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Фахове випробування є комплексним іспитом, що включає теоретичну 
(тестові завдання) та практичну частини. До складу тестових завдань внесені 
питання за наступними навчальними дисциплінами: менеджмент, світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, міжнародні фінанси, 
зовнішньоекономічна діяльність підприємства, митна справа.

Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань, 
вмінь, компетентностей, якими володіє абітурієнт (бакалавр, спеціаліст) за 
освітньо-професійними програмами «Міжнародний менеджмент», 
«Міжнародний ІТ-менеджмент» (табл. 1).

Таблиця 1
Основні компетентності, якими повинен володіти бакалавр за ОПП 

«Міжнародний менеджмент», «Міжнародний ІТ-менеджмент»
____________ ____________ Професійні компетентності
____________________________ Загально-професійні:_______
- розуміти теоретичні основи, принципи, процеси та закономірності 
функціонування й розвитку зовнішньоекономічних відносин, механізмів 
міжнародної торгівлі;
- володіти методами та інструментами спостереження, опису, ідентифікації, 
аналізу, синтезу та оцінки економічних процесів та явищ світової економіки;
- розуміти сутність й особливості зовнішньоекономічної діяльності, форми та 
методи міжнародного торгівельного, інвестиційного та валютно-фінансового 
співробітництва;
- володіти методами обґрунтування управлінських рішень на основі комплексних
економічних розрахунків;__________________
- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й 
охорони праці;
- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового
спілкування, навички роботи в команді;__________
- здатність прогнозувати, планувати й реалізувати заходи щодо підвищення 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
 Спеціалізовано-професійні:
- аналізувати міжнародну економіку як системний комплекс взаємовідносин 
суб’єктів та процеси регіоналізації світогосподарських зв’язків;
- застосовувати сучасні методи, прийоми, інтенсивні технології діагностики та
експертизи зовнішньоекономічної діяльності підприємства, методологію 
моделювання і аналізу бізнес-процесів;__________
- виявляти, розраховувати та аналізувати якісні та кількісні економічні показники, 
які відображають аналітичну динаміку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства;
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Продовження табл. 1
_________________________Спе иіалізовано-професі йн і:_________________________
- розробляти стратегії, плани діяльності та ресурсного забезпечення розвитку
зовнішньоекономічної діяльності підприємства;________________________________
- обґрунтовувати господарські рішення та організаційно-технічні заходи щодо 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням ризиків;
- створювати сучасну інформаційну базу та впроваджувати сучасні інформаційно-
комунікаційні системи та технології у практику зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств;________________________________________________________________
- застосовувати професійно профільовані знання для вибору найбільш вигідних
умов контрактів при здійсненні експортно-імпортних операцій._________________

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 
З ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Екзаменаційний білет з фахового випробування включає дві частини: 
тестові завдання; практичні завдання.

Розподіл балів відповідно до рівня складності завдань у білеті з фахового 
випробування наведено у табл. 2.

Таблиця 2
Розподіл балів відповідно до рівня складності завдань у білеті з

фахового випробування
Рівень

складності
Кількість

контрольних
Кількість балів 

за одне 
завдання

Розподіл 
балів в 
одному 
білеті

Різновид завдань

тестові
завдання

задачі

1. Рівень 
складності

50 2,0 100 - з вибором однієї 
правильної відповіді;
- на встановлення 
відповідності;
- на встановлення 
правильної 
послідовності;

II. Рівень 
складності

2 1 діагностичне 
завдання -  ЗО б;
2 діагностичне 

завдання -  30 б.

60 - розрахункові завдання 
(на 2-3 дії)

III. Рівень 
складності

1 1 евристичне 
завдання

40 - комплексне розрахун
кове завдання з усклад
неним алгоритмом .
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Тестові завдання включають 50 тестів різного типу, серед яких альтернативні 
тестові завдання, тестові завдання на відновлення відповідності частин, на 
відтворення вірної послідовності. Загальна оцінка тестових завдань становить 100 
балів.

Практичні завдання включають завдання різного рівня складності, а саме два 
діагностичних завдання та одне евристичне завдання, загальна оцінка за виконання 
яких складає 100 балів.

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Зміст фахових вступних випробувань за дисципліною 
«Менеджмент» 

Тема 1. Менеджмент: сутність та основні поняття
Менеджмент як система наукових знань та мистецтво управління, наявні 

парадигми менеджменту. Наукові підходи до формування та забезпечення 
ефективного функціонування системи менеджменту. Підвищення рівня 
організаційної культури як основний напрям удосконалення менеджменту.

Поділ, спеціалізація та кооперація праці. Необхідність координації праці в 
організації. Визначення понять "менеджмент" і "управління". Об’єкт і предмет 
менеджменту. Цілі та завдання менеджменту. Менеджмент як специфічна сфера 
людської діяльності.

Тенденції технократизації, демократизації, інтернаціоналізації. Концепції 
управління маркетингом. Організаційна культура як сучасний напрям у теорії та 
практиці управління. Концепція соціального партнерства. Інтегровані підходи до 
управління: процесний, системний, ситуаційний.

Концепції "Менеджмент без ієрархії", Jи§1 іп Т іте  Ргосіисїіоп (J1Т), Тоїаі 
Риаіііу Сопїгої (ТОС), Тоїаі Ргоёисйуе Маіпіепапсе (ТСР), Ьеап Мапа§ешеп1, Ьеап 
ргосіисйоп (концепція злагодженого підприємства, бенімаркетинг, реінжиніринг 
бізнесу).

Тема 2. Внутрішнє середовище організації
Аналіз дії факторів внутрішнього середовища організації. Характеристика 

основних внутрішніх факторів організації: цілі, структура, завдання, технологія, 
люди. Три основні аспекти людського фактору: поведінка окремих людей, 
поведінка людей у групах, характер поведінки лідера та його вплив на поведінку 
окремих людей та груп. Індивідуальна характеристика особистості: здібність,



схильність, обдарованість, потреба, сподівання, сприйняття, відношення, погляд, 
цінності. Вплив середовища на особистість та її поведінку. Взаємозв'язок 
внутрішніх факторів.

Тема 3. Зовнішнє середовище у бізнесі
Аналіз дії факторів зовнішнього середовища. Зовнішні фактори прямої дії: 

постачальники, трудові ресурси, закони, установи державного регулювання, 
споживачі, конкуренти, профспілки. Зовнішні фактори непрямої дії: стан 
економіки, політичні події, міжнародні події, науково-технічний прогрес, 
соціокультурні та екологічні фактори, вплив групових інтересів.

Взаємозв'язок факторів зовнішнього середовища, складність, рухомість, 
невизначеність зовнішнього середовища.

Тема 4. Стратегічне планування
Планування. Гнучкість планування. Здатність планування до адаптації. 

Об’єкт планової роботи. Сутність планування. Призначення планування як 
функції менеджменту. Головне завдання планування.

Класифікація планування за строками реалізації. Класифікація планування 
за методами та технологіями. Класифікація планування за функціями. 
Класифікація планування за рівнями правління. Класифікація планування залежно 
від змісту, мети, завдань. Мета стратегічного планування. Мета тактичного 
планування. Мета оперативного планування.

Місцезнаходження стратегічного менеджменту в системі управління 
підприємством. Екзогенний підхід. Ендогенний підхід. Інституційний підхід. 
Концептуальний підхід. Корпоративний, діловий і функціональні рівні 
стратегічного менеджменту. Мета стратегічного менеджменту.

Тема 5. Методи реалізації стратегії
Методи менеджменту як сукупність способів впливу керівної системи 

управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні 
методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм 
взаємодії методів, принципів і функцій менеджменту.

Сутність поняття "модель" та "моделювання". Типи моделей: фізичні, 
аналогові, математичні. Процес побудови та використання моделей: постановка 
задачі, побудова моделі, перевірка моделі на достовірність, застосування й 
актуалізація моделі. Практичне значення економіко-математичних моделей у 
процесі ухвалення управлінських рішень. Теорія ігор. Модель управління
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запасами. Модель теорії черг. Кореляційні моделі. Імітаційне моделювання. 
Лінійне програмування. Статистичні методи. Сіткові моделі.

Тема 6. Організаційні структури управління
Визначення організації. Завдання організації як функції управління. Головна 

мета організації як функції управління.
Ключові поняття структури управління. Зв’язки в ОСУ. Повноваження 

лінійного та штабного керівників. Вимоги до будівництва ОСУ.
Методи формування ОСУ. Концептуальні положення ієрархічної 

(бюрократичної) ОСУ. Порівняльна характеристика ієрархічних й адаптивних 

ОСУ.

Тема 7. Організація в системі управління
Ієрархічні структури управління: лінійні, функціональні, лінійно-

функціональні, дивізійні.
Переваги та недоліки продуктової (дивізійної) структури управління. 

Дивізійна структура управління орієнтована на споживача. Дивізійна регіональна 
структура управління. Проектна структура управління. Матрична структура 
управління. Мережна структура управління: переваги та недоліки. Конгломератна 
структура управління.

Тема 8. Теоретичні основи мотивації
Головні задачі та цілі мотивації. Категорії мотивації: потреби, інтереси, 

мотиви та мотивування, стимули, винагороди.
Виникнення потреб. Пошук шляхів усунення потреб. Визначення напрямку 

дій. Здійснення дій по усуненню потреб. Здійснення дій за винагороду. Усунення 
потреб.

Види потреб: соціальні, потреби в повазі, потреби в самовираженні.
Змістовні теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації.

