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Київ 2019 



 
 (Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 1 

 

1. Розкрити суть питання: Структура міжнародної економіки. 

 

2. Надати визначення: 

Інтернаціоналізація капіталу 

Світове господарство 

 

3. Розрахункове завдання 

Застосувавши формули основних показників міжнародної торгівлі, 

знайти відсутні дані:  

Показники 2014 2015 

Експорт  118,13  105,95  

Імпорт    

Торговий оборот  178,87   

Торгове сальдо   3,12  

ВВП   386,93 

Експортна квота  0,31   

Імпортна квота    

Темп росту експорту    

Темп приросту експорту    

 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 2 

1. Розкрити суть питання: Фактори та особливості розвитку сучасного 

світового господарства. 

 

2. Надати визначення: 

Міжнародна економічна діяльність 

Єдина аграрна політика 

 

3. Розрахункове завдання: 

Використовуючи методику розрахунку показників системи 

національних рахунків, знайти валовий національний продукт і сальдо 

поточних операцій платіжного балансу, якщо відомо (в млн. дол.): 

абсорбція – 245; національний дохід – 110; чисті трансферти – 75; 

експорт – 80; імпорт – 32; чистий факторний дохід – 54. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 3 

1. Розкрити суть питання: Типи класифікацій країн за рівнем 

соціально-економічного розвитку. 

 

2. Надати визначення: 

Міжнародна спеціалізація 

Авансовий платіж 

 

3. Розрахункове завдання 

 

Використовуючи методику розрахунку показників системи 

національних рахунків, знайти величину непрямих податків і валовий 

національний продукт, якщо відомо (в млн.дол.): національний дохід – 155; 

амортизація основного капіталу – 32; чистий внутрішній продукт – 174; 

чистий факторний дохід – 120; торгівельне сальдо – 38.  

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 4 

1. Розкрити суть питання: Модифікація глобальної моделі 

міжнародного поділу праці 

 

2. Надати визначення: 

Інтернаціоналізація виробництва 

Світовий ринок 

 

3. Розрахункове завдання 

Відомо, що в минулому році з країни А емігрувало 5070 осіб, а 

іммігрувало 8112 осіб. Загальна чисельність населення країни станом на 1 

січня минулого року становила 12 637 275 осіб. Визначте показники валової 

та чистої міграції, а також частку чистої міграції в загальній чисельності 

населення країни А.  

 
 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 5 

1. Розкрити суть питання: Принципи МЕВ та їхня роль у розвитку 

міжнародних економічних відносин 

 

2. Надати визначення: 

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності 

Банківський переказ 

 

3. Розрахункове завдання 

Застосувавши формули основних показників міжнародної торгівлі, 

знайти відсутні дані:  

Показники 2017 2018 

Експорт   101,27  

Імпорт  52,13   

Торговий оборот  149,82   

Торгове сальдо   0,27 

ВВП   402,64  

Експортна квота    

Імпортна квота  0,13  

Темп росту експорту    

Темп приросту експорту    

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 6 

 

1. Розкрити суть питання: Міжнародний тероризм як фактор 

формування політичного середовища у сфері МЕВ 

 

2. Надати визначення  

Базисні умови постачання 

Видова структура торгівлі 

 

3. Розрахункове завдання 

Американська компанія експортувала обладнання в Ірландію за ціною 

10 тис. євро. Валютний курс складав 1 євро = 1,5 дол. США. Затрати на 

виробництво обладнання складали 11 тис. дол. США. Як зміниться 

прибуток експортерів в доларах при підвищенні курсу долара на 20%? 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 7 

 

1. Розкрити суть питання: Роль інформаційно-комунікаційних систем 

в розвитку МЕВ. 

 

2. Надати визначення 

Вільна торгівля 

Географічна структура торгівлі 

 

3. Розрахункове завдання 

Розрахувати курс СДР. Для спрощення розрахунків вважати, що 

коригування для всіх валют однакове.  

