ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
І. Дайте обґрунтовану відповідь на таке теоретичне питання (оцінюється
максимум у 40 балів):
Культурні фактори в міжнародних маркетингових дослідженнях. Особливості
збору первинної інформації на міжнародних ринках. Еквівалентність даних.
ІІ. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповіді:
Задача 1 (максимум 30 балів)
Ринок праці в країні Альфа має такий вигляд: S=30+4W, D=80-6W, а в країні
Бета відповідно S1=40+5 W, D1=100-3W.
Визначте:
1) з якої країни в яку здійснюється міграція робочої сили?
2) яка кількість мігрантів виїхала, якщо в країні еміграції заробітна плата
підвищилась на 1 дол.?
3) новий рівень рівноважної заробітної плати в країні імміграції;
4) зобразити це графічно.
Задача 2 (максимум 30 балів)
За ЗЕД- контрактом в Україну імпортується 18 тис. л. алкогольних виробів
вартістю 23 тис. євро за партію товару. Умови постачання: DAP-Київ.
Транспортні витрати загалом складають 1200 євро, в тому числі до перетину
митного кордону України – 800 євро. Витрати на страхування партії товару
складають 500 євро, в т.ч. до перетину митного кордону України – 345 євро.
Ввізне мито - 0,05 євро/л. Ставка акцизного збору складає 2,48 грн./л. Курс НБУ
на дату оформлення митної декларації становив 26,4 грн/дол. США та 28,7 грн/євро.
Виконання митних формальностей було проведено протягом 2 годин, поза робочим
часом, що установлений для митних органів 3-ма працівниками митниці. Ставка
плати за виконання митних формальностей – 40 євро за 1 год.
Розрахуйте суму митних платежів, які належить сплатити при ввезенні
продукції в Україну. Дайте оцінку впливу митно-тарифного регулювання на дану
зовнішньоекономічну операцію.

ІІІ. Тестові завдання (кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали,
максимум 2*50=100 балів). Включають по 12-13 тестів з кожного модулю1.
Оберіть правильну відповідь:
1. За системи золотодевізного стандарту:
а) тільки долар розмінювався на золото;
б) в якості девізів виступали резервні валюти;
в) національна валюта не була забезпечена золотом;
г) країни досягли найвищого прогресу у світовій торгівлі;
д) всі відповіді правильні.
2. Міжнародний інвестиційний портфель – це:
а) набір фінансових інструментів емітованих у різних країнах та у різних валютах – акції, облігації
та інші;
б) співвідношення конкретних видів цінних паперів;
в) сукупність цінних паперів, які є у інвестора.
3. Реальний валютний курс – це:
а) номінальний валютний курс, скоригований на різницю індексів цін у країнах, що
розглядаються;
б) курс міжбанківського валютного ринку;
в) офіційний курс центрального банку;
г) правильної відповіді немає.
4. Фінанси транснаціональних корпорацій – це:
а) грошові кошти на рахунках транснаціональних корпорацій;
б) фінанси, які існують у електронній формі та функціонують тільки у системі Інтернет;
в) трансфертні ціни;
г) правильної відповіді немає.
5. В разі запровадження в Україні режиму неавтоматичного ліцензування та якщо заявки
розглядаються одночасно, строк розгляду заявок не повинен перевищувати (від дати закінчення
оголошеного строку приймання заявок):
а) 10 днів;
б) 20 днів; в) 30 днів; г) 60 днів.
6. Граничний термін розрахунків за операціями з імпорту товарів, згідно фактично діючих норм
законодавства України, складає:
а) 60 днів;
б) 90 днів;
в) 180 днів;
г) 4 місяці.
7. Доцільність залучення посередників, замість створення зовнішньоекономічних служб на
підприємствах, виправдано, якщо:
а)випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності;
б) невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку;
в) необхідна серйозна адаптація продукції до закордонних умов використання.
8. Здійснення інвестицій за кордон українськими резидентами передбачає оформлення:
а)індивідуальної ліцензії НБУ;
б)дозволу Мінекономрозвитку;
в)висновку Мінфіну;
г) законодавством не передбачені вимоги щодо дозвільних документів.
9. Назвіть умову, що відрізняє вільну оферту від твердої:
а) нотаріальне засвідчення;
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Зміст модулів надано в програмі вступних випробувань.

б) використання бланку суворої звітності;
в) термін її дії;
г) обов’язковість відповіді з боку потенційного покупця.
10. Рівновага платіжного балансу – це відповідність:
а) обсягу експорту товарів і послуг обсягу імпорту товарів і послуг;
б) обсягів надходжень та зобов’язань за основними розділами платіжного балансу;
в) попиту і пропозиції на валютному ринку;
г) правильної відповіді немає.

Тестові питання 11-42. …
43. Які з наведених зовнішньоекономічних комерційних операцій відносяться до забезпечувальних:
а) розрахунково-фінансові;
в) зовнішньоторгові;
б) орендні;
г) обмін науково-технічними знаннями та досвідом.
44. Компетенція в прийнятті рішення про порушення антидемпінгового розслідування проти
інших держав належить:
а) Верховній Раді України;
б) Кабінету міністрів України;
в) НБУ;
г) Міністерству економічного розвитку та торгівлі України;
д) Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі України.
45. Міжнародна фінансова система – це:
а) сукупність інституцій, договорів та правил поведінки, які визначають способи міжнародних
розрахунків, валютні курси та міжнародний рух капіталу;
б) спеціальні офісні комплекси для діяльності міжнародних банків та операцій міжнародних бірж;
в) система ринкових відносин та інституцій, яка забезпечує міжнародний обіг інструментів прав
власності (акцій та депозитарних розписок);
г) правильної відповіді немає.
46. Інформаційні та транспортні послуги вимагають:
а) нерухомості виробника та споживача;
б) мобільності виробника та нерухомості споживача;
в) мобільності споживача та нерухомості виробника.
47. Критерієм класифікації ринків на промислові та споживчі є:
а) географічне розташування суб'єктів господарської діяльності;
б) характер споживання придбаних товарів;
в) рівень цін на товари;
г) галузева приналежність бізнесу.
48. Якщо Україна – мала країна щодо споживання бавовни, то введення імпортного мита на цей
товар приведе:
а) до зростання цін на бавовну на світовому ринку;
б) падіння цін на бавовну на світовому ринку;
в) не вплине на світові ціни на бавовну.
49. Митна вартість товару не включає:
а) комісійні та брокерські платежі;
б) ціну товару, зазначену в рахунку-фактурі;
в) транспортні витрати до кінцевого споживача;
г) транспортні витрати до митного кордону.
50. Сутність інтернаціоналізації капіталу полягає в:

а) збільшенні обсягів експорту країни;
б) посиленні зв’язку та взаємопереплетення економік різних країн;
в) посиленні залежності економіки країни від імпорту;
г) поширенні міжнародного виробництва.
____________________________________________________________

Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
завдання – 200 балів.
1. Правильна та повна відповідь на теоретичне питання оцінюється в 40 балів.
2. Правильно розв'язана задача № 1 оцінюється в 30 балів.
3. Правильно розв'язана задача № 2 оцінюється в 30 балів.
4. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали
(2*50= 100 балів).
Голова атестаційної комісії
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