Тема 9. Функція контролю в системі менеджменту
Поняття контролю та його місце в системі управління. Цілі та принципи 

контролю. Зворотний зв’язок під час контролю. Побудова та функціонування 
системи контролю за принципом профілактики. Види управлінського контролю. 
Основні характеристики ефективної системи контролю: економічність,
стратегічна спрямованість, точність, своєчасність, обґрунтованість критеріїв, 
гнучкість. Розроблення бюджету як основа для контролю за використанням



ресурсів: людських, матеріальних, фінансових.
Вироблення стратегічних цілей. Процес стратегічного та оперативного 

контролю виконання планів. Запровадження та корегування стандартів 
вимірювання. Облік результатів діяльності. Співставлення результатів діяльності 
зі стандартами. Регулювання процесу виконання стандартів. Порівняльна 
характеристика моделей контролю.

Тема 10. Комунікаційні процеси в системі менеджменту
Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Класифікація 

інформації. Вимоги, які висуваються до інформації. Інформаційне забезпечення 
процесу ухвалення управлінських рішень у системі менеджменту.

Сутність і роль комунікації в системі менеджменту. Різновиди "внутрішніх" 
та "зовнішніх" комунікацій. Методи комунікацій. Засоби комунікацій, їхні 
переваги та недоліки. Перешкоди в комунікаціях. Комунікаційні перевантаження.

Основні елементи й етапи комунікаційного процесу. Роль і значення 
зворотного зв'язку в комунікаційних процесах. Моделі комунікаційного процесу. 
Аналіз комунікаційного процесу в організації. Планування та організація 
комунікаційного процесу в .системі менеджменту. Контроль здійснення 
комунікаційного процесу. Шляхи підвищення ефективності комунікаційного 
процесу.

Тема 11. Прийняття управлінських рішень
Управлінське рішення як основний елемент і результат управлінської 

діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови ухвалення управлінських 
рішень. Фактори, що впливають на процес ухвалення управлінських рішень. 
Підходи до прийняття рішень. Принципи ухвалення рішень менеджерами. Моделі 
ухвалення управлінських рішень. Взаємозалежність рішень.

Різновиди технологій ухвалення рішень. Складові технологічного процесу 
ухвалення управлінських рішень. Етапи процесу ухвалення та виконання 
управлінських рішень у системі менеджменту. Особливості ухвалення 
управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Якість управлінських 
рішень.

Тема 12. Моделювання та застосування моделей в управлінні
Методи менеджменту як сукупність способів впливу керувальної системи 

управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні 
методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм
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взаємодії методів, принципів і функцій менеджменту.
Сутність поняття "модель" та "моделювання". Типи моделей: фізичні, 

аналогові, математичні. Процес побудови та використання моделей: постановка 
завдання, побудова моделі, перевірка моделі на достовірність, застосування та 
актуалізація моделі. Практичне значення економіко-математичних моделей в 
процесі прийняття управлінських рішень. Теорія ігор. Модель управління 
запасами. Модель теорії черг. Кореляційні моделі. Імітаційне моделювання. 
Лінійне програмування. Статистичні методи. Сіткові моделі.

Тема 13. Соціальна відповідальність менеджменту та культура 
корпорацій

Сутність поняття "соціальна відповідальність", "соціальна справедливість", 
"соціальне партнерство". Зміст юридичної відповідальності: дотримання
державних законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Права й обов’язки 
організацій. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні 
проблеми суспільства збоку організації. Рівні соціальної відповідальності: 
соціальне зобов’язання, соціальне реагування, соціальна чутливість. Переваги та 
недоліки соціальної відповідальності.

Загальні поняття культури та культурні константи. Характеристика 
внутрішнього культурного середовища організації. Класифікація культурних 
аспектів управління діяльністю організації. Підходи до формування культури 
організації. Механізм формування організаційної культури.

Основні категорії, що визначають моральний портрет організації: соціальна 
відповідальність, етика бізнесу, діловий етикет. Види етики. Роль і значення 
ділової етики. Принципи етики бізнесу та позитивні результати їхньої апробації. 
Головні напрями розвитку етики бізнесу. Організація навчання етичній поведінці 
керівників і підлеглих. Особливості бізнес-етикету. Правила та норми бізнес- 
етикету.

Тема 14. Групова динаміка
Групи та їхня значущість. Формальні та неформальні групи. Хоторнський 

ефект. Розвиток неформальних організацій та їхня характеристика. Причини 
вступу у групи та неформальні організації: відчуття належності, взаємодопомога, 
взаємозахист, спілкування, зацікавленість, опір змінам. Характеристики 
неформальних організацій. Управління неформальною організацією. Підвищення 
ефективності груп. Фактори, які впливають на ефективність роботи групи: розмір, 
зміст, згуртованість. Управління за допомогою комітетів. Участь працівників



в управлінні.

Визначення цілей, завдань та зон відповідальності управлінської команди. 
Принципи формування та діяльності управлінської команди. Функції 
управлінської команди. Критерії відбору менеджерів. Характеристика потенціалу 
управлінської команди та її керівника. Оцінювання та стимулювання діяльності 
учасників управлінської команди організації.

Тема 15. Управління конфліктами, змінами та стресами
Природа організаційних змін. Характеристика програми нововведення. 

Сутність і основні параметри організаційних перетворень. Модель процесу 
управління організаційними змінами. Використання участі працівників в 
управлінні для здійснення змін. Система подолання опору організаційним змінам. 
Організаційний розвиток.

Сутність поняття "конфлікт". Типи конфлікту: внутрішньоособистісний, 
міжособистісний, конфлікт між особистістю та групою, міжгруповий конфлікт. 
Причини конфлікту. Модель процесу конфлікту. Методи вирішення конфлікту. 
Природа стресу. Причини стресу: організаційні, особистісні. Методи зниження 
рівня стресу. Зіставлення стресового та нестресового стилів життя.

Сутність результативності й ефективності менеджменту. Економічна, 
організаційна та соціальна ефективність управління. Показники ефективності 
управління, їхній склад і методи визначення. Комплексний підхід до 
удосконалення управління організаціями.

Тема 16. Лідерство та влада
Сутність лідерства. Теорії лідерства. Підхід з позиції особистих якостей. 

Поведінковий підхід. Ситуаційний підхід. Якості лідера. Стилі лідерства: диктат, 
демократія, невтручання. Таблиця стилів керівництва П. Блейка та Дж. Маутон. 
Типологія лідерів. Влада й особистий вплив. Сутність та роль влади в управлінні. 
Баланс влади, форми влади: примушування, вплив, компетенція, інформація, 
посадове положення, авторитет, харизма. Форми впливу: переконання,

Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та 
визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. 
Адаптивне керівництво. Поняття стилю керівництва та континууму стилів 
керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та 
передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінювання стилю 
менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. Особливості 
національних систем керівництва.



Зміст фахових вступних випробувань за дисципліною 
«Світове господарство і міжнародні економічні відносини» 

Тема 17. Предмет і завдання дисципліни «Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини»

Об’єкт та предмет вивчення навчальної дисципліни. Взаємозв’язок 
міжнародних економічних відносин з іншими економічними науками.

Рівні розвитку світового господарства та міжнародних економічних 
відносин: функціональні, економічні, територіальні, за суб'єктами діяльності.

Форми міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля,
міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне виробничо- 
інвестиційне співробітництво, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні 
валютно-фінансові та кредитні відносини, міжнародна економічна інтеграція.

Особливості використання методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 
наукової абстракції, історичного і логічного порівняння та узагальнення, 
функціонально-структурного аналізу та економічного моделювання для пізнання 
субстанціональної основи міжнародних економічних відносин. Особливості 
середовища МЕВ: взаємозв’язок елементів середовища; складність та
різноманітність; відносна невизначеність; динамічне протиріччя. Компоненти й 
чинники формування середовища МЕВ (політико-правові, географічні й 
природно-кліматичні, соціально-культурні, економічні, інфраструктурні).

Тема 18. Світове господарство та особливості його розвитку
Теоретичні підходи щодо визначення сутності світового господарства. 

Субстанціональна основа світового господарства. Кількісний та якісний аспекти 
аналізу світогосподарських зв’язків. Ознаки світового господарства як цілісної 
економічної системи.

Основні структурні елементи світового господарства. Суб’єкти світового 
господарства та рівні їх економічної взаємодії. Критерії виділення підсистем 
світового господарства. Основні типи країн і їх економічні об’єднання в 
міжнародній економіці. Стандартні класифікації країн у міжнародній економіці.

Причини нерівномірності економічного розвитку країн в сучасній 
міжнародній економіці: економічні Інтереси національно відособлених суб'єктів 
міжнародного співробітництва; економічні законі (закон вартості, закон 
конкуренції, закон накопичення, закон пропорціонального розвитку світової 
економіки, закон відповідності продуктивних сил характеру міжнародних 
економічних відносин). Основні закономірності розвитку світового господарства.
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Джерела виникнення протиріч у світовому господарстві. Види протиріч: 
зовнішні, внутрішні. Особливості механізму вирішення протиріч між суб’єктами 
міжнародних економічних відносин.

Тема 19. Міжнародний поділ праці -  матеріальна основа світового 
господарства

Міжнародна економічна система. Сутність міжнародного поділу праці, його 
напрями та види.

Класифікація факторів розвитку міжнародного поділу праці. Визначення 
ступеню впливу факторів на поглиблення міжнародного поділу праці.

Міжнародна спеціалізація та міжнародна кооперація виробництва. Основні 
показники рівня міжнародної спеціалізації галузі. Види та основні форми 
міжнародного виробничого кооперування (створення спільних підприємств, 
реалізація спільних програм, договірна спеціалізація). Сфери міжнародного 
виробничого кооперування. •

Галузеві та регіональні пріоритети міжнародної спеціалізації України. 
Участь України в міжнародних коопераційних зв’язках.

