарства;  
– використовувати набуті знання, розуміти предметну сферу та професію 
на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних 
ситуацій.
– використовувати сучасні інформаційні технології для забезпечення 
власної інформаційної безпеки та безпеки суспільства.
– виявляти приховані методи інформаційного тиску на особистість та 
державу,
– виявляти тенденції, перспективи та проблемні моменти розвитку світової 
економічної системи;
– володіти декларативними і процедурними знаннями в сфері міжнародних 
перевезень та керування потоками;
– давати характеристику галузям світової економіки; 
– здійснювати аналітичну та дослідницьку роботу в галузі міжнародного 
маркетингу, його організації та управління;
– здійснювати добір фактичного матеріалу.
– здійснювати самостійний пошук наукової інформації;
– користуватися методами наукового дослідження при вирішенні фахових 
задач;
– приймати участь у регулюванні, контролюванні, управлінні та виконанні 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, співпраці і з митними органами.
– розробляти програми щодо участі України в міжнародно-правовому 
співробітництві та регулюванні митної справи в рамках інтеграційних об'єднань 
світу;
– складати обґрунтоване уявлення про потенціал учасників міжнародних 
відносин;
– формулювати актуальність, новизну та практичну і теоретичну 
значущість.

https://moodle.karazin.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=15710&displayformat=dictionary
https://moodle.karazin.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=15711&displayformat=dictionary
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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 (освітньо-кваліфікаційний 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.).

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНУ

Атестаційний екзамен включає:  

1. Тести: 20 тестових завдань х 3 балів за кожну вірну відповідь (тести мають 
лише 1 правильний варіант відповіді) – в сумі максимум 60 балів;
2. Аналітично-пошукове завдання в рамках затвердженої теми кваліфікаційної 
роботи бакалавра, яке передбачає комплексну відповідь на такі питання: які 
задачі ви ставили перед собою, обираючи тему кваліфікаційної роботи; які 
практичні ситуації підтверджують актуальність та значущість вашої теми 
дослідження; коротко у вигляді тез розкрийте основі моменти, про які ви мали 
намір розказати в кваліфікаційній роботі; зробіть висновки та надайте 
рекомендації –  від 0 до 40 балів за відповідь.

Тести до атестаційного екзамену складаються з завдань таких блоків: 
● «Логістика»
● «Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність»
● «Основи економічних наукових досліджень»
● «Світова економіка»
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА
АТЕСТАЦІЙНОМУ ЕКЗАМЕНІ З МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Час виконання – 2 астрономічні години.

Шкала підсумкової оцінки:

«відмінно» – 100-90 балів;
«добре»  – 89-70 балів;
«задовільно» – 69-50 балів;
«незадовільно» – 49-1 балів.

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент одержує загальну 
незадовільну оцінку (0 балів).

