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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Державний іспит є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки 

фахівців у закладі вищої освіти. 

Комплексний державний іспит передбачає атестацію майбутніх бакалаврів 

зі спеціальності  051 «Економіка». 

Програма розроблена згідно з освітньою програмою «Міжнародна 

економіка» і є основою для підготовки екзаменаційних білетів. 

Програма передбачає визначення рівня підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня „Бакалавр” зі спеціальності 051 «Економіка» з ряду 

дисциплін, передбачених навчальним планом: 

− «Економіка підприємства»; 

− «Міжнародна економіка»; 

−  «Міжнародна економічна діяльність України»; 

Крім питань, які ввійшли до програми, студент повинен приділити 

достатню увагу розділам з гуманітарних проблем сучасності, політичних та 

соціальних закономірностей розвитку суспільства як в Україні, так і у світі. 

Перед проведенням комплексного державного іспиту зі спеціальності на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності  051 

«Економіка» передбачається консультації для студентів, які організуються 

викладачами кафедр, що викладають вище перераховані дисципліни. 

Комплексний державний іспит проводиться у письмовій формі. 

Білет комплексного державного іспиту містить 3 питання за програмою 

комплексного державного іспиту. 

Перевірку відповідей на запитання білету проводять члени екзаменаційної 

комісії, призначені за наказом ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Питання з дисципліни «Економіка підприємства» 

 

1. Головні задачі і мета діяльності підприємства. 

2. Функції підприємства 

3. Класифікація підприємств 

4. Особливості функціонування підприємства при різних економічних 

системах 

5. Господарський комплекс країни 

6. Показники галузевої структури і динаміки 

7. Поняття капіталу та основних засобів підприємства 

8. Склад і структура основних засобів підприємства. 

9. Класифікація основних засобів. 

10. Види оцінки основних засобів. 

11. Первинна, відновна та залишкова вартість. 

12. Показники технічного стану та руху основних засобів. 

13. Показники ефективності використання основних засобів. 

14. Знос та амортизація. 

15. Прискорена амортизація. 

16. Суть і склад необоротних активів 

17. Види необоротних активів 

18. Оцінювання та ефективність необоротних активів 

19. Склад та структура оборотних засобів. 

20. Класифікація оборотних засобів. 

21. Види запасів, що створюються на підприємствах транспорту. 

22. Показники ефективності використання оборотних коштів. 

23. Норми та нормативи оборотних коштів. 

24. Продуктивність праці як економічна категорія. 

25. Склад та структура кадрів підприємства. 

26. Розрахунок необхідної чисельності працівників окремих категорій. 

27. Принципи організації заробітної плати. 

28. Тарифна система оплати праці. 

29. Форми та системи оплати праці. 

30. Безтарифна система оплати праці. 

31. Утримання і нарахування на фонд оплати праці 

32. Собівартість як економічна категорія. 

33. Класифікація витрат. 

34. Калькуляція собівартості. 

35. Кошторис витрат. 

36. Економічний зміст і функції ціни Види цін. 

37. Методи ціноутворення 

38. Валові доходи, їх склад. 

39. Формування доходів підприємства. 

40. Прибуток, його види. 

41. Розподіл прибутку підприємства і напрямки його використання. 

42. Показники ефективності діяльності підприємства 



43. Загальна характеристика податкової системи України. 

44. Загальнодержавні податки, збори та відрахування. 

45. Місцеві податки, збори та відрахування. 

46. Рентабельність: суть, види, розрахунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Питання з дисципліни «Міжнародна економіка» 

 

1. Валютний паритет і валютний курс  

2. Види валютних курсів 

3. Види державного регулювання міжнародної торгівлі 

4. Види економічних циклів 

5. Види та структура контрактів.   

6. Визначення категорії “міжнародні розрахункові операції” 

7. Визначення платіжного балансу та його економічний зміст 

8. Визначення світової валютної системи. 

9. Високотехнологічний полюс сучасної світової економіки 

10. Відмінність понять “еміграція” та “імміграція” 

11. Вільні економічні зони та мета їх створення   

12. Вплив НТР на сучасне виробництво 

13. Вплив членства в СОТ на бiзнес-середовище 

14. Гарантійні інструменти покриття боргових зобов’язань 

15. Географічна та функціональна структура іноземних інвестицій в Україні 

16. Глобалізація економічного розвитку 

17. Дефіциту торговельного балансу 

18. Діяльність європейських валютно-кредитних організацій. 

19. Документи для підготовки експортної операції.  

20. Елементи національної валютної системи. 

21. Елементи регіональної та світової валютних систем 

22. Євроринок та основні чинники його формування 

23. Зв’язок фірмового кредиту з банківським? 