Тема 20. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 
економічних відносин

Класичні концепції міжнародної торгівлі. Теорія меркантилізму. Теорії 
абсолютних та порівняльних переваг. Теорія факторів виробництва.

Неокласичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі, їх значення в 
міжнародної торгівлі. Теорія Хекшера-Оліна. Парадокс Леонтьева. Теорема 
Столпера-Самуельсона. Гіпотеза Ліндера. Теорема Рибчинського. Теорія 
життєвого циклу Р. Верона. Теорія ефекту масштабу П. Кругмана. Теорія 
конкурентних переваг. Теорія міжгалузевої торгівлі.

Сутність та структура, основні показники міжнародної торгівлі. Форми і 
методи здійснення міжнародної торгівлі. Специфічні ознаки міжнародної торгівлі 
послугами.

Сутність міжнародної біржової торгівлі. Класифікація міжнародних 
товарних бірж. Види та особливості проведення біржових операцій. Міжнародна 
аукціонна торгівля: сутність, головні центри та специфіка проведення.
Міжнародні торги: сутність, види та порядок проведення. Особливості організації 
міжнародної ярмаркової та виставкової діяльності. Класифікація міжнародних 
ярмарок та виставок.
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Сутність та особливості формування світової ціни. Фактори, які впливають 
на формування та рівень цін на світовому ринку. Класифікація цін у міжнародній 
торгівлі. Методика розрахунку експортних та імпортних цін.

Політика вільної торгівлі та політика протекціонізму: економічні й 
політичні аргументи їх використання. Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі: 
цілі та інструментарій. Сутність та класифікація мит. Економічні наслідки 
використання мит у зовнішній торгівлі. Митна вартість товару. Визначення 
ефективного митного тарифу. Оптимальний та заборонений імпортний тариф. 
Тарифна ескалація.

Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі: цілі та інструментарій. 
Методи кількісних обмежень обсягів зовнішньоторговельних операцій: 
квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту». Методи 
прихованого протекціонізму. Фінансові методи регулювання зовнішньої торгівлі: 
експортне кредитування, експортне субсидування, демпінг.

Діяльність міжнародних торговельних організацій. ГАТТ (Генеральна угода 
з тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі й 
розвитку). Перетворення ГАТТ на Світову організацію торгівлі (СОТ). 
Реорганізація КОКОМ (Координаційна рада з експортного контролю). Значення 
торговельних угод у сучасних умовах. Діяльність Міжнародної торговельної 
палати. Галузеві та геополітичні пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі 
України. Аналіз та оцінювання товарної та географічної структури зовнішньої 
торгівлі України.

Тема 21. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 
співробітництво

Класифікація форм міжнародного руху капіталу. Офіційний та приватний 
капітал. Підприємницький та позиковий капітал. Довгостроковий, 
середньостроковий та короткостроковий капітал. Прямі та портфельні іноземні 
інвестиції. Характеристика прямих інвестицій. Переваги та недоліки прямого 
іноземного інвестування. Особливості структури прямих інвестицій в економіку 
України: проблеми, тенденції, перспективи.

Транснаціональний бізнес: сутність, еволюція, сучасна стратегія. Роль 
внутрішньокорпораційного обміну. Суперечності між ТНК і національно- 
державною формою політичної організації суспільства. Регулювання діяльності 
ТНК. Характеристика портфельних інвестицій. Особливості портфельного 
інвестування. Суб’єкти та об’єкти портфельного інвестування. Переваги та 
недоліки портфельного інвестування. Фондові ринки. Інструменти портфельного
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інвестування. Цінні папери. Види цінних паперів. Особливості обігу цінних 
паперів. Тенденції розвитку портфельного інвестування в країнах світу. 
Український фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку.

Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування. Податкові 
гавані. Офшорні зони.

Методичні підходи щодо оцінки інвестиційного клімату країни. 
Інвестиційний ризик: сутність та причини виникнення. Методи зниження 
інвестиційного ризику. Форми й методи державного регулювання міжнародного 
інвестування. Визначення інвестиційної позиції країни.

Тема 22. Міжнародна міграція робочої сили
Сутність, причини і форми міжнародної міграції робочої сили. Головні 

напрями та центри концентрації робочої сили. Показники кількісної оцінки 
міжнародної міграції робочої сили.

Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародна 
міграція робочої сили і платіжні баланси країн.

Роль НТР у розвитку міграції робочої сили, наукових та інженерно- 
технічних кадрів. Загальні закономірності створення світового ринку робочої 
сили, головні регіони і центри її міжнародного тяжіння й експорту. Міжнародні 
монополії і ринок праці. Форми і засоби експлуатації робочих-іммігрантів. Вплив 
міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці.

Адміністративно-правові та економічні методи регулювання міжнародних 
міграційних процесів. Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна 
організація з питань міграції (МОМ) та їх роль у вирішенні питань безробіття і 
захисту прав трудящих. Програми стимулювання еластичності ринку праці і 
забезпечення зайнятості населення. Гнучкість ринку праці.

Передумови посилення міграційних процесів в Україні. Економічні 
наслідки міграційних процесів для України. Особливості еміграційної та 
імміграційної політики України.

Тема 23. Міжнародний науково-технічний обмін
Сутність міжнародного трансферту технологій та його вартісна оцінка. 

Поняття технологічної місткості ринку.
Необхідність правового захисту передачі технологій. Класифікація 

правових форм захисту технологій: патенти, ліцензії, копірайт, торгова марка. 
Особливості механізму патентування. Види ліцензій: патентна і безпатентна, 
проста, виключна і повна.
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Міжнародне науково-технічне співробітництво на некомерційній основі 
(участь у симпозіумах, конференціях, семінарах та ін.). Форми передачі технології 
на комерційній основі: патентні угоди, ліцензійні угоди, «ноу-хау», інжиніринг, 
франчайзинг. Ліцензійна торгівля як провідна форма міжнародного трансферту 
технологій. Ліцензійна угода: сутність, структура. Форми ліцензійних
винагороджень: роялті, паушальний платіж, участь у прибутку ліцензіата, участь 
у власності ліцензіата.

Діяльність Європейської патентної організації (ЄПО) та Світової організації 
інтелектуальної власності (СОІВ). Особливості макроекономічної політики 
України у сфері науково-технічного співробітництва. Основні цілі 
організаційного регулювання науково-технічних напрямів зовнішньоекономічної 
політики держави. Аналіз фінансового забезпечення науково-технічних 
досліджень. Участь України у міжнародних науково-технічних програмах.

Тема 24. Світова валютна система. Міжнародні валютно-фінансові та 
кредитні відносини -

Етапи формування та розвитку світової валютної системи. Структура та 
принципи організації світової та національної валютної системи: загальні підходи 
та принципові відмінності.

Валютний курс: сутність і види. Системи валютних курсів: фіксовані курси, 
кероване плавання, вільне плавання, цільові зони, комбінована система валютних 
курсів. Чинники впливу на формування валютного курсу: структурні та 
кон’юнктурні. Поняття валютного котирування. Пряме і обернене валютне 
котирування. Розрахункові види валютного курсу. Номінальний та реальний 
валютний курс. Визначення номінального ефективного та реального ефективного 
валютного курсу. Еластичність попиту та пропозиції іноземної валюти: сутність і 
вплив на торговий баланс країни. Принципи, форми та інструменти валютної 
політики держав з відкритою економікою.

Поняття платіжного балансу та принципи його складання. Структура 
платіжного балансу: баланс поточних операцій та баланс руху капіталу. 
Особливість кореспонденції рахунків у платіжному балансі країни. Статистична 
та аналітична форма платіжного балансу. Методи регулювання платіжного 
балансу. Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних 
балансів країн світу.

Форми міжнародного кредиту (зв’язані, фінансові, зовнішні, внутрішні, 
забезпечені та бланкові, готівкові, акцептні кредити, депозитні сертифікати, 
облігаційні позики). Особливості кредитування зовнішньоекономічних операцій.
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Сучасні методи фінансування експорту: факторинг, форфейтинг, лізинг. Форми, 
структура і масштаби зовнішньої заборгованості країни. Інструменти управління 
зовнішнім боргом країни. Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів 
для економічного розвитку України.

Тема 25. Міжнародна економічна інтеграція
Сутність, головні передумови (економічна та географічна близькість, 

спільність проблем, демонстраційний ефект, “ефект доміно”) і цілі міжнародної 
економічної інтеграції.

Етапи розвитку інтеграційних процесів (преференційні торгові угоди, зона 
вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний 
союз) і їх характеристика. Економічні наслідки інтеграції країн. Статичний та 
динамічний ефекти міжнародної економічної інтеграції. Ефект створення торгівлі. 
Ефект відхилення торгівлі.

Особливості розвитку західноєвропейської інтеграції. Європейський союз та 
Європейська асоціація вільної торгівлі. Розвиток інтеграційних процесів у 
Північноамериканському регіоні та Латинській Америці. Економічна інтеграція в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Азії та Африці. Інтеграційні процеси в 
країнах СНД: об’єктивні передумови та перспективи розвитку.

Основні завдання та умови європейської інтеграції України. Розвиток 
торговельно-економічних зв’язків із країнами Європи. Україна в системі 
єврорегіонів. Участь України в Чорноморському економічному співробітництві 
(ЧЕС): основні галузеві напрями та пріоритетні завдання. Створення зони вільної 
торгівлі в рамках ЧЕС. Прикордонне співробітництво України на сучасному етапі: 
проблеми та перспективи розвитку.

Тема 26. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 
економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 
відносин

Взаємозалежність суб’єктів міжнародних економічних відносин як 
об’єктивна передумова координації економічної політики. Поняття «міжнародні 
економічні організації» (МЕО). Сучасна система МЕО, її класифікація.