Критерії оцінювання творчого завдання

40-37 балів - у відповіді відображені основні концепції та теорії з даного 
питання, проведено їх критичний аналіз і зіставлення, описані теоретичні 
положення ілюструються практичними прикладами і експериментальними 
даними. Студентом формулюється і обґрунтовується власна точка зору на 
заявлені проблеми, демонструється здатність вирішувати проблемне питання 
матеріал викладається професійною мовою з використанням відповідної системи 
понять і термінів.  Зазначений діапазон балів відображає незначну градацію 
якості відповіді такого рівня.
36-33 балів - у відповіді відображені основні концепції та теорії з даного 
питання, проведено їх критичний аналіз і зіставлення, описані теоретичні 
положення ілюструються практичними прикладами і експериментальними 
даними. Студентом формулюється і обґрунтовується власна точка зору на 
заявлені проблеми, матеріал викладається професійною мовою з використанням 
відповідної системи понять і термінів. У відповіді допущені незначні похибки, 
що не мають суттєвого впливу на кінцевий результат. Зазначений діапазон балів 
відображає незначну градацію якості відповіді такого рівня.
32-29 балів - у відповіді описуються і порівнюються основні сучасні концепції 
та теорії з даного питання, описані теоретичні положення ілюструються 
практичними прикладами, студентом формулюється власна точка зору на 
заявлені проблеми, проте він відчуває труднощі в її аргументації. Матеріал 
викладається професійною мовою з використанням відповідної системи понять і 
термінів. Зазначений діапазон балів відображає незначну градацію якості 
відповіді такого рівня.
28-25 балів - у відповіді описуються і порівнюються основні сучасні концепції 
та теорії з даного питання, описані теоретичні положення ілюструються 
практичними прикладами, студентом формулюється власна точка зору на 
заявлені проблеми, проте він відчуває труднощі в її аргументації. Матеріал 
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викладається професійною мовою з використанням відповідної системи понять і 
термінів, але у відповіді допущені значні похибки. Зазначений діапазон балів 
відображає незначну градацію якості відповіді такого рівня.
24-21 балів - у відповіді відображена більша частина сучасних концепції та теорії 
з даного питання, аналіз і зіставлення цих теорій не проводиться. Студент 
відчуває значні труднощі при ілюстрації теоретичних положень практичними 
прикладами. У студента відсутня власна точка зору на заявлені проблеми. 
Матеріал викладається професійною мовою з використанням відповідної 
системи понять і термінів. Зазначений діапазон балів відображає незначну 
градацію якості відповіді такого рівня.
20-17 балів - у відповіді відображена лише деякі сучасні концепції та теорії з 
даного питання, аналіз і зіставлення цих теорій не проводиться. Студент відчуває 
значні труднощі при ілюстрації теоретичних положень практичними 
прикладами. У студента відсутня власна точка зору на заявлені проблеми. 
Матеріал викладається професійною мовою з використанням відповідної 
системи понять і термінів. Зазначений діапазон балів відображає незначну 
градацію якості відповіді такого рівня.
16-13 балів - відповідь не відображає сучасні концепції та теорії з даного 
питання. Студент не може привести практичних прикладів. Матеріал 
викладається «життєвою» мовою не використовуються поняття і терміни 
відповідної наукової галузі. Зазначений діапазон балів відображає незначну 
градацію якості відповіді такого рівня.
12-9 балів - відповідь відображає систему уявлень студента на заявлену 
проблему, студент не може назвати жодної наукової теорії, але може надати 
визначення базових понять. Зазначений діапазон балів відображає незначну 
градацію якості відповіді такого рівня.
8-5 бали - відповідь відображає систему «життєвих» уявлень студента  на 
заявлену проблему, студент не може назвати жодної наукової теорії, може надати 
визначення деяких базових понять. Зазначений діапазон балів відображає 
незначну градацію якості відповіді такого рівня.
4-1 бали - відповідь відображає систему «життєвих» уявлень студента  на 
заявлену проблему, студент не може назвати жодної наукової теорії, не дає 
визначення базових понять. Зазначений діапазон балів відображає незначну 
градацію якості відповіді такого рівня.
0 балів - відповідь не надається або кардинально неправильна.
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ПРОГРАМА  ЕКЗАМЕНУ

Тема 1. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері 
виробництва 
Традиційна й логістична концепції організації виробництва. 
Внутрішньовиробничі логістичні системи та їх роль в удосконаленні управління 
виробництвом товарів і послуг. Виштовхувальні та витягувальні системи 
управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Мікрологістичні 
системи MRP, MRP I, MRP II, ERP, Kanban, OPT, «Lean Production». 
Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними потоками на 
виробництві. 

Тема 2. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері 
обігу 
Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. Традиційний і 
логістичний підходи до управління розподілом. Логістичні канали та логістичні 
ланцюжки. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів 
розподілу. Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація та функції. 
Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Системи планування 
матеріальних ресурсів у каналах розподілу. 

Тема 3. Логістичний підхід до обслуговування споживачів 
Поняття логістичного сервісу. Формування сервісних систем. Логістичні 
принципи обслуговування. Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу. Методи 
оцінки рівня логістичного сервісу. Визначення оптимального рівня сервісу. 
Логістика сервісного відгуку.

