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ВСТУП 

Мета вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, полягає у з’ясуванні рівня їх 

теоретичних знань та практичних навичок, а також виявлення схильності до 

ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для 

визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні 

програми.  

Програма фахового випробування для вступу до ЖНАЕУ складена 

відповідно до місця та значення дисциплін, передбачених освітньою 

програмою підготовки бакалавра зі спеціальності 292 “Міжнародні 

економічні відносини”. 

Фахівці оволодіють основними знаннями щодо форм міжнародних 

економічних відносин; методів аналізу політико-правового, економічного, 

соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної 

економічної діяльності; механізмів та інструментів зовнішньоекономічної 

політики держав, основних характеристик міжнародної економічної 

інтеграції та глобалізації; основних проблем розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків України.  

Програма вступного фахового випробування має комплексний характер 

й сформовано на основі тематики, що відображає ключові компетенції 

спеціальності та інтегрують знання з дисциплін «Міжнародні економічні 

відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства».  

Білет вступного фахового випробування буде містити для відповіді 50 

питань у тестовій формі. Загальна максимально можлива кількість балів за 

умов правильного виконання всіх завдань складає 100 балів.  

  



ПРОГРАМА 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Перелік питань для підготовки з  дисципліни 

 «Міжнародні економічні відносини» 

 

1. Поняття міжнародної економіки та МЕВ. Форми, рівні та суб’єкти 

міжнародної економіки.  

2. Валюта та її види. Класифікація валют в залежності від статусу та ступеня 

конвертованості.  

3. Вільні економічні зони: суть, причини створення, різновиди.  

4. Причини вивозу капіталу. Основні експортери та імпортери капіталу. 

Інфраструктура міжнародного ринку капіталу. 

5. Аграрна інтеграція ЄС (САП ЄС). Основні напрями Спільної аграрної 

політики країн ЄС. 

6. Європейський валютний союз: мета створення, склад, роль та функції ЄЦБ. 

7. Передумови виникнення ЄС. Склад ЄС, завдання етапи створення. 

Інституції ЄС та їх повноваження. 

8. Характеристика інтеграційних процесів в АТР. 

9. Глобалізація економіки на сучасному етапі. Позитивні та негативні 

наслідки глобалізації. 

10. Роль та масштаби прямих інвестицій. Зовнішній борг України: причини та 

шляхи мінімізації. Структура зовнішнього боргу. 

11. Форми міжнародного поділу праці. Їх характеристика. Навести приклади. 

Участь України в МПП. 

12. Валютні курси: поняття, види. Регулювання валютних курсів. 

13. Основні тенденції економічного розвитку США. 

14. ТНК як суб’єкт міжнародної економіки: поняття, відмінні риси, причини 

виникнення.  

15. Поняття та основні причини міжнародної міграції робочої сили. 

Регулювання міжнародних міграційних процесів в рамках МОП. 

16. Угоди в рамках СОТ, їх характеристика. Членство України в СОТ: 

перспективи та ризики. 

17. НІК у світовій економіці. критерії визначення НІК. Основні риси 

сучасного розвитку НІК. 

18. Міжнародна спеціалізація: суть та напрямки розвитку. Роль та місце 

України в міжнародній спеціалізації. 

19. НАФТА: передумови створення. Основні відмінності від ЄС. Вигоди для 

країн-членів. Показники діяльності. 

20. Міжнародна кооперація. Характеристика основних форм міжнародного 

співробітництва.  

21. Валютний ринок та його структура (за суб’єктами, за термінами операцій, 

за функціями, за валютними обмеженнями, в залежності від обсягу валютних 

операцій).  

22. Міжнародні розрахунки та основні форми. 



23. Світовий ринок технологій (технологія як товар, класифікація технологій 

нові форми науково-технічного міжнародного співробітництва). 

24. Місце міжнародної торгівлі в системі МЕВ. Рівні регулювання 

міжнародної торгівлі. Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Україна 

в міжнародній торгівлі. 