Система головних органів ООН. Генеральна Асамблея. Економічна і 
соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Програми ООН. Регіональні комісії ООН з 
соціальних і економічних питань. Спеціалізовані установи ООН, та автономні 
організації. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 
Консультативні групи країн. «0-7», «0-20», «Група 77».



Група Світового банку, мета створення, функції, структура. Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку (МБРР). Міжнародна фінансова корпорація 
(МФК). Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Багатостороннє інвестиційно- 
гарантійне агентство (БАГІ).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансових 
організацій: компетенція, фінансові кошти, організаційна структура, особливості 
кредитної діяльності. Фонди МВФ. Програми МВФ в Україні.

Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі регулювання валютно- 
кредитних відносин. Група десяти (“Паризький клуб”). Лондонський клуб.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), мета створення, 
функції, структура. Головні напрями діяльності ЄБРР в Україні.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), особливості його діяльності.
Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці. Азії, Латинській 

Америці, їх роль у економічному розвитку країн, що розвиваються.
Організація держав - експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська група 

(ОАПЕК). Рада з нафти (АСКОПЕ). Асоціація судновласників (ФАСАЗ). 
Асоціація вантажовідправників. Міждержавні організації у галузі сільського 
господарства (кофе, какао, банани, цукор та ін.), у галузі промисловості та 
будівництва (залізо і сталь, боксити, олово, мідь та ін.).

Участь України в міжнародних інституціях. Особливості співробітництва 
України з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Світової 
організацією торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки.

Тема 27. Економічна єдність світу та глобальні проблеми міжнародних 
економічних відносин

Поглиблення інтернаціоналізації світового господарства. Роль НТР у 
зближенні якісних характеристик сучасного виробництва.

Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у налагодженні зв'язків 
національних економік зі світовим господарством, формуванні елементів 
глобальної економіки. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання. 
Рушійні сили й особливості сучасної економічної глобалізації, її головні форми. 
Моделі економічного розвитку. Глобальні інвестиційні цикли.

Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. Шляхи 
вирішення глобальної продовольчої проблеми. Глобальна енергетична проблема. 
Міжнародний тероризм у контексті безпеки світової спільноти. Координація 
міжнародної економічної політики.
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Тема 28. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 
зв'язків

Передумови входження України до світового економічного простору. Місце 
та роль України у світовій економічній системі. Загальні цілі міжнародної 
економічної політики України. Проблеми економічної безпеки. Трансформація 
структури зовнішньої торгівлі. Досягнення експортно-імпортної збалансованості. 
Реалізація конкурентних переваг. Україна в міжнародних інвестиційних 
відносинах. Стабілізація виробництва та його структурна перебудова, залучення 
іноземних інвестицій. Створення конкурентного середовища

Головні напрями розвитку МЕВ: розвиток двосторонніх міжнародних 
відносин, розширення участі у європейському регіональному співробітництві, 
членство в міжнародних організаціях. Україна як член СОТ: зовнішні
детермінанти економічного розвитку країни. Проблеми співробітництва з ЄС. 
Нові регіональні напрями зовнішньоекономічних зв'язків України. Переваги та 
загрози лібералізації внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі.

Зміст фахових вступних випробувань за дисципліною 
«Міжнародні фінанси»

Тема 29. Система міжнародних фінансів
Поняття міжнародних фінансів як сукупність його основних складових 

елементів: світове фінансове середовище, міжнародні фінансові ринки,
міжнародна банківська справа, фінанси міжнародних корпорацій, міжнародне 
портфельне інвестування. Структура міжнародних фінансів. Еволюція розвитку 
міжнародних фінансів від античності через середньовіччя до сучасності. 
Тенденції розвитку міжнародних фінансів в 21 столітті. Рейтинг світових 
фінансових центрів (ОРСІ 22). Класифікації видів фінансових операцій на 
міжнародних ринках. Перспективні тенденції у сфері міжнародних фінансів. 
Напрямки світової торгівлі.

Фінансова глобалізація. Сутність явища глобалізації фінансів і чинники, 
які сприяють цьому процесу. Фактори глобального фінансове середовище. 
Присутність міжнародних фінансових інститутів, міжнародної фінансової 
інтеграції, фінансових інновацій. Зміни структури міжнародного фінансового 
ринку, його основні структурні тенденції. Посилення конкуренції на 
міжнародному фінансовому ринку і зростання масштабів операцій.

Поняття світової валютної системи. Об'єктивні передумови створення 
світової валютної системи. Структура світової валютної системи. Світова,
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регіональна і національна валютні системи, їхній взаємозв'язок і основні 
елементи. Національні, світові валюти та резервні валюти. Ступінь 
конвертованості валют. Поняття золотого та валютного паритету на міжнародних 
ринках, валютний паритет типу корзини. Резервна позиція в МВФ, СПЗ, 
міжнародна валютна ліквідність. Елементи національної та світової валютної 
системи. Класифікація валют.

Різновидами золотого стандарту є: золотомонетний стандарт; золото- 
злитковий стандарт; золотовалютний стандарт. Формування системи золотого 
стандарту, його переваги і недоліки. Причини неможливості використовування 
золотого стандарту і передумови трансформації світової валютної системи. 
Бреттон-Вудська валютна система, особливості її функціонування. Перехід до 
Ямайської світової валютної системи. МВФ, Світовий Банк, американоцентризм, 
євродолари.

Тема ЗО. Платіжний баланс країн світу
Поняття платіжного балансу, його структура. Рахунок поточних операцій. 

Рахунок операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Аналіз та оцінка 
структури та динаміки платіжного балансу

Методичні підходи щодо побудови платіжного балансу країни та 
визначення його сальдо. Економічна рівновага платіжного балансу.

Тема 31. Світовий фінансовий ринок і його структура
Основні суб'єкти та інституційна структура міжнародного фінансового 

ринку. Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового ринку і його 
структурних складових. Відмінні особливості міжнародних ринків валютних, 
кредитних, ринку прав власності і ринку деривативів. Фінансові центри 
розвинених країн та країн, що розвиваються, і офшорні фінансові центри.

Формування і розвиток євроринку. Поняття ринку євровалют. Історія і 
передумови створення ринку євровалют, його складові: ринок євродепозитів, 
єврокредитів і єврооблігацій. Розширення принципів функціонування євроринку 
на нові регіони й нові валюти. Відсутність державного регулювання -  головна 
причина привабливості євроринку. Порівняльний аналіз депозитних ставок і 
кредитних ставок на різних ринках. Функції євроринку і особливості його 
основних сегментів.

Тема 32.Міжнародний валютний ринок.
Поняття валютного ринку. Механізм функціонування валютних ринків та



їхні функції. Види валютних ринків: міжнародні, регіональні і національні, 
біржові та не біржові валютні ринки. Формування основних світових валютних 
центрів, їхня роль у світовій валютній системі, спеціалізація валютних ринків. 
Інституційні учасники міжнародних валютних ринків. Поняття валютного курсу, 
чинники, які його формують. Прямі, непрямі котирування валют, кросований 
курс.

Фактори: структурні або фундаментальні. Класифікація факторів впливу 
на розмір валютного курсу. Вплив на валютний курс активного платіжного та 
пасивного платіжного балансу. Ринкове регулювання та державне регулювання 
валютного курсу. Офіційні валютні інтервенції: на «стерилізовані» і
«нестерилізовані». Протекціоністські міри держави. Вплив валютних курсів на 
зовнішню торгівлю різних країн.

Тема ЗЗ.Міжнародний фондовий ринок
Поняття міжнародного фондового ринку. Валютна структура ринку цінних 

паперів. Основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів. 
Особливості функціонування глобальних, міжнародних, регіональних ринків 
цінних паперів. Поняття міжнародних облігацій. Учасники ринку міжнародних 
облігацій. Оцінка та рейтинг на ринку міжнародних облігацій. Іноземні облігації, 
емісія та обіг. Основні інструменти ринку єврооблігацій. Розвиток ринку 
єврооблігацій. Торгівля єврооблігаціями. Ринки глобальних облігацій.

Ринок міжнародних акцій. Еволюція ринку акцій. Іноземні акції та 
євроакції. Фактори розвитку євроакцій. Загальна характеристика депозитарних 
розписок. Переваги фінансування та інвестування через механізм депозитарних 
розписок. Міжнародні та світові індекси акцій.

Тема 34. Міжнародний кредитний ринок
Міжнародний кредитний ринок, його роль і значення. Світовий ринок 

позичкового капіталу. Поняття «міжнародний кредит». Значення міжнародного 
кредиту. Сутність єврокредитів. Типи ринку єврокредитів за технологією 
кредитування. Класифікація міжнародних кредитних ринків по: строкам,
приналежності капіталу, техніка надання, засобу погашення відсотків, виду 
забезпечення, типу забезпечення. Суб'єкти міжнародного кредитного ринку.

Вартість кредиту. Основним елементом вартості кредиту є процентна 
ставка. Фактори формування різниці в процентних ставках. Повні та середні 
терміни кредитування. Договірні, додаткові та приховані елементи вартості 
кредиту. Фіксована і плаваюча процента ставка. Динаміка змін відсоткових
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ставок центральних банків світу. Формування маржі або спреда і базової ставки. 
Джерела ресурсів євровалютного ринку. Факторингові операції, види 
факторингового обслуговування. Механізм міжнародного факторингу. 
Факторинг: двохфакторний (взаємний), прямий імпортний, прямий експортний. 
Поняття «форфейтинг». Механізм міжнародного форфейтингу. Плата за 
форфейтинг, перевагами та недоліки форфейтінг. Відмінні риси форфейтингу. 
Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу. Сутність лізингу, 
суб'єкти лізингу, форми лізингу. Плата за лізинг, розвиток міжнародного лізингу.