Тема 4. Склад і транспорт у логістиці 
Роль складів при виробництві і розподілі продукції. Сучасні тенденції 
формування складської мережі підприємства. Розподільні центри та їх 
розміщення. Забезпечення єдності складського процесу з транспортним. 
Концепції управління запасами. Логістична оцінка видів транспорту. Вибір 
перевізника.

Тема 5. Закупівельна логістика
Управління поставками. Основні завдання служби постачання. Алгоритм 
здійснення закупівель. Методика вибору постачальника.

Тема 6. Основні поняття міжнародної інформації.
Інформаційна парадигма сучасної цивілізації Основні поняття міжнародної 
інформації. Види інформації, її властивості, інформаційні процеси. Інформаційні 
системи, цілі їх побудови та загальні характеристики; еволюція інформаційних 
систем. Міжнародна інформація. Основні поняття міжнародної інформації: 
інформаційні ресурси, інформаційний потенціал, інформаційна могутність, 
національний інформаційний продукт, міжнародний інформаційний простір, 
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міжнародна інформаційна політика. Основні види міжнародної інформації, їх 
відмінність. Функції та джерела міжнародної інформації.

Тема 7. Світовий інформаційний ринок 
Міжнародний інформаційний бізнес. Прикладні аспекти міжнародної 
інформації. Інформаційний ринок, його структура; інформаційні ресурси, 
інформаційний продукт. Основні постачальники та споживачі інформаційних 
послуг. Інформаційна індустрія, її еволюція, основні сектори інформаційно- 
комунікаційного комплексу. Етапи формування світового ринку електронної 
інформації. Інформаційний ринок США, Німеччини, Франції. Наслідки процесу 
інформатизації. Аналіз циклу прийняття ділового рішення, необхідна інформація 
в залежності від поставленої мети. 

Тема 8. Міжнародна інформаційна політика 
Історія, теорія і практика міжнародної інформаційної політики. Основні 
положення міжнародної інформаційної політики. Динаміка реалізації 
міжнародних програм. Міжнародна інформаційна політика у ХХІ ст. 
Інформаційна політика міжнародних організацій: міжнародні організації у 
системі міжнародних інформаційних відносин. Класифікація, напрями 
інформаційної політики та програмної діяльності міжнародних організацій. 
Діяльність спеціалізованих установ ООН в галузі інформації та комунікації. 
Програма розвитку ООН (ПРООН). Діяльність Економічної та Соціальної Ради 
щодо сприяння подоланню проблеми “інформаційної прірви” між розвиненими 
країнами та країнами, що розвиваються. Історія розвитку та роль Поштового 
союзу у забезпеченні обміну інформацією між державами, юридичними і 
фізичними особами. Роль Міжнародного союзу електрозв’язку у рівномірному 
розвитку комунікативних процесів між державами. Основні напрями діяльності 
ЮНЕСКО в інформаційній сфері, діяльність ЮНЕСКО галузі комунікацій, 
аналітичні дослідження ЮНЕСКО в галузі інформації та комунікації. Основні 
програми з вирішення світових інформаційних проблем: Міжнародна програма 
розвитку комунікацій 1989 р., “Комунікація на службі людству, або Нова 
комунікативна стратегія ЮНЕСКО” 1995 р., Програма “Інформаційне 
суспільство для усіх”. Світова доповідь ЮНЕСКО з інформації і комунікації. 
Інфоетика цифрового суспільства. Всесвітній конгрес Інфоетика, який 
організовується та проводиться ЮНЕСКО, створення інформаційного 
співтовариства для всіх документів. Типи звітів. 

Тема 9. Мета, зміст та методологія інформаційно-аналітичної роботи.
Об’єктивна необхідність та економічна сутність інформаційно-аналітичної 
діяльності. Методологія інформаційно-аналітичної роботи.

Тема 10 . Інформаційно-аналітична робота в закордонних установах. 
Чинники, що визначають стан держави та її положення на світовій арені.
Інституціональна основа інформаційно-аналітичної роботи в закордонних 
установах. Функції та завдання інформаційно-аналітичних відділів. Об’єктивні 
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та суб’єктивні чинники (умовно-статичні та умовно-динамічні). Характер впливу 
кожного чиннику на положення держави на світовій арені.