25. Вільна торгівля і протекціонізм. Форми протекціонізму. Принципи 

абсолютних та відносних переваг.  

26. Бреттон-Вудська валютна система та її принципи. 

27. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі, їх характеристика.  

28. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі, їх характеристика. 

29. МВФ, Світовий банк: їх роль в регулюванні міжнародних валютних 

відносин. Механізм дії. Місце України в МВФ та Світовому банку 

30. Міжнародний кредит та його роль у світовій економіці: функції, 

принципи, форми поширення кредитних відносин в міжнародній сфері. 

 

 

Перелік питань для підготовки з  дисципліни 

 «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

1. Поняття ЗЕД та суб’єкти її здійснення в Україні. 

2. Механізм реєстрації підприємства як суб’єкта ЗЕД. 

3. Етапи здійснення зовнішньоторговельної операції. 

4. Мито, його види, механізм нарахування і сплати. 

5. Імпортні операції: види, механізм здійснення, пільги та обмеження. 

6. Експортні операції: види, механізм здійснення, пільги та обмеження. 

7. Бартерні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

8. Операції з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД. 

9. Міжнародні лізингові операції. 

10. Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами. 

11. Міжнародна торгівля технологіями. 

12. Ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій в Україні. 

13. Сертифікація продукції при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. 

14. Зовнішньоторговельний контракт: поняття, структура, механізм укладання 

і виконання. 

15. Механізм декларування товарів при здійсненні зовнішньоторговельних 

операцій. 

16. Види та порядок здійснення розрахунків при здійсненні 

зовнішньоторговельних операцій. 

17. Базисні умови поставки у міжнародній торгівлі: види, порядок 

застосування і вплив на митну вартість. 

18. Посередництво у міжнародній торгівлі, його вплив на ефективність ЗЕД. 

19. Транспортне обслуговування експортно-імпортних операцій. 

20. Арбітраж у зовнішньоекономічній діяльності. 

21. Форс-мажорні обставини у ЗЕД: види, зазначення у контракті, узгодження 

при виникненні. 

22. Страхування зовнішньоторговельних операцій. 



23. Форми та методи конкуренції у міжнародній торгівлі. 

24. Параметри конкурентоспроможності товарів у міжнародній торгівлі. 

25. Іноземні інвестиції та механізм їх залучення. 

26. Особливості функціонування в Україні спільних підприємств з 

іноземними інвестиціями. 

27. Валютні операції та механізм їх здійснення підприємствами – суб’єктами 

ЗЕД України. 

28. Відповідальність за порушення у сфері ЗЕД. 

29. Документарне оформлення експортно-імпортних операцій. 

30. Механізм формування ціни у зовнішній торгівлі. 

 

  



 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІН 

 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

 

1. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема митного 

оформлення товарів, суб’єкту господарської діяльності необхідно 

стати на облік в митному органі, який знаходиться: 

а) за місцем фактичного розташування підприємства; 

б) за місцем державної реєстрації підприємства; 

в) за місцем фактичного перетину товаром митного кордону; 

г) за місцем реєстрації підприємства як суб’єкта ЗЕД. 

 

2. Чи може підприємство здійснювати декларування товарів не за 

місцем його реєстрації як суб’єкта ЗЕД? 

а) не може; 

б) може, якщо отримає на це дозвіл начальника регіональної митниці; 

в) може, якщо буде підписаний лист-узгодження; 

г) може, якщо виникли форс-мажорні обставини.  

3. Правовий режим, який означає, що іноземні суб’єкти господарської 

діяльності мають обсяг прав та обов’язків не менший, ніж суб’єкти 

господарської діяльності України, називається: 

а) загальний режим; 

б) національний режим; 

в) режим найбільшого сприяння; 

г) спеціальний режим.  

4. Найвищим органом, що здійснює регулювання ЗЕД в Україні, є: 

а) Державне управління митного контролю; 

б) Міністерство економіки; 

в) Кабінет Міністрів України; 

г) Верховна Рада України.  