Тема 35. Міжнародні платіжні системи
Поняття та структура міжнародної платіжної системи: система

банківських повідомлень ( 8\¥1РТ і ВапкЛ¥іге) і система банківських розрахунків 
(Рес1\¥іге; СНІР8; СНАР8; Місго Ке§І8Іег; 8ІС). Класифікація міжнародних 
платіжних систем. Порівняльна характеристика роздрібних та оптових 
міжнародних платіжних систем. Сутність електронної комерції, види та розвиток. 
Фінансові послуги міжнародних платіжних систем: інтернет - банкінг, інтернет - 
трейдінг та інтернет-страхування.

Поняття і еволюція системи 8\¥ІРТ. Розподіл повідомлень 8\\ТРТ у всьому 
світі. Функції та можливості системи 8Ш РТ; 8\¥ІРТ для фінансових та 
економічних зовнішніх контактів. 8\¥ІРТ як безприбуткова організація, прибуток 
витрачається на покриття витрат і модернізацію системи. Банк, членом 8Ш РТ 
має право на здійснення міжнародних банківських операцій. Мережа 8\\ТРТ: 
банки — члени; асоційовані члени (філіали і відділення банків-членів) та учасники 
(фінансові інститути: брокерські і дилерські контори,клірингові і страхові 
компанії, інвестиційні компанії). Переваги і недоліками 8\УІРТ для користувачів.

Поняття ТАКОЕТ - автоматизованої системи валових розрахунків у 
режимі реального часу. Цілі системи ТАКОЕТ, типи платіжних операцій. Основні 
принципи формування і функціонування єдиної платіжної системи ТАКОЕТ. 
Схема функціонування платіжної системи ТАКОЕТ. Тенденцій розвитку систем 
міжнародних електронних платежів. Унікальна особливість ТАКОЕТ.

Тема Зб.Транснаціональні корпорації в світовій фінансовій системі
Роль ТНК на міжнародному фінансовому ринку. Провідні ТНК та 

тенденції їх розвитку. Класифікація ТНК. Поняття ТНК. Диверсифікація 
фінансових потоків, значні об'єми валютних резервів, внутрішньокорпоративних 
платежів, міжнародних інвестицій, особливості властиві фінансам ТНК.

Види організаційної структури ТНК .‘функціональна,регіональна,
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матрична,дивізійна. Характеристика мережи підрозділів ТНК. Вибір форми 
зарубіжного підрозділу. Повноваження різних підрозділів. Чинники вибіру форми 
зарубіжного підрозділу. Вертикально інтегрована структура ТНК.

Поняття фінансової структури ТНК з управління міжнародними 
фінансовими потоками. Основні явища, що характеризують особливість 
фінансової системи ТНК. Централізоване і децентралізоване фінансове 
управління ТНК, його переваги і недоліки при управлінні. Функції фінансових 
менеджерів ТНК з управління міжнародними фінансовими потоками.

Тема 37. Короткострокові активи міжнародних корпорацій і 

управління ними
Значення внутрішньокорпоративного управління валютними потоками. 

Підвищення прибутковості тимчасово вільних валютних коштів ТНК на 
міжнародному ринку. Види інвестиційних інструментів, які використовуються 
ТНК на міжнародних ринках. Формування короткострокового валютного 
портфеля з нот, комерційних паперів', простих і авальованих векселів, а також 
євронот, єврооблігацій, єврокомерційних паперів, євровекселів.

Сутність і можливості методів управління внутрішньокорпоративними 
валютними потоками ТНК: трансферне ціноутворення; комісійні і ройялті; 
маніпулювання термінами розрахунків (Іеасіз апд 1е§з), внутрішньофірмові 
короткострокових позики; дивіденди; інвестування в облігації або акції 
зарубіжного підрозділу. Принципи вибору відповідних методів управління

валютними потоками ТНК.
Сутність і роль внутрішньокорпоративного кредитування ТНК. Види 

внутрішньокорпоративних кредитів: прямий, компенсаційний, паралельний і 
торговий. Техніка їх здійснення, застосування в практиці ТНК. Вартість наданих 
кредитних ресурсів. Переваги та недоліки цих кредитів.

Кредити банків, що само ліквідуються, визначення вартості кредитних 
ресурсів. Кредитні лінії, револьверні лінії, їх можливості. Кредитування на основі 
овердрафту. Вибір форм кредитування з урахуванням операційних витрат і рівня 
кредитного і процентного ризиків. Поняття комерційних паперів, 
короткострокових векселів - незабезпечених зобов'язань, що обертаються, з 
великими номіналами. Суб'єкти, що придбавають комерційні папери. Відновлюва 
на основа в рамках середньострокових програм. Витратами по комерційних 

паперах ТНК.
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Тема 38. Довгострокові інвестиції міжнародних корпорацій
Вибір джерела фінансування ТНК. Чинники прийняття управлінського 

рішення. Класифікація джерел фінансування діяльності ТНК. Кредити, 
облігаційні позики, лізинг та ін. Механізми єврооблігаційного і еврокредітного 
фінансування. Внутрішні і зовнішні джерела залучення фінансових ресурсів ТНК

Міжнародні облігації як об'єкт інвестування ТНК. Види міжнародних 
облігацій: єврооблігації, зарубіжні облігації і глобальних облігацій. Визначення 
валютного доходу у вигляді: дивідендний дохід, приріст капіталу і валютні 
доходи (збитки) Взаємні фонди, які використовуються ТНК для інвестування: 
глобальні, міжнародні, регіональні і національні, особливості інвестування 
кожного. Формування активного і пасивного інвестиційного портфеля.

Прирісні грошові потоки при реалізації інвестиційного проекту 
відрізняються від загальних грошових потоків за ним на величину ефекту: 
канібалізації, додаткових продажів, трансферних цін або ширше ефект 
міжнародної фінансової системи фірми, комісійних і ройялті, альтернативної 
вартості грошей і деякі інші чинники. Визначення величини ефекту і загального 
чистого потоку за проектом.

Тема 39. Управління валютними ризиками ТНК
Види валютних ризиків в міжнародної діяльності ТНК. Поняття валютного 

ризику. Некеровані або слабо керовані валютні ризики. Заходи захисту від 
валютних ризиків суб'єктів міжнародної діяльності. Внутрішні заходи до виходу 
підприємства, банку на міжнародні ринки, зовнішні - після, включаючи 
нейтралізацію або страхування валютних ризиків. Часті і державні ризикозахисні 
заходи щодо зниження ступеня валютного ризику.

Види захисних обмовок у зовнішньоекономічному контракті. Переваги 
ТНК при управлінні валютним ризиком. Системи оцінки валютного ризику, які 
застосовуються ТНК. Групи валютних та фінансових методів захисту від 
валютних ризиків ТНК на міжнародних ринках.

Поняття трансляційного або бухгалтерського валютного ризику ТНК, 
сфера його застосування. Вибір курсу трансляції консолідовану звітність ТНК. 
Внутрішні і зовнішні методи управління ризиком трансляції, які застосовуються 
на міжнародних ринках. Відмінність внутрішніх методів управління конверсійним 
валютним ризиком від трансляційного. Селективний підхід в управлінні 
валютними ризиками.

Виставляння у вітчизняній валюті рахунок — фактури ТНК. Переваги та 
недоліки виставляння рахунок - фактури в іноземній валюті. Узгодженням
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валютних надходжень і платежів ТНК. Покриття різниці між сумами дебіторської 
і кредиторської заборгованості в даній валюті форвардним валютним контрактом.

Тема 40. Оподаткування в міжнародній фінансовій діяльності ТНК
Поняття системи оподаткування. Податкові системи найбільш розвинутих 

країн світ. Оптимальні податкові стратегії. Податкові конкурентні переваги 
системі, які дозволять їй ефективно співпрацювати з ключовими учасниками 
міжнародного фінансового ринку. Фінансова політика міжнародної корпорації.

Морально-етичні проблеми оподаткування на міжнародному ринку. Задача 
оптимізації оподаткування ТНК. «Кодекс поведінки ТНК». Міжнародні вимоги до 
системи оподаткування в країні. Податкові системи країн формується на основі 
одного з підходів: міжнародного підходу; регіонального підходу; змішаного 
підходу. Двосторонні податкові угоди на типових угодах Організації 
економічного співробітництва і розвитку. Результати порівняння використання 
методів оптимізації оподаткування міжнародної фінансової діяльності 
національних експортерів і ТНК •

Міжнародні офшорні центри або податкові гавані. Міжнародні офшорні 
фінансові центри. Використання «Податкових гаваней» за даними компаній 
N6X113, Атоп<1&8тііЬ. Оптимізації оподаткування: маніпуляція трансфертними 
цінами ТНК. Формування внутрішньогрупового ринку з метою перерозподілу 
капіталів і податкового навантаження між трьома основними зонами діяльності 
ТНК - країною походження, приймаючими країнами і «податковими гаванями».

Тема 41. Міжнародна банківська справа
Стан провідних банків на світовому ринку за 2017р.Аналізу динаміки 

рейтингу найбільших банків світу. Процес розвитку міжнародної банківської 
діяльності. Поняття міжнародної банківської справи або бенкінгу. Операції 
міжнародної банківської справи. Учасники міжнародної банківської діяльності. 
Вибір організаційної форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності від 
масштабів діяльності міжнародного банку і витрат за організацією. Вигідність 
створення міжнародної структури для міжнародного банку.

Поняття офшорні філіали або шелл — філіали. Філіали провідних банків, 
що відкриті в офшорних зонах. їх роль у залученні міжнародного капіталу з 
офшорних зон, принципи функціонування. Організаційні структури міжнародного 
банку: офшорні філіали або шелл - філіали, Дочірні банки і Едж корпорації та іх 
функції.Задачі розширення міжнародних операцій, законодавство з їх організації. 
Особливості створення і управління міжнародними банківськими одиницями.
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Можливості міжнародних банків по організації зарубіжних і сумісних банків, їх 
відмінні особливості в управлінні. Вигода місцевих організаторів банку.