24. Злиття та поглинання та їх роль в системі сучасного бізнесу  

25. Значення вивезення капіталу для розвитку світового господарства 

26. Зовнішня заборгованість, її проблеми та масштаби    

27. Інноваційні стратегії суб'єктів СРТ та їх класифікація 

28. Інтернаціоналізація виробництва 

29. Інтернаціоналізація господарського життя та його етапи 

30. Інтернаціоналізація капіталу 

31. Класифікація валют 

32. Класифікація інноваційних технологій 

33. Класифікація міжнародних господарських контрактів.  

34. Концепція прогресивно-поступального шляху розвитку 

35. Концепція циклічного руху соціальних систем 

36. Методи дослідження світової економіки та МЕВ 

37. Митне регулювання та його рівнi.  

38. Митні збори 

39. Міграційна політика країн та методи її реалізації 

40. Міжнародна економічна діяльність 

41. Міжнародна економічна система та її елементи 

42. Міжнародна інтерпретація комерційних термінів 

43. Міжнародна організація праці, її цілі та функції 



44. Міжнародна спеціалізація виробництва 

45. Міжнародний кредит та його  функції  

46. Міжнародний обіг та  світова торгівля як функціональна сфера  світової 

економіки 

47. Міжнародний поділ праці 

48. Міжнародні економічні відносини 

49. Міжнародні організації, що регулюють міжнародні міграційні процеси 

50. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів.  

51. Моделі економічного розвитку 

52. Модель стратегічної поведінки суб'єктів СРТ 

53. Мотиви та причини міжнародної міграції трудових ресурсів 

54. Напрямки діяльності суб'єктів світового ринку технологій 

55. Наслiдки приєднання до СОТ для України 

56. Національні науково-технічні системи та їх складові 

57. Негативні наслідки діяльності міжнародних валютно-фінансових 

організацій 

58. Нові методи фінансування експорту та їх суть 

59. Об'єкти світового ринку технологій та їх класифікація 

60. Об'єктивні передумови руху технологій на рубежі ХХ-ХХ1 ст. 

61. Операції з ліквідними валютними активами 

62. Опис здійснення акредитивної форми розрахунків 

63. Органiзацiйна структура СОТ 

64. Основні складові балансу послуг 

65. Основні сутнісні ознаки міжнародного кредиту 

66. Основні тенденції розвитку динаміки і структури міжнародного руху 

капіталу 

67. Основні угоди СОТ 

68. Основні умови митного страхування 

69. Основні фактори, які впливають на платіжний баланс 

70. Основні форми іноземних інвестицій 

71. Основні форми МЕВ 

72. Основні форми міжнародних розрахунків 

73. Основні форми трансферу і правового захисту інновацій та технологій 

74. Особливості  входження України в світовий ринок технологій 

75. Особливості державної міграційної політики західноєвропейських держав 

76. Особливості платіжного балансу України 

77. Особливості сучасного етапу розвитку науково-технологічної сфери 

78. Офшорні компанії 

79. Переваги та недоліки застосування акредитивної форми розрахунків для 

експортера та імпортера 

80. Підготовка до укладання контракту купівлі – продажу. 

81. Позитивні та негативні моменти при інвестуванні у формі спільного 

підприємництва 

82. Позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК 

83. Показники динаміки міжнародної торгівлі 



84. Показники міжнародної торгівлі 

85. Показники обсягів міжнародної торгівлі 

86. Показники результатів міжнародної торгівлі 

87. Показники структури міжнародної торгівлі 

88. Поняття «валютний ринок» як економічна категорія 

89. Поняття «економічна рівновага» 

90. Поняття «новітні ресурси» 

91. Поняття «світове господарство» 

92. Порядок митного регулювання 

93. Предметом курсу “міжнародна економіка” 

94. Призначення та охарактеризуйте діяльність МВФ 

95. Принципи утворення СОТ 

96. Проблеми які вирішуються в процесі залучення іноземного капіталу  

97. Процедура підготовки експортної та імпортної операції.  

98. Процедура підготовки імпортної операції. Економічні санкції. 

99. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 

100. Реформування полiтики державноi  допомоги малому та середньому 

бізнесу 

101. Ризики, що виникають при здійсненні міжнародних розрахунків 

102. Рівні регулювання міжнародних міграційних процесів 

103. Рівні регулювання міжнародної торгівлі 

104. Роль  портфельних інвестицій в сучасному міжнародному русі капіталу 

105. Роль міжнародної торгівлі в системі світогосподарських зв’язків 

106. Роль ТНК в сучасних процесах глобалізації 

107. Рух технологій на світовому ринку 

108. Світові міграційні процеси та їх види 

109. Світові центри притягання іноземної робочої сили 

110. Система та види митних зборів 

111. Систематизація видів міжнародної торгівлі  

112. Систематизація цін в  міжнародній торгівлі  

113. Спільні підприємств як вища форма  міжнародної кооперації 

114. Статус та сфера діяльності СОТ 

115. Стратегiчнi  переваги членства в СОТ 

116. Стратегічні альянси  

117. Страхування в системі МЕВ 

118. Структура балансу руху капіталів і кредитів 

119. Структура платіжного балансу 

120. Структура світового валютного ринку 

121. Структура світового ринку технологій 

122. Структура та основні риси світового ринку праці 

123. Суб’єкти валютного ринку 

124. Сутнісна ознака прямих іноземних інвестицій 

125. Сутність економічного розвитку 

126. Сутність економічної єдності світу 

127. Сутність міжнародної торгівлі 



128. Сутність поняття «валютна система» 

129. Сутність світового ринку праці 

130. Сутність та основні компоненти міжнародної валютної ліквідності 

131. Сутність технологічного виміру світової економіки 

132. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ  

133. Схема  інкасової форму розрахунків 

134. Тарифне та нетарифне регулювання 

135. Тенденції у формуванні міжнародного ринку праці 

136. Типи міжнародного виробництва 

137. Фактори  економічного розвитку 

138. Форми комерційного трансферу технологій  

139. Форми та види міжнародного кредиту 

140. Форми та методи вивезення капіталу 

141. Функції валютних ринків 

142. Функції валютного курсу 

143. Функції світової валютної системи 

144. Цiлi діяльності та функції СОТ 

145. Чинники економічного зростання 

146. Чинники залучення зовнішніх кредитів для країни 

147. Чинники міжнародного руху капіталу  

148. Чинники, що впливають на валютний курс 

149. Шляхи вирішення проблеми покращання іноземного інвестування в 

Україні 

150. Шляхи зменшення зовнішньої заборгованості України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Питання з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність 

України» 

 

1. Факторна забезпеченість України як передумова її міжнародної 

економічної діяльності. 

2. Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах 

міжнародної трудової міграції. 

3. Які механізми та інструменти використовують українські підприємства 

при виході на міжнародні ринки. 

4. Актуальні пріоритети міжнародної економічної діяльності України. 

5. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції людських ресурсів 

Україні. 

6. Характеристика показників структури і динаміки іноземних та зарубіжних 

інвестицій в Україні. 

7. Класифікація та характеристика форм міжнародної економічної діяльності 

України. 

8. Україна на світових ринках об’єктів інтелектуальної власності. 

9. Види, форми та методи здійснення міжнародних інвестицій в Україні. 

10. Особливості формування відкритої економічної системи України. 

11. Технопарки та технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки 

України. 

12. Аналіз ризиків надходження іноземних інвестицій в Україну. 

13. Суб'єкти міжнародної економічної діяльності України. 

14. Інструменти захисту прав інтелектуальної власності в Україні. 

15. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні. 

16. Рівні міжнародної економічної діяльності України. 

17. Інформатизація як визначний фактор міжнародного економічного 

співробітництва. 

18. Іноземні та зарубіжні інвестиції в міжнародній економічній діяльності 

України. 

19. Поняття платіжного балансу та його роль в системі макроекономічних 

показників в Україні. 

20. Україна на міжнародних ринках технологій. 

21. Особливості ризиків дестабілізації української економіки. 

22. Платіжний баланс України: особливості формування, стан та динаміка. 

23. Міжнародне науково-технічне співробітництво та потенціал участі в 

ньому України. 

24. Особливості розвитку спільних підприємств з точки зору інвестиційних 

процесів в Україні. 

25. Рахунок поточних операцій та особливості його формування в Україні. 

26. Україна в міжнародній торгівлі високотехнологічними товарами та 

послугами. 

27. Основні передумови інвестиційної привабливості економіки України. 

28. Підприємство як суб'єкт міжнародної економічної діяльності. 

29. Регулювання міжнародних ринків інтелектуальної власності. 



30. Участь міжнародних валютно-фінансових організацій в процесах 

економічної трансформації в Україні.  

31. Критерії та показники відкритості економічної системи України. 

32. Місце міжнародних технологічних послуг в структурі міжнародних 

послуг України. 

33. Співробітництво України з МВФ. 

34. Зовнішньоекономічна політика України. Участь України в сучасних 

проектах МНТС. 

35. Європейський банк реконструкції та розвитку та особливості його 

взаємодії з Україною. 

36. Цілі державної політики регулювання відкритої економіки.  

37. Роль інжинірингу у підвищенні ефективності МЕД України. 

38. Особливості взаємодії України з організаціями групи Світового банку. 

39. Інститути та інструменти державної підтримки міжнародної економічної 

діяльності України. 