Валюти  Частка валюти в 

кошику СДР 

(%)  

Валютний курс 

за 1 долар  
Валютні 

компоненти 

кошика СДР  

Доларовий 

еквівалент 

валютних 

компонентів  
Долар США    0,781 0,781 
Євро  34 1,533  0,562 
Японська єна   138,438 15,569  
Фунт стерлінгів  1,013  0,455 
Всього  100    

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  
ВАРІАНТ № 8 

 

1. Розкрити суть питання: Основні концепції міжнародної торгівлі 

 

2. Надати визначення  

Демпінг 

Експорт 

 

3. Розрахункове завдання 

Застосувавши формули основних показників міжнародної торгівлі, 

знайти відсутні дані:  

Показники 2016 2017 

Експорт  100,64   

Імпорт  54,68  52,13  

Торговий оборот   149,82  

Торгове сальдо    

ВВП    

Експортна квота  0,25  

Імпортна квота   0,13 

Темп росту експорту    

Темп приросту експорту    

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 9 

1. Розкрити суть питання: Роль посередницьких фірм у міжнародній 

торгівлі 

 

2. Надати визначення 

Зустрічна торгівля 

Імпорт 

 

3. Розрахункове завдання 

Частка мігрантів у створенні ВВП країни складає 10%; величина ВВП у 

звітному році складає 800 млрд. дол. Розрахуйте вклад мігрантів у 

створення ВВП. 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  
ВАРІАНТ № 10 

1. Розкрити суть питання: Методи регулювання сучасної міжнародної 

торгівлі 

 

2. Надати визначення  

Інституційна структура торгівлі 

Квотування 

 

3. Розрахункове завдання 

За даними національних рахунків Іспанії 2016 року, визначити величину 

чистих трансфертів та чистого факторного доходу, якщо відомо наступні 

показники, млн. дол.:  

перекази за кордон іспанців і іноземних робітників, що живуть в 

Іспанії більше 1 року  

18,7 

перекази за кордон іноземних робітників, що живуть в Іспанії 

менше 1 року 

12,1 

платежі іспанців-мігрантів, що живуть за кордоном менше 1 

року  

10,1 

отримані платежі іспанців-мігрантів, що живуть за кордоном 

більше 1 року  

9,7 

витрати на виплату прибутку нерезидентам на вкладений в 

Іспанії іноземний капітал  

6,3 

одержані з-за кордону прибуток, а також прямі та портфельні 

інвестиції  

12,7 

рента, виплачена нерезидентам за нерухомість, що належить 

нерезидентам, але знаходиться в Іспанії  

3,2 

рента, отримана за здану в оренду нерухомість за кордоном, але 

належить резидентам Іспанії  

5,1 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 11 

1. Розкрити суть питання: Роль Світової організації торгівлі (СОТ) у 

міжнародній торгівлі та принципи її діяльності 

 

2. Надати визначення  

Ліцензування 

Товарна структура торгівлі 

 

3. Розрахункове завдання 

Застосувавши формули основних показників міжнародної торгівлі, 

знайти відсутні дані:  

Показники 2015 2016 

Експорт  105,95  100,64  

Імпорт   54,68  

Торговий оборот    

Торгове сальдо  3,12   

ВВП  386,93  

Експортна квота   0,25 

Імпортна квота    

Темп росту експорту    

Темп приросту експорту    

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 12 

1. Розкрити суть питання: Україна на світовому ринку товарів. 

 

2. Надати визначення  

Митний тариф 

Валюта 

 

3. Розрахункове завдання 

Використовуючи теорії абсолютних і порівняльних переваг 

розрахувати виграш від торгівлі для України та Німеччини, якщо витрати 

труда для виробництва велосипедів і насосів наступні (табл. 1). 

Таблиця 1  

Витрати труда для виробництва велосипедів і насосів 

Товар Німеччина Україна 

Велосипеди (роб. день/шт.) 5 3 

Насоси (роб. день/шт.) 2 3 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 13 

1. Розкрити суть питання: Проблеми інтеграції України у світові 

товарні ринки. 

 

2. Надати визначення  

Мито 

Валютна система 

 

3. Розрахункове завдання 

Визначити крос-курси купівлі та продажу EUR/CAD, якщо USD/ CAD 

дорівнює 1,7425-1,7550, а EUR/ USD – 0,9150-0,9260. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р.



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 14 

1. Розкрити суть питання: Роль іноземних інвестицій в 

трансформаційних процесах країн із перехідною економікою. 

 

2. Надати визначення:  

Спеціальна торгівля 

Валютна операція 

 

3. Розрахункове завдання 

Гранична продуктивність праці у виробництві товарів, що торгуються – 

3, у виробництві товарів, що не торгуються – 2, загальна кількість праці, 

наявної в економіці, – 120 людино-годин на рік, зарплата – 12 дол. на годину.  