Результати міжнародної діяльності банку за деякий минулий період 
відображаються в його фінансовій звітності. Консолідована основа міжнародних і 
вітчизняних операцій банку в єдиній валюті. Уніфіковані вимоги до капіталу 
міжнародних банків. Підтримання капітального еквівалента у розмірі 8% до 
активів, зважених з урахуванням ризику. Міжнародні кореспондентські відносини 
банків на основі кореспондентського договору. Мета міжнародних 
кореспондентських відносин банків, причини і переваги. Організація міжнародної 
кореспондентської мережі. Надання банкам кореспондентам повного комплексу 
фінансових послуг. Передача банками один одному “книги підписів” офіційних 
осіб і конфіденційних тестових ключів для визначення достовірності електронних 
послань.

Тема 42. Валютні операції банків
Поняття операції зрої (спот, поточні або касові). Різновид операції спот: 

операції Іосіеу (Іосі) та операції тотоггоу (тот). Базові котирування та 
маркетмейкери.Обсяги валютних операцій в провідних валютах ТНБ світу.8\¥ІРТ 
(8осіепу іог \¥огМ - \Уіс1е ІпІегЬапк Ріпапсіаі Теїесоїшпипісаііопз). Величина 
операційних витрат, пов'язаних з переказом даної валюти.

Поняття валютного арбітражу. Види валютного арбітражу на міжнародних 
ринках:часовий, просторовий, конверсійний і процентний валютний арбітраж. 
Простий арбітраж та складний арбітраж. Економічне значення арбітражних 
операцій. Учасники валютного арбітражу: хеджери, спекулянти. Поняття
термінові операції на валютному ринку. Стандартні терміни виконання 
термінових контрактів. Основні учасники строкового ринку. Різновидами 
термінових операцій виступають форвардні і ф'ючерсні операції, опціони, своп -  
операції. Спред (маржа) між курсом покупки і курсом продажу валюти на термін. 
Хеджери, спекулянтами: позиційні спекулянти і скальпери.

Валютний курс по термінових операціях. Розмір репорту або депорту. 
Розрахунок розміру премії або дисконту. Основні методи котирування 
форвардного курсу: метод аутрайт і метод своп-ставок. Розрахунок розміру 
ставки своп. Ордінарні і не ординарні дати. Закриття як завершення форвардного 
валютного контракту. Закриття форвардного валютного контракту: повне або 
часткове. Діагональне правило при продовженні форвардного валютного 
контракту. Фіксовані форвардні валютні контракти і форвардні валютні опційні 
контракти. Способі застосування свопів.
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Тема 43. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади
Сутність акредитивної форми розрахунку. Відкриття акредитиву с 

допомогою акредитивного доручення. Порядок проведення акредитивної операції. 
Вартість відкриття акредитивів і інкасо в провідних банках світу. Учасниками 
акредитивної операції. Класифікація акредитивів у міжнародній практиці. Термін 
відкриття акредитиву. Комерційні акредитивні листи.

Поняття документарного і чистого інкасо, технологія здійснення інкасових 
операцій готівкових розрахунків і в кредит. Інкасові операції в міжнародній 
діяльності суб'єктів ринку. Механізм здійснення документарного інкасо. 
Вигідність використовування інкасо як форми розрахунків для імпортера. 
Посилення надійності здійснення інкасової форми розрахунків за допомогою 
банківських гарантій. Прискорення розрахунків при використовуванні інкасової 
форми за допомогою телеграфного інкасо. Переваги та недоліки документарного 
інкасо у міжнародних розрахунках. Банківський переказ як форма міжнародного 
розрахунку. Здійснення платежів банківським переказом. Учасниками банківської 
перевідної операції. Форма міжнародних розрахунків -  відкритий рахунок. 
Розрахунки по товарообмінних операціях в формі: зобов'язання на поставку 
зустрічного товару;особливого рахунку;умовних зустрічних акредитивів.

Використання у міжнародній та національної діяльності засобів платежу, 
як чек і вексель, частіше з документарними інкасо. Застосування розрахункових 
засобів на основи національних законодавчих актів і в міжнародних Женевських 
вексельних ті чекових Конвенціях. Види та поняття міжнародні засоби платежу: 
вексель, чек. Класифікація чеків та векселів в міжнародній практиці. Гарантії по 
чеку и векселю: акцепт, аваль банку або гарантійний лист.

Зміст фахових вступних випробувань за дисципліною 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

Тема 44. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 
національної економіки

Зовнішньоекономічна діяльність: передумови розвитку, сутність, функції, 
принципи та види. Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери і їх 
взаємозв’язок. Функції зовнішньоекономічної сфери. Напрями впливу 
зовнішньоекономічного чинника на національну економіку. Сутність поняття 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Основні види і форми ЗЕД. Причини і 
передумови здійснення розвитку ЗЕД. Принципи здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності.
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Поняття об’єктів та суб’єктів ЗЕД. Право на здійснення ЗЕД. Місце 
дисципліни в системі загальноосвітніх професійно-орієнтованих дисциплін. 
Актуальність та практична спрямованість дисципліни, її структур і послідовність.

Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного 
сектора країни: абсолютні: (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу,
торговельне сальдо, генеральна торгівля); відносні (індекс динаміки експорту та 
імпорту, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, 
індекс «умов торгівлі», індекс імпортної залежності країни, індекс чистої 
торгівлі); показники структури (індекс диверсифікації експорту, імпорту, частка 
продукції обробної промисловості в загальному обсязі експортної продукції, 
індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники інтенсивності та 
ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни. Платіжний баланс, його 
структура та характеристика.

Тема 45. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні -

Система державного регулювання ЗЕД в Україні. Характеристика системи 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності: принципи, цілі, методи. Еволюція 
системи регулювання ЗЕД в Україні. Національне та наднаціональне регулювання 
ЗЕД в Україні. Характеристика органів державного регулювання ЗЕД в Україні та 
їх компетенції. Органи місцевого самоврядування та регіональні аспекти 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Недержавні органи регулювання 
ЗЕД: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі.

Економічні та адміністративні методи регулювання ЗЕД. Правове 
регулювання ЗЕД. Реєстрація суб’єктів ЗЕД.

Механізм валютного регулювання і валютного контролю в Україні. 
Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. Поняття 
валютної політики та її складові. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання. 
Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній 
валюті. Система валютного контролю.

Тема 46. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності

Митне регулювання як складова державного регулювання ЗЕД в Україні. 
Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання. Митні 
органи України: задачі, функції, структура. Види і методи здійснення митного 
контролю. Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту,
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реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній 
території України, переробка поза межами митної території України, знищення, 
руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної 
зони, відмови на користь держави. Товарна номенклатура ЗЕД.

Характеристика системи митного контролю ЗЕД. Мито як інструмент 
економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних 
ставок. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та 
специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування 
товарів: форма та процедури. Митна вартість та методи її визначення.

Тема 47. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Система нетарифних методів регулювання ЗЕД в Україні. Нетарифні засоби 

регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифних 
засобів регулювання на економіку країни. Інструменти нетарифного регулювання. 
Кількісні обмеження: ліцензування, квотування. Класифікація квот за напрямом 
дії та масштаби охоплення. Порівняльний аналіз ефективності застосування 
імпортного та експортного тарифу та імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та 
імпорт, яких підлягає ліцензуванню. Види та способи розподілу ліцензій. 
Механізм оформлення документів для отримання ліцензій.

Фінансові засоби нетарифного регулювання ЗЕД. Фінансові засоби 
нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні 
депозити. Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини 
шкоди національним виробникам. Нарахування антидемпінгового та 
компенсаційного мита. Сертифікація, стандартизація, технічні бар’єри, вимоги 
щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування 
товарів. Сутність політики державних закупівель.

Тема 48. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності

Система оподаткування ЗЕД в Україні та її основні принципи. Принципи 
оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Головні функції, 
що виконують податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Основні 
платежі, що нараховуються митними органами, їх класифікація та 
характеристика.

Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій. 
Операції, пов’язані з експортом товарів, відображені в Податковій декларації. 
Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій. Проблеми
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бюджетної заборгованості з ПДВ: шляхи вирішення.

Тема 49. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території 
вільних економічних зон

Вільні економічні зони (ВЕЗ): сутність, порядок створення, класифікація 
видів. Мета та завдання створення спеціальних економічних зон. Світовий досвід 
використання режимів спеціальних економічних зон. Пільги, що надаються на 
території вільних економічних зон (ВЕЗ). Класифікація та характеристика видів 
ВЕЗ: експортно-виробничих, туристично-рекреаційних вільних економічних зон, 
вільних портів, технопарків, технополісів і бізнес-інкубаторів.

Сутність офшорних компаній. Основні фактори юрисдикції офшорних 
компаній. Цілі використання офшорних компаній. Основні види офшорних 
компаній. Співпраці офшорної та офшорної компанії. Діяльність офшорних 
банків. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями. 
Законодавчі обмеження щодо співпраці з офшорами.

Тема 50. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Мотивація та етапи виходу підприємства на зовнішні ринки. Передмови і 

мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Пошук та вибір партнера. 
Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки. Критерії вибору 
форм виходу підприємств на зовнішні ринки.

Характеристика форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Прямий і 
непрямий експорт. Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як 
форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Умови функціонування 
підприємств на зовнішніх ринках. Визначення і аналіз умов ринку. Дослідження 
потенційних можливостей фірм при виході на зовнішні ринки. Способи 
встановлення контактів з потенційними партнерами.