5. До тарифних методів регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності не відносяться: 

а) сплата митного збору; 

б) сплата ввізного мита; 

в) сплата податку на прибуток; 

г) сплата податку на додану вартість.  

6. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічні 

операції, які: 

а) не заборонені законодавством; 

б) вказані у його статуті; 

в) дозволені митними органами; 

г) визначені зовнішньоекономічним контрактом. 



7. Придбання і завезення з-за кордону раніше експортованого товару, 

який не зазнав там ніякої переробки, називається: 

а) експорт; 

б) імпорт; 

в) реекспорт; 

г) реімпорт. 

8. Продаж за кордон раніше імпортованого товару, який не зазнав в 

Україні переробки, називається:  

а) експорт; 

б) імпорт; 

в) реекспорт; 

г) реімпорт. 

9. Операції, при яких закупівля продукції супроводжується 

зворотними поставками товарів з метою досягнення експортно-

імпортного балансу, називається:  

а) зворотні поставки; 

б) операції зустрічної торгівлі; 

в) балансові операції; 

г) компенсаційні операції. 

10. Довгострокова оренда майна, що передбачає укладання договору 

оренди на амортизаційний період майна, називається: 

а) фінансовий лізинг; 

б) оперативний лізинг; 

в) строковий лізинг; 

г) амортизаційний лізинг.  

 

«Міжнародні економічні відносини» 

 

1. Міжнародний рух капіталу – це: 

а) переміщення за кордон трудових ресурсів; 

     б) переміщення за кордон вартості в товарній або грошовій формах у 

пошуку більш вигідної сфери застосування.; 

в) переміщення за кордон  засобів виробництва; 

г) переміщення за кордон матеріальних активів. 

2. Портфельні інвестиції – це: 

а) вкладення в розвиток підприємства з метою отримання прибутку; 

б) вкладення в іноземні підприємства, які є неприбутковими; 

     в) вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять 

доход, але не дають право контролювати діяльність підприємства; 

г) вкладення в цінні папери, які дають право контролювати діяльність 

підприємства. 

3. Безплатна передача суб’єктами одних країн суб’єктам інших 

товарів і послуг виробничого та побутового призначення – це: 

а) матеріальна допомога; 

б) фінансова допомога; 



в) благодійність; 

г) міжнародна допомога. 

4. Франчайзинг  – це: 

а) передача продавцем права на використання своєї торгової марки; 

б) право використання ідей конкурентів; 

в) передача всіх повноважень керівникам нижчого рівня; 

г) передача права на користування капіталом підприємства іншій особі 

. 

5. Кредити, що надаються для закупівлі  товарів або оплати 

необхідних послуг – це: 

а) приватні кредити; 

б) комерційні кредити; 

в) банківські кредити; 

г) державні кредити. 

6. Принципами міжнародного кредиту є: 

а) негайність, гарантованість, платність; 

б) строковість, платність, поверненість; 

в) поверненість, безкоштовність, терміновість, гарантованість; 

г) поверненість, терміновість, платність, гарантованість. 

7. За джерелом походження виділяють наступні форми міжнародного 

руху капіталу: 

а) внутрішні та зовнішні; 

б) державні та приватні; 

в) короткострокові та довгострокові; 

г) загальні та спеціальні. 

8. Економічні відносини, які виникають між кредиторами і 

позичальниками різних країн з приводу надання, використання та 

погашення позики — це: 

а)міжнародний кредит; 

б) міжнародна допомога; 

в) світовий ринок; 

г) світова валютна система. 

9. Кредити, які надаються суб’єктами однієї країни один одному для 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності – це: 

а) комерційні кредити; 

б) змішані кредити; 

в) товарні кредити; 

г) внутрішні кредити. 

10. Документи, які свідчать про вкладення грошових коштів, 

поміщення їх на депозитний рахунок у банк під оголошену ставку 

відсотка – це: 

а) облігації; 

б платіжні доручення; 

в) векселі; 

г) депозитні сертифікати. 
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