1). Складіть рівняння кривої виробничих можливостей товарів, що 

торгуються, та товарів, що не торгуються; які координати точок, які її 

визначають?  

2). Визначте ціну товарів, що торгуються та не торгуються.  

3). Визначте реальний обмінний курс. 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 15 

1. Розкрити суть питання: Регіональні особливості залучення прямих 

іноземних інвестицій в умовах глобалізації. 

 

2. Надати визначення  

Трансфертні ціни 

Валютний курс 

 

3. Розрахункове завдання 

Українська компанія продукує соняшникове масло та сир, для чого 

максимально може використати 500 год. праці та 1 000 га землі. Для 

виробництва 1 т масла необхідно 20 год. праці та використання 10 га землі. 

Для виробництва 1 т сиру необхідно 6 год. праці та 12 га землі.  

1). Які фактори виробництва відносно більш інтенсивно 

використовуються для виробництва масла? Які – для сиру?  

2). Чи може ферма виробити 50 т масла та 90 т сиру одночасно? 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 16 

1. Розкрити суть питання: Фактори підвищення ефективності 

міжнародної інвестиційної діяльності в Україні. 

 

2. Надати визначення  

Конвертованість валюти 

Міжнародна товарна біржа 

 

3. Розрахункове завдання 

У країні А є 30 мільйонів годин праці на рік. Країна Б має 20 мільйонів 

годин праці на рік. Кількість праці (в годинах) на пляшку вина в країні А – 

15, у країні Б – 10. Кількість праці (в годинах) на кілограм сиру – 11 і 7 

відповідно. Визначте:  

а) яка країна має абсолютну перевагу у виробництві вина, сиру?  

б) яка країна має порівняльну перевагу у виробництві вина, сиру? 

 
 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  
ВАРІАНТ № 17 

 

1. Розкрити суть питання: Форми й методи регулювання 

міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях. 

 

2. Надати визначення  

Міжнародні валютні відносини 

Міжнародна торгівля 

 

3. Розрахункове завдання 

Комп’ютери є відносно трудомістким товаром, вони вимагають для 

виробництва 60 год. праці та 6 га землі, а продаються за 120 дол. США 

кожний. Апельсини – товар, що потребує відносно більших витрат землі. Для 

виробництва 1 т апельсинів необхідно 2 год. праці та 6 га землі, при цьому 1 

т апельсинів можна продати за 4 дол. США. Якщо в США 180 млн. 

працівників і 300 млн. га землі, а в Мексиці – 60 млн. працівників і 75 млн. га 

землі, то в якому співвідношенні буде здійснюватися торгівля двома 

товарами між США та Мексикою? 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 
 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 18 

 

1. Розкрити суть питання: Основні домінанти та особливості 

інвестиційної стратегії України. 

 

2. Надати визначення  

Міжнародна ціна 

Протекціонізм 

 

3. Розрахункове завдання 

Зовнішня торгівля України в 2016 р. характеризувалася такими даними 

(млн. дол. США).  

 
Експорт та імпорт 

(товари і послуги) 

України в 2016 р.,  

млн. дол.  

Країни СНД та 

Балтії 

Інші країни Усього 

Експорт  24 328,2  38 738,9  63 071, 1  

Імпорт  27 632,2  38 547, 5  66 180,2  

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 
 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 19 

1. Розкрити суть питання: Міжнародний кредит як вираження 

інтернаціоналізації фінансово-кредитної сфери. 

 

2. Надати визначення  

Світова ціна 

Багатонаціональна корпорація 

 

3. Розрахункове завдання 

Припустимо, виробники в Україні й у США випускають тільки два 

товари – устаткування і сировина: 

Товар США Україна 

Устаткування 

(роб.день/ од.устатк.)  

1 4 

Сировина (роб.день/ 

од.сировини)  

3 2 

Проаналізувати ситуацію та зробити висновок. 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 20 

 

1. Розкрити суть питання: Вплив кредитного капіталу на ринкові 

перетворення в постсоціалістичних країнах. 

 

2. Надати визначення  

Інтернаціоналізація господарського життя 

Зона вільної торгівлі 

 

3. Розрахункове завдання 

Визначити середній крос-курс GВР/ CAD, якщо GВР/ USD дорівнює 

1,6540, а USD/ CAD – 1,8550. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 

 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 21 

1. Розкрити суть питання: Диверсифікація сучасних форм міжнародного 

кредитування.  