Тема 51. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
Сутність та види посередницької діяльності. Характеристика 

посередницької діяльності за обсягом повноважень та їх місцем, що вони 
посідають на зовнішніх ринках. Агенти, представники, брокери, маклери. Угоди 
комісії, їх особливості. Угоди чистої комісії.

Договори із зовнішньоторговими посередниками. Договір «делькредере». 
Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. Торгові агенти, агенти 
повірені: обов’язки, особливості, регулювання. Дистриб’ютори, дилери, їх місце 
на ринку. Прості агенти, агенти з правом «першої руки», монопольні
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(ексклюзивні) агенти. Регулювання посередницьких операцій в Україні.

Тема 52. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності

Причини стимулювання розвитку та сутність компенсаційної торгівлі. 
Сутність та особливості компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної 
торгівлі. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товару, 
запропонованого покупцем.

Види міжнародних компенсаційних операцій. Комерційна компенсація, 
зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «офсет», 
рамочні угоди. Угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного 
експорту, програми пов’язання імпорту та експорту і обов’язки, які передбачають 
участь інвестора в експорті товару країни-імпортера. Операції в рамках 
промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, 
виробнича кооперація, франчайзинг, операції з давальницькою сировиною.

Тема 53. Ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності 
підприємства

Ціни і цінова політика підприємства на світовому ринку. 
Зовнішньоторговельна ціна: сутність, поняття, функції, класифікація
зовнішньоторговельних цін. Цінова політика підприємства, обслуговування 
зовнішньоторговельних цін. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД. Принципи 
визначення світових цін. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості 
трансфертного ціноутворення в електронній торгівлі.

Особливості ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 
підприємства. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби. 
Етапи формування контрактної ціни. Рівень цін, базис ціни, одиниці виміру ціни. 
Способи фіксації цін цінові знижки і надбавки.

Тема 54. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Зовнішньоекономічний контракт: поняття особливості та правове

регулювання. Поняття, особливості міжнародного договору купівлі-продажу 
товарів (МДКП). Норми права, що регулюють МДКП. Віденська Конвенція ООН 
з договорів міжнародної купівлі-продажу товарів: поняття та особливості.

Сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торгівельних 
термінів «Інкотермс». Поняття, особливості та порядок використання правил 
«Інкотермс» суб’єктами ЗЕД при забезпеченні міжнародних договорів купівлі-
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продажу товарів. Мета та сфера застосування правил інтерпретації міжнародних 
торгових термінів «Інкотермс». Перелік існуючих варіантів базисних умов 
поставки згідно «ІНКОТЕРМС -  2010» та «Інкотермс -  2020».

Структура зовнішньоекономічних контрактів. Поняття, види 
зовнішньоторговельних контрактів. Умови контракту: обов’язкові та додаткові. 
Зміст та характеристика основних розділів контракту: преамбула, предмет 
контракту, заключні положення. Статті контракту. Язик контракту. Момент 
вступу контракту в дію. Місце укладання угоди.

Тема 55. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування 
зовнішньоекономічної діяльності

Сутність, способи та форми міжнародних розрахунків. Сутність 
міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері 
ЗЕД. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, 
банківський переказ. Види платежу. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж 
у кредит. •

Засоби платежу при виконанні валютно-фінансових операцій у ЗЕД. Засоби 
платежу: вексель, чек. Кореспондентські відносини у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. Оцінка надійності та вибір банків суб’єктами ЗЕД.

Тема 56. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Роль транспорту та критерії вибору виду транспорту для міжнародних 

перевезень. Сутність та система регулювання міжнародних перевезень. Правове 
регулювання міжнародних перевезень, його види. Організація міжнародних 
перевезень. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту.

Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту. 
Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морським, 
залізничним, автомобільним, авіаційним. Товарно-транспортна документація. 
Формування ціни на транспортні послуги. Експедиторське обслуговування 
міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори.

Тема 57. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
Сутність та класифікація ризиків у ЗЕД. Характеристика транспортних, 

комерційних, політичних, валютних, митних ризиків та ризиків у міжнародних 
розрахунках.

Особливості страхування зовнішньоекономічної діяльності. Методи 
страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. Особливості
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самострахування. Способи транспортного страхування та умови страхування 
вантажів у ЗЕД.

Тема 58. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства

Сутність ефективності зовнішньоекономічних операцій. Економічний аналіз 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз виконання 
зобов’язань з експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки ЗЕД. Аналіз 
раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: оборотність оборотних 
коштів у зовнішньоторговельних операціях, аналіз обороту коштів у товарах, 
аналіз обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних витрат при експорті та 
імпорті товарів.

Економічна ефективність зовнішньоекономічних угод. Методологічні 
підходи до визначення ефективності ЗЕД. Система показників ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності. 
Оцінка валютної ефективності експорту та імпорту. Вплив зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства на його фінансові результати.

Приклад екзаменаційного білету 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ
фахове вступне випробування

І. Тестові завдання

1. Як називають банк, який надає (і гарантує) позики менш розвинутим країнам 
для сприяння їхньому економічному зростанню:
1) Європейський центральний банк;
2) Міжнародний валютний фонд;
3) група Світового банку;
4) Міжнародний банк реконструкції та розвитку

2. Країна має абсолютну перевагу у виробництві продукту, якщо:
1) має історичні традиції у виробництві цього продукту;
2) має кращі природно-кліматичні умови виробництва цього продукту;
3) виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші країни;
4) виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж інші країни.

3. Теорема Хекшера-Оліна твердить, що:
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1) країна експортує товари, виробництво яких потребує значних витрат відносно 
надлишкових факторів і невеликих витрат відносно дефіцитних факторів, та 
імпортує товари, у виробництві яких необхідно використовувати відносно 
дефіцитні фактори;
2) порівняльні переваги та спеціалізація у міжнародній торгівлі можуть бути 
пояснені національними відмінностями у забезпеченості факторами виробництва;
3) зовнішня торгівля забезпечує обмін надлишковими факторами виробництва 
між країнами;
4) усі відповіді правильні.

4. Валютні «свопи» з фіксованими ставками укладаються на основі двох:
1) конверсійних угод;
2) депозитних угод;
3) кредитних угод;
4) конверсійних або депозитних угод.

5. Трансляційний ризик виникає при:
1) рекламації товарів;
2) апреціації курсу;
3) боніфікації товарів;
4) репатріації прибутку.

6. Проектне фінансування банків -  це надання коштів на масштабні проекти за 
рахунок:
1) кредитів; лізингу;
2) цінних паперів;
3) лізингу, кредиту, цінних паперів.

7. Найбільш надійними і малоприбутковими інвестиційними інструментами є:
1) корпоративні облігації;
2) казначейські векселі;
3) звичайні акції;
4) привілейовані акції.

8. Внутрішньокорпоративні кредити, які є надійним способом репатріації фондів, 
це:
1) фасадні;
2) паралельні;
3) фасадні і паралельні;
4) компенсаційні та фасадні.

9. Як називають форму міждержавної економічної інтеграції, яка поєднує 
принципи митного союзу з проведенням єдиної економічної політики:
1) зона вільної торгівлі;
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2) “розвинутий” митний союз;
3) спільний ринок;
4) економічний союз;
5) політичний союз.

10. Валютний курс котирується нижче при здійсненні платежу:
1) поштовим переказом;
2) через електронну платіжну систему;
3) з використанням телекса;
4) через СВІФТ.

11. При оплаті рекламацій кошти надходять від:
1) імпортера до експортера;
2) банку імпортера до банку експортера;
3) експортера до імпортера;
4) банку експортера до банку імпортера.

12. Ризик зниження валютних курсів при здійсненні банківського переказу лежить
на: •
1) одержувачеві переказу;
2) переказодавачеві;
3) банку одержувача переказу;
4) банку переказодавача.

13. У зовнішньоекономічній діяльності не слід використовувати банківський 
переказ при оплаті:
1) штрафів;
2) пені;
3) доплат;
4) сум за поставку товарів.

14. Яке з наведених понять не відноситься до форми розрахунку у 
зовнішньоекономічній діяльності:
1 )акредитив;
2) інкасо;
3) банківський переказ;
4) ф'ючерс.

15. Депозитарні розписки, що застосовуються на фондовому ринку - це розписки 
на акції, які зберігаються:
1)на фондовій біржі;
2) в інвестиційній компанії;
3) в банках;
4 ) в трастах.
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16. Страхування валютних ризиків шляхом укрупнення однотипних валютних 
операцій -  це:
1) аутрайт;
2) таІсЬіп§ апсі пейіп§;
3) Іеасіз апсі 1а§з;
4) Ьаск Іо Ьаск.

1 7. Я кі фактори впливають на ефективність внутрішньокорпоративної фінансової 
системи:
1) кількість і обсяг межфіліальних трансакцій;
2) ступінь стандартизації продукції;
3) вид закордонної власності;
4) все вищеназване.

18. У опціонному форвардному контракті на продаж валюти компанією курс 
встановлюється вигідним для:
1) банку експортера;
2) імпортера;
3 ) експортера; •
4) банку імпортера.

19. Як називаються підрозділи, які засновують банки для здійснення офшорних 
операцій з території материнського банку:
1) офшорні - оншорні;
2) філії;
3) шелл - офшорні;
4) представництво.

20. В якому з нормативних документів вказуються митні ставки відносно імпорту 
певного товару:
1) Закон України «Про митний тариф»;
2) Митний кодекс України;
3) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
4) Податковий кодекс України

21. Митна вартість товарів, які експортуються з України визначається:
1) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;
2) за ціною договору щодо імпортованих товарів;
3) на основі додавання вартості;
4) на підставі ціни, яка була фактично сплачена або підлягає сплаті на момент 
перетинання товарами митного кордону.