Тема 11. Методологічні основи наукового знання
Методологія наукових досліджень. Загальнонаукова і філософська методологія: 
сутність, загальні принципи. Методи наукових досліджень: теоретичні, 
емпіричні, обробки даних.

Тема 12. Наукова інформація: пошук, накопичення і обробка
Наукова інформація та її джерела. Робота з джерелами інформації. Особливості 
патентних досліджень. Проблема плагіату.

Тема 13. Процес формування світового господарства. 
Поняття світового господарства. Процес його формування і етапи розвитку. 
Характеристика основних груп країн, що входять до світового господарства. 
Показники їх економічного потенціалу та рівня розвитку. Моделі світової 
економіки. 

Тема 14. Функціональна структура світової економіки. 
Структурні складові механізму світової економіки. ТНК, державні і інтеграційні 
об’єднання, міжнародні організації. Міжнародне регулювання світової 
економіки. Інституціональна основа регулювання у сфері міжнародної торгівлі і 
валютно-кредитних відносин. Велика сімка як інститут регулювання світової 
економіки. Світовий економічний порядок : зміст, структура, еволюція. Новий 
міжнародний економічний порядок. 

Тема 15. Економіка розвинених країн світу. 
Загальна характеристика країн, що входять до складу ОЕСР. Основні ознаки 
індустріально розвинених країн. Рівень економічного розвитку індустріальних 
країн Заходу. Економічне регулювання. Державна власність. Регулювання 
суспільних відносин. Сучасні пріоритети економічної політики. Основні 
направлення зовнішньоекономічної стратегії і політики промислово розвинених 
країн на початку ХХІ ст. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Тема 16. Країни, що розвиваються. 
Загальна характеристика економіки. Поняття країн, що розвиваються. Типологія 
: основні ресурси, ознаки і групи країн, що розвиваються. Місце у всесвітньому 
господарстві, світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві, 
товарообміні. Основні напрями, проблеми та суперечності економічного 
розвитку. Роль і співвідношення державного сектору економіки, ТНК і 
національного капіталу у системі відтворення. Іноземні інвестиції. Криза 
заборгованості. Особливості розвитку інтеграційних процесів. Імперативи 
внутрішніх соціально-економічних перетворень в країнах, що розвиваються, для 
подолання відсталості. Загальноекономічна характеристика країн Азії, Африки і 
Латинської Америки
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ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З МЕТОДІВ 
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

для студентів спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини», освітніх 
програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна логістика і митна 

справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

1. Інформація, її види та властивості
2. Роль інформації в економічній діяльності основних суб'єктів МЕВ
3. Поняття міжнародної інформації, її об’єкти та основні складові
4. Режими доступу до інформації згідно Закону України “Про інформацію”
5. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію та 
звільнення від такої відповідальності
6. Поняття та основні характеристики інформаційного суспільства
7. Світовий інформаційний ринок, його сегменти і особливості
8. Міжнародний обмін технологіями та інформацією в системі 
світогосподарських зв'язків
9. Особливості інформаційної продукції
10. Основні форми обміну інформацією та технологіями. 
11. Види розрахунків за отриману інформацію
12. Інтелектуальна власність та її об’єкти
13. Інформаційна політика міжнародних організацій
14. Інформаційна політика України
15. Електронний уряд: поняття, моделі, переваги і недоліки
16. Електронна (цифрова) дипломатія: поняття, можливості, застосування.
17. Поняття та основні компоненти іміджу країни
18. Визначення інформаційної війни та її особливості
19. Об’єктивна необхідність та економічна сутність інформаційно-аналітичної 
діяльності.
20. Основні етапи становлення інформаційного суспільства.
21. Особливості становлення процесу інформатизації у США, КНР, Японії, 
Сінгапурі, країнах ЄС, Україні.
22. Сутність поняття синергії та синергетичних аспектів інформаційно-
аналітичної роботи.
23. Сутність, поняття та принципи когнітології. Об’єкти когнітології.
24. Сутність когнітологічних аспектів інформаційно-аналітичної роботи.
25. Робота з джерелами інформації. 
26. Методика розробки аналітичних прогнозів у галузі міжнародних 
відносин. Методи прогнозування: метод екстраполяції, історичної аналогії, 
комп’ютерного моделювання, експертних оцінок, метод сценаріїв майбутнього.
27. Методи аналітично-синтетичної обробки інформації.
28. Планування. Оцінка інформації.
29. Інформаційно-аналітична робота в закордонних установах. 
30. Функції та завдання інформаційно-аналітичних відділів. Інформаційно-
довідкова функція Міністерства закордонних справ держави.
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31. Чинники, що визначають стан держави та її положення на світовій арені: 
об’єктивні та суб’єктивні чинники (умовно-статичні та умовно-динамічні). 
Характер впливу кожного чинника на положення держави на світовій арені.
32. Методологія наукових досліджень.
33. Методи емпіричного рівня.
34. Методи теоретичного рівня.
35. Методи загальнологічного рівня.
36. Принципи філософських методів дослідження.
37. Метод моделювання.
38. Джерела отримання наукової інформації.
39. Поняття інформаційних потоків.
40. Критерії підготовленості до пошуку інформації.
41. Види документальних джерел наукової інформації.
42. Бібліотеки та органи наукової інформації.
43. Особливості роботи з науковою книгою.
44. Особливості читання наукових текстів.
45. Конспект та словник термінів як форми записів при читанні.
46. Патентні дослідження: перелік робіт.
47. Групи патентних досліджень.
48. Послідовність роботи при проведенні патентних досліджень.
49. Міжнародна патентна класифікація винаходів.
50. Методологія наукових досліджень.
51. Методи емпіричного рівня.
52. Методи теоретичного рівня.
53. Методи загальнологічного рівня.
54. Принципи філософських методів дослідження.
55. Метод моделювання.
56. Джерела отримання наукової інформації.
57. Поняття інформаційних потоків.
58. Критерії підготовленості до пошуку інформації.
59. Види документальних джерел наукової інформації.
60. Бібліотеки та органи наукової інформації.
61. Особливості роботи з науковою книгою.
62. Особливості читання наукових текстів.
63. Конспект та словник термінів як форми записів при читанні.
64. Патентні дослідження: перелік робіт.
65. Групи патентних досліджень.
66. Послідовність роботи при проведенні патентних досліджень.
67. Міжнародна патентна класифікація винаходів.
68. Світова економіка як глобальна система господарювання 
69. Поняття міжнародних економічних відносин 
70. Суб’єкти світової економіки 
71. Інтеграція та інтернаціоналізація в світовому господарстві 
72. Міжнародний розподіл праці як передумова виникнення світового 
господарства 
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73. Етапи еволюції світової економіки 
74. Індустріальний період розвитку світової економіки 
75. Світова економіка в постіндустріальному світі 
76. Глобалізаційний стан світової економіки 
77. Значення міжнародної торгівлі в системі світогосподарства 
78. Фактори виробництва та їх види 
79. Значення дохідності факторів виробництва на розвиток економіки 
80. Роль факторів виробництва в сучасному економічному розвитку 
81. Значення природних ресурсів для країн 
82. Ресурсоорієнтовані економіки світу 
83. Трудові ресурси, міграція, урбанізація: стан та значення 
84. Фінансові ресурси світу 
85. Типи систематизації країн в світовій економіці 
86. Географічний принцип систематизації країн світу 
87. Соціально-економічний принцип систематизації країн світу 
88. Первинний, вторинний, третинний сектори господарювання
89. Розвинені країни: поняття та моделі 
90. Фактори успішності розвитку країн з найвищим рівнем розвитку 
91. Значення інновацій в сучасному розвитку 
92. Країни, що розвиваються: класифікація та особливості 
93. Державна політика в країнах, що розвиваються 
94. Проблеми інтеграції країн що, розвиваються в світову економіку 
95. Роль країн, що розвиваються в сучасному періоди розвитку світової 
економіки 
96. Напрями перспективної модернізації економік країн, що розвиваються
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протокол № 12 від 20.04.2022 р.