40. Місце консалтингу у МЕД України. 

41. Проблеми залучення України до міжнародного валютного ринку. 

42. Державна політика захисту галузей національного виробництва: цілі та 

методи. 

43. Роль франчайзингу у МЕД України. 

44. Кредитний ринок в умовах відкритої економіки України. 

45. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації української 

економіки. 

46. Структура франчайзингу у відкритій економіці України. 

47. Зовнішня заборгованість держави в умовах глобалізації фінансових 

ринків. 

48. Україна в системі рейтингових оцінок національної 

конкурентоспроможності країн. 

49. Розвиток інжинірингових послуг у відкритій економіці України. 

50. Особливості зовнішньої заборгованості України та сучасний стан 

зовнішнього боргу України. 

51. Особливості формування моделі стратегії національної безпеки України. 

52. Інноваційні системи як основа підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності України. 

53. Шляхи вирішення боргової проблеми України. 

54. Зовнішньополітична сфера та економічна сфера державної політики. 

55. Сучасні особливості виходу українських підприємств на зовнішні ринки. 

56. Стратегія управління державним зовнішнім боргом України. 

57. Актуальні проблеми економічної безпеки України. 

58. Ступінь міжнародної виробничої спеціалізації економіки України. 

59. Валютна політика в Україні як інструмент регулювання міжнародної 

економічної діяльності. 

60. Аналітична оцінка людського потенціалу в Україні та країнах світу. 

61. Досвід функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) в Україні. 

62. Принципи та суб’єкти валютного регулювання в Україні. 



63. Сучасні форми залучення трудових ресурсів в МЕД. 

64. Україна в процесах міжнародної виробничої кооперації. 

65. Проблема регулювання валютних ризиків в Україні. 

66. Регулювання міжнародної міграції людських ресурсів в Україні. 

67. Міжнародне співробітництв України в енергетичній сфері. 

68. Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності України. 

69. Наслідки міжнародної міграції людських ресурсів на ринку праці України. 

70. Міжнародні транснаціональні корпорації в Україні. 

71. Цілі тарифної політики та її наслідки для міжнародної економічної 

діяльності України. 

72. Міжнародна трудова міграція як основа формування міграційного 

капіталу. 

73. Процеси злиття та поглинання як засіб транснаціоналізації економіки 

України. 

74. Україна в системі міжнародних туристичних послуг. 

75. Вплив міграційного капіталу на розвиток економіки. 

76. Співробітництво України в сировинному виробництві та агропромислове 

співробітництво, кооперація у сфері переробного виробництва. 

77. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій.  

78. Класифікація складових факторів та видів міжнародної міграції робочої 

сили та її українська специфіка. 

79. Особливості діяльності промислово-фінансових груп (ПФГ) в Україні. 

80. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. 

81. Інститути та інструменти міжнародної міграційної політики. 

82. Холдинги як організаційна форма концентрації капіталу. 

83. Конкурентоспроможність українських товарів на світових ринках. 

84. Особливості розвитку та діяльності спільних підприємств в Україні. 

85. Види та особливості застосування митних режимів в Україні. 

86. Значення товарообмінних операцій для економіки України. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання комплексного державного іспиту 
 

Структура оцінки комплексного державного іспиту 

Оцінка комплексного державного іспиту (за шкалою від 0 до 100 балів) 

складається із суми балів, виставлених екзаменаційною комісією в результаті 

перевірки письмової роботи студента, виконаної ним на комплексному 

державному іспиті, за відповіді на кожне з трьох питань білета. 

 

Порядок оцінювання   

Оцінка комплексного державного іспиту визначається у такому 

порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне питання білета іспиту, 

виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей;  

2) обчислюють оцінку за формулою: 

 
=

=
3

1i
i

БO , 

де Бі – кількість балів за відповідь на і-е питання. 

 

Критерії оцінювання відповідей на питання  

Кожна відповідь на перше та друге питання білету може бути оцінена у 

33 бали або 0 балів, виходячи з наведених нижче характеристик відповіді.  

Відповідь на третє питання білету може бути оцінена у 34 бали або 

0 балів, виходячи з наведених  нижче характеристик відповіді: 

– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання 

студент одержує 26-33 бали за перше та друге питання білета або 26-34 бали 

за третє питання білета; 

– якщо студент дав відповідь на питання і виконав завдання, 

допустивши не принципові помилки, студент одержує 21-25 балів; 

– якщо у відповіді на питання не повністю розкрито сутність питання та 

допущені невірні тлумачення, студент одержує 1-20 балів; 

– якщо студент не надав відповідь на питання, не виконав завдання, або 

виконав завдання з принциповими помилками –одержує 0 балів. 
 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для   екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

 

Голова екзаменаційної 

комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