 

2. Надати визначення  

Рееміграція 

Офшорна зона 

 

3. Розрахункове завдання 

У «Вітчизні» з використанням одиниці ресурсів може бути вироблено 

50 одиниць товару х або 200 одиниць товару у. У «Закордоні» 75 одиниць 

товару х або 150 одиниць товару у. Визначте відносні ціни на товари на 

спеціалізацію країн. Установіть межі коливання світової ціни на товари. 

Накресліть криві виробничих і торговельних можливостей для країн, якщо 

«Вітчизна» має 10 одиниць ресурсів, а «Закордон» – 12 одиниць ресурсів. На 

світовому ринку одиниця товару х обмінюється на 3 одиниці товару у. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 22 

1. Розкрити суть питання: Сучасний ринок єврокредитів : особливості 

та закономірності розвитку. 

 

2. Надати визначення  

Інтернаціоналізація капіталу 

Міжнародна економічна система 

 

3. Розрахункове завдання 

Імпортне мито кінцевого продукту становить 15 %; зважене середнє 

значення мита на імпортовані складові кінцевого продукту, які становлять 

1/4 його ціни, дорівнює 10 %. Якою буде фактична ставка мита на кінцевий 

продукт? 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 23 

 

1. Розкрити суть питання: Особливості формування світового та 

регіональних ринків праці. 

 

2. Надати визначення  

Міжнародна економічна інтеграція 

Міжнародна трудова міграція 

 

3. Розрахункове завдання 

Фірма вивозить 5 т алюмінію з України у Фінляндію за ціною 1 873 

дол. США за 1 т. Митний збір на вивезення із України алюмінію становить 

130 дол. США за 1 т. До вступу в Європейський Союз у Фінляндії митний 

збір на ввезення цього виду товару не стягувався, після вступу до ЄС митний 

збір становить 6 % вартості товару, який ввозиться. Визначте, як змінилася 

ціна 1 т алюмінію і вартість товару, що ввозиться у Фінляндію, після її 

вступу до ЄС. 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 24 

1. Розкрити суть питання: «Відплив умів» у сучасних міграційних 

процесах.  

 

2. Надати визначення  

Міжнародні економічні відносини 

Політичний союз 

 

3. Розрахункове завдання 

Світова ціна на цукор з Куби, що знаходиться в порту Роттердам, становить 

300 дол. США за 1 т. Мито на імпорт цукру у ФРН – 30 %. Якби імпорт 

цукру не обкладався тарифом, його річне виробництво у ФРН становило б 3 

млн. т, споживання – 4 млн. т, імпорт – 1 млн. т. Після обкладання імпорту 

митом внутрішнє виробництво цукру збільшилося до 3,4 млн. т, споживання 

скоротилося до 3,7 млн. т, імпорт скоротився до 0,3 млн. т. ФРН за 

споживанням цукру – мала країна. Розрахуйте:  

а) виграш німецьких споживачів загалом, якщо б тариф було скасовано;  

б) втрати німецьких виробників цукру від скасування тарифу. 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 25 

1. Розкрити суть питання: Міжнародна організація праці :її завдання та напрями 

діяльності.  

 

2. Надати визначення  

Міжнародне виробниче кооперування 

Спільний ринок 

 

3. Розрахункове завдання 

Світова ціна на канадську пшеницю становить 240 дол. США за 1 т. 

Уряд України, яка в імпорті пшениці є великою країною, розглядає питання 

про введення специфічного імпортного тарифу 40 дол. США за 1 т для 

поповнення державного бюджету. Внутрішнє річне виробництво пшениці 

становить 200 млн. т, споживання – 280 млн. т, імпорт – 80 млн. т. За 

оцінками скорочення українського попиту на пшеницю призведе до падіння 

світової ціни на неї на 10 дол. США за 1 т, її внутрішнє споживання 

становитиме 220 млн. т, споживання скоротиться до 240 млн., а імпорт – до 

20 млн. т. Розрахуйте:  

а) розмір доходів бюджету від введення імпортного тарифу;  

б) дохід, який отримує Україна в результаті поліпшення умов торгівлі. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 26 

1. Розкрити суть питання: Вплив глобалізації на міжнародну міграцію 

робочої сили. 