22. Надання пільг з митного оподаткування окремим галузям та суб’єктам ЗЕД це 
функція митного тарифу:
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1) фіскальна;
2) стимулююча;
3) регулятивна;
4) захисна

23. Назвіть орган митно-тарифного регулювання, який відповідає мезорівню:
1) Кабінет Міністрів України.
2) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.
3) Всесвітня митна організація.
4) Верховна рада України

24. Форма митної декларації МД-3 використовується:
1) митного оформлення 2-х та більше товарів;
2) при митному оформленні партії однакових товарів, які мають різні країни 
походження;
3) якщо в одну з граф МД не помістилася необхідна інформація
4) у будь-якому випадку

25. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності виконує більшою 
мірою функцію:
1) фіскальну;
2 )законодавчу;
3) регулюючу;
4) контролюючу.

26. Базою оподаткування при нарахуванні акцизного податку в митному режиму 
«імпорт» є:
1) Митна вартість;
2) Максимальна роздрібна ціна імпортера;
3) Контрактна вартість;
4) Мінімальна роздрібна ціна експортера

27. У разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом 
субсидованого імпорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику, 
встановлюється мито:
1) спеціальне;
2) компенсаційне;
3) антидемпінгове;
4) імпортне

28. Що є договором на перевезення водним транспортом:
1) фрахтовий маніфест;
2) договір купівлі-продажу товарів;
3) коносамент на чартер;
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29. В якому випадку контрагенти використовують ціни "ковзання"?
1)у випадку укладання угоди на продаж машин і устаткування;
2) у випадку укладання угоди при торгівлі сировиною;
3) у випадку укладання угоди на бартерні операції;
4) у випадку укладання угоди на продаж продовольчих товарів.

30. Валюта, у якій виражається ціна товару в контракті, це:
1) форма платежу;
2) засіб платежу;
3) валюта платежу;
4) валюта угоди.

3 1. Які ціни в міжнародній торгівлі називають базисними?
1) розрахункові;
2) ціни тендерів;
3) біржові котирування;
4) довідкові. •

32. Демередж -  це:
1) премія за економію сталійного часу при фрахтуванні судна;
2) попередня оплата фрахту судна фрахтувальником власнику судна;
3) орендна плата за фрахт судна фрахтувальником;
4) штраф за перевищення сталійного часу при фрахтуванні судна.

33. Як називається зобов'язання банку щодо проведення (на прохання і згідно 
вказівок імпортера) платежу проти передбачених документів?
1)аваль;
2 )акредитив;
3) акцепт;
4) аутрайт.

34. Що визначається за поточним ринковим курсом на день платежу або день 
попередній до платежу?
1) курс валюти платежу;
2) курс валюти ціни;
3) курс перерахунку валюти ціни на валюту платежу;
4) курс валюти контракту.

35. Товари, які знаходяться на консигнаційному складі, являються власністю:
1) посередника;
2) експортера;
3) імпортера;

4) страховий поліс.
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4) банка.
36. Портфельні інвестиції -  це:
1) кредитування або придбання акцій підприємства, яке значною мірою 
знаходиться у власності інвестора або його контролем;
2) кредитування підприємством за кордоном своїх фірм дочірніх підприємств;
3) придбання акцій в зарубіжному підприємстві, що не належить, або не 
підконтрольне інвестору.

37. Визначте головне завдання зовнішньоекономічної діяльності України 
стосовно сучасного світового господарства:
1) взаємодія з міжнародними ринками, валютно-фінансовими та кредитними 
інститутами;
2) впровадження комплексних структурних перетворень, фінансово-економічне 
оздоровлення всього національного господарського комплексу;
3) вибір власних шляхів стабілізації та формування сприятливого ґрунту для 
функціонування та співпраці міжнародних бізнес структур, інституцій, установ;
4) розробка алгоритму оптимальної взаємодії національної економіки зі світовим 
господарством.

38. З якою метою впроваджується квотування імпорту:
1) балансування дефіциту платіжного балансу;
2) підтримка власного виробника;
3) зменшення відтоку валюти з країни;
4) формування активного сальдо зовнішньої торгівлі.

39. Які з наведених міжнародних операцій належать до експортних:
1) орендодавець купує предмет оренди у іноземної фірми та надає його 
вітчизняному орендатору;
2) орендодавець купує обкєкт оренди у вітчизняної фірми та здає оренду 
іноземному орендатору;
3) транснаціональні корпорації здійснюють орендні угоди на території країни 
перебування філіалів транснаціональних корпорацій з місцевими фірмами.

40. На чому базуються принципи менеджменту?
1) На підзаконних актах.
2) На законах розвитку суспільства і закономірностях управління.
3)На положеннях про підрозділи організацій.
4) На законах, які діють в Україні.

41. Що таке система управління?
1) Сукупність елементів організації.
2) Сукупність взаємодіючих елементів.
3) Цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових 
елементів.
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4) Сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має 
властивості, відмінні від властивостей складових елементів.

42. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належать:
1) Цілі, кадри, завдання, структура, технологія.
2) Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.
3) Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 
споживачі, конкуренти.
4) Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові 
інтереси, міжнародне середовище.

43. Що слід розуміти під організацією?
1) Групу людей, які об'єднались для отримання прибутку.
2) Групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної 
мети.
3) Групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу.
4) Г"РУПУ людей, діяльність яких координується відповідним органом управління.

44. Що об'єднує суб'єкт та об'єкт управління?
1) Спільне місце їх діяльності.
2) Спільне бажання отримувати прибутки.
3) Партнерство та однодумство.
4) Спільна мета діяльності.

45. Що належить до переваг інтеграції країн:
1) зростаюча конкуренція між виробниками інших країн;
2) зростаюча кількість злиттів компаній;
3) відплив ресурсів від менш економічно розвинених країн до більш розвинених;
4) близькість рівнів економічного розвитку та ступеня економічної зрілості країн, 
що інтегруються.

46. Що слід розуміти під терміном "менеджмент"?
1) Термін "менеджмент" походить від англійського "шапа§е" і означає керувати, 
управляти, завідувати, стояти на чолі.
2) Термін "менеджмент" означає керувати якоюсь системою.
3)Під терміном "менеджмент" розуміють завідувати та керувати якоюсь 
системою.
4) Під терміном "менеджмент" розуміють управління якоюсь економічною 
системою.

47. Хто такий "підприємець"?
1)Це людина, яка створює матеріальні цінності.
2) Це людина, яка ризикує своїм майном для створення чогось нового.
3) Це людина, яка завжди ризикує.
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4) Це людина, яка готова йти на ризик, новаторство примноження багатства.

48. До зовнішнього середовища прямої дії належать:
1) Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 
споживачі, конкуренти.
2) Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.
3) Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові 
інтереси, міжнародне середовище.
4) Цілі, кадри, завдання, структура, технологія.

49. Що слід розуміти під терміном "управління"?
1) Керівництво людьми.
2) Керівництво людьми і технікою.
3) Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об'єкт з метою змінити його 
стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин.
4) Робота, що пов'язана з переробкою інформації.

50. До внутрішнього середовища належать:
1) Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові 
інтереси, міжнародне середовище.
2) Цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура.
3) Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 
споживачі, конкуренти.
4) Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

II. Практичні завдання

Завдання 1 (діагностичне).

В таблиці 1 наведені показники зовнішньоекономічного розвитку країни.
Таблиця 1

Дані зовнішньоекономічного розвитку країни
Роки Обсяг експорту, 

млрд. дол.
Обсяг 

імпорту, млрд. 
дол.

Обсяг 
номінального 
ВВП, млрд. 

дол.

Обсяг ВВП за 
паритетом 

купівельної 
спроможності, 

млрд. дол.
2008 550,5 451,1 4362,6 4079,5
2009 590,3 524,1 4378,0 4297,1
2010 746,5 708,3 4879,8 4341,2
2011 545,3 501,6 5033,0 4111,4
2012 730,1 639,1 5458,8 4323,5
2013 787,0 807,6 5855,0 4389,0
2014 776,6 830,1 5984,0 4525,0
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2015 714,9 832,6 5007,0 4729,0
2016 699,5 798,6 4770,0 4807,0
2017 622,0 627,3 4127,0 4658,0
2018 641,4 629,8 4730,0 4932,0

На основі наведених даних розрахувати:
1) зовнішньоторговельний оборот та зовнішньоторговельне сальдо по роках;
2) експортну, імпорту та зовнішньоторговельну квоту;
3) коефіцієнт покриття експорту імпортом;
4) теми зростання та приросту експорту та імпорту.
Зробити висновки щодо динаміки розвитку зовнішньоторговельної сфери країни.

Завдання 2 (діагностичне).

На відкритті біржових торгів курс долару США становив 28,25 грн. за 1 дол. 
Попит на долари США становить 1200 млн дол., пропозиція -  900 млн дол. 
Збільшення курсу долара США на 0,01 грн. веде до зниження попиту на 15 млн 
дол. і збільшенню пропозиції на 10 млн дол. США, зниження курсу -  навпаки. 

Визначити рівноважний курс долару-США до гривні.

Завдання 3 (евристичне).

З метою прийняття релевантного управлінського рішення менеджменту 
компанії необхідно здійснити оцінку стратегії залучених засобів використовуючи
основні економічні показники діяльності підприємства (див табл. 3).

Таблиця З
____________Основні економічні показники діяльності підприємства____________

Показники, тис. грн. Попередній період Звітний період
актив 1300 1400
власні засоби 500 600
прибуток 200 225
залучені засоби 600 550
кредиторська заборгованість 200 250
середня ставка відсотка, % 19,0 20,0

Відповідь обґрунтувати.
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