 

2. Надати визначення:  

Еміграція 

Контракти на управління 

 

3. Розрахункове завдання 

Величина експорту країни складає 12 млрд. дол, з них експорт товарів 

групи Х дорівнюється 5 млрд. дол. Цифра загальносвітового експорту 

досягла 150 млрд. дол. при світовому експорті товарів групи Х на суму 75 

млрд. дол. Знайти коефіцієнт відносної експортної спеціалізації країни (Квес) 

за товарами групи Х, зробіть висновки. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 27 

1. Розкрити суть питання: Ефективна державна міграційна політика – 

передумова повноцінної інтеграції України у світовий ринок праці. 

 

2. Надати визначення  

Імміграція 

Спільне підприємництво 

 

3. Розрахункове завдання 

Зовнішня торгівля України в 2018 р. характеризувалася такими даними 

(млн. дол. США).  

 

Експорт та імпорт 

(товари і послуги) 

України в 2018 р.,  

млн. дол.  

Країни Східної 

Європи 

Інші країни Усього 

Експорт  24 328,2  38 738,9  63 071, 1  

Імпорт  27 632,2  38 547, 5  66 180,2  

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 28 

1. Розкрити суть питання: Сутність і основні тенденції розвитку 

міжнародних валютних відносин. 

 

2. Надати визначення  

Міжнародний ринок праці 

Міжнародні інвестиції 

 

3. Розрахункове завдання 

Припустимо, виробники в Україні й у США випускають тільки два 

товари – устаткування і сировина: 

Товар Україна США 

Устаткування 

(роб.день/ од.устатк.)  

1 4 

Сировина 

(роб.день/ од.сировини)  

3 2 

 

Проаналізувати ситуацію та зробити висновок. 

 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 29 

1. Розкрити суть питання: Види і цілі валютних операцій на світових 

валютних ринках. 

 

2. Надати визначення  

Міжнародна трудова міграція 

Міжнародна економічна допомога 

 

3. Розрахункове завдання 

Використовуючи методику розрахунку показників системи національних 

рахунків, знайти валовий національний продукт і сальдо поточних операцій 

платіжного балансу, якщо відомо (в млн. дол.): абсорбція – 245; 

національний дохід – 110; чисті трансферти – 65; експорт – 90; імпорт – 50; 

чистий факторний дохід – 55. 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–89) 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Кафедра міжнародної економіки 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

ВАРІАНТ № 30 

1. Розкрити суть питання: Валютний ризик та його страхування у 

міжнародній підприємницькій діяльності. 

 

2. Надати визначення  

Рееміграція 

Офшорна зона 

 

3. Розрахункове завдання 

Використовуючи методику розрахунку показників системи 

національних рахунків, знайти величину непрямих податків і валовий 

національний продукт, якщо відомо (в млн.дол.): національний дохід – 

165; амортизація основного капіталу – 35; чистий внутрішній продукт – 

180; чистий факторний дохід – 130; торгівельне сальдо – 40. 

 

Завідувач кафедри  

______________С.Г. Мізюк 

«_____»_____________2019 р. 

 



(Ф 03.02–90) 

Національний авіаційний університет 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 
з дисципліни _______«Міжнародна економіка»___________________ 

(назва дисципліни) 

студента(ки)_____курсу_______групи___________________________________________________ 
(ініціали, прізвище) 

Факультету економіки та бізнес адміністрування                   _________________________________ 
 (назва інституту) 

Кафедри міжнародної 

економіки_________________________________________________________________ 

 

Спеціальність 051 «Економіка»_________________________________________________________ 
(шифр та назва) 

 

Дата проведення комплексної контрольної роботи «_____»_________20___р. 

 

Номер варіанта ______________ 

 
 

Підпис студента(ки)______ 

 

 



 

 (Ф 03.02–01) 

 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано  

(підрозділ) 

Дата  

видачі 

Прізвище, ім’я та по батькові 

отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

 (Ф 03.02–02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я  

та по батькові 

Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 

     

     

 (Ф 03.0203) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 

Номер/сторінки (пункт) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата  

внесе-

ння  

зміни 

Дата 

введення 

зміни зміненого заміненого нового анульованого 

        

        
 

(Ф 03.02 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № з/п Прізвище, ім’я та по батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо  

адекватності 
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