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ВСТУП
Програма комплексного вступного випробування складена відповідно до вимог, що
пред'являються в Україні для підготовки магістрівспеціальності 051 «Економіка»
спеціалізації «Міжнародна економіка».
Метою комплексного вступного випробування є визначення готовності випускника –
бакалавра до продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем магістра.
Завданням комплексного вступного випробування з фаху є виявлення рівня
системного мислення абітурієнта, вміння аналізувати задачу та робити експертні висновки,
знання основних концепцій і моделей, володіння професійною термінологією.
Комплексне вступне випробування на програми підготовки магістрів у 2017 році
включає наступні начальні дисципліни (кредитні модулі) з числа нормативних, які
виносяться на комплексний екзамен з фаху:
−
міжнародна економіка;
−
міжнародні фінанси;
−
міжнародна економічна діяльність України.
Комплексне фахове випробування проводиться виключно у письмовій формі.
Тривалість складає 180 хв. або 3 академічні години (по 2 хв. на кожне тестове завдання, по
24 хв. на кожну задачу). Кількість білетів – 30. Структура білету – 30 тестових питань (по 10
питань з дисциплін міжнародна економіка, міжнародні фінанси, міжнародна економічна
діяльність України), 1 задача з міжнародної економіки, по 2 задачі з міжнародних фінансів і
міжнародної економічної діяльності України з наведенням аргументації та пояснень
наведених розрахунків.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Перелік навчального матеріалу, що виносяться на Комплексне фахове випробування
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Дисципліна «Міжнародна економіка»
Опишіть складові світового ринку та процес міжнародного руху товарів.
Охарактеризуйте інституційні одиниці у міжнародній економіці.
Розкрийте структуру міжнародної економіки. Наведіть класифікацію країн у
міжнародній економіці.
Розкрийте основні положення меркантилістської теорії зовнішньої торгівлі, теорій
абсолютних переваг і відносних переваг.
Порівняйте основні принципи свободи торгівлі та протекціонізму.
Дайте класифікацію митних тарифів, тарифна ескалація.
Охарактеризуйте функції та ефекти митного тарифу в економіці.
Розкрийте сутність та поясніть мету використання квотування та ліцензування.
Охарактеризуйте фінансові методи торговельної політики.
Охарактеризуйте неекономічні методи впливу на міжнародну торгівлю та торгові
режими.
Розкрийте основні положення теорії міжнародної торгівлі послугами.
Опишіть міжнародні транспортні операції та їх регулювання.
Розкрийте основні положення теорії руху факторів виробництва.
Охарактеризуйте форми міжнародного руху капіталу.
Опишіть прямі іноземні інвестиції та економічні ефекти від їх впровадження.
Розкрийте форми міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперування.
Надайте характеристику та наведіть особливості транснаціональних компаній.
Розкрийте сутність та види міжнародного кредиту.
Розкрийте сутність портфельних інвестицій.
Поясніть причини виникнення та способи регулювання зовнішнього боргу країни.
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Розкрийте основні положення теорії міжнародної трудової міграції.
Сформулюйте та поясніть причини та наслідки міграції.
Розкрийте зміст і характер технологічних знань та їх застосування у світовій економіці.
Розкрийте основні положення теорії впливу науково-технічних нововведень на
конкурентоспроможність економіки держави та на міжнародну торгівлю.
Розкрийте сутність та класифікуйте міжнародні цільові комплексні програми.
Опишіть етапи розробки міжнародних цільових комплексних програм.
Розкрийте основні положення міжнародної торгівлі ліцензіями. Наведіть види ліцензій.
Порівняйте підходи до визначення ціни ліцензії та ліцензійних платежів.
Охарактеризуйте підходи до економічної оцінки міжнародної передачі технологій.
Розкрийте особливості здійснення лізингових операцій.
Розкрийте сутність та еволюцію міжнародних валютних відносин.
Опишіть етапи розвитку регіональних валютних систем. Охарактеризуйте європейську
валютну систему.
Розкрийте сутність конвертованості національних валют.
Наведіть основні положення валютної політики, теорії та політики валютного курсу.
Розкрийте зміст та фактори еластичності попиту та пропозиції на іноземну валюту.
Сформулюйте принципи побудови та наведіть структуру платіжного балансу.
Розкрийте підходи до аналізу та регулювання платіжного балансу.
Охарактеризуйте структуру та особливості міжнародного валютного ринку.
Охарактеризуйте структуру та особливості міжнародного кредитного ринку.
Охарактеризуйте структуру та особливості міжнародного фондового ринку.
Сформулюйте та опишіть тенденції розвитку міжнародної конкуренції.
Порівняйте методи оцінювання конкурентоспроможності національних економік.
Розкрийте сутність, цілі та форми міжнародної економічної інтеграції.
Порівняйте характерні риси світових, континентальних і регіональних інтеграційних
об’єднань.
Визначте функціональні інтеграційні угруповання і місце в них України.
Оцініть місце та роль економіки України в міжнародному поділі праці.
Розкрийте та оцініть економічні взаємовідносини України і ЄС.
Встановіть причини та оцініть наслідки участі України у СОТ.
Розкрийте фактори та наслідки глобалізації світової економіки.
Визначте та охарактеризуйте напрями розвитку глобалізації та антиглобалізаційних
процесів.
Дисципліна «Міжнародні фінанси»
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Розкрийте сутність та функції міжнародних фінансів.
Охарактеризуйте сучасну Європейську валютну систему.
Розкрийте особливості міжнародного ринку банківських кредитів.
Проаналізуйте динаміку зовнішнього боргу України.
Охарактеризуйте наслідки глобалізації фінансового середовища.
Розкрийте сутність та наведіть складові світового ринку капіталів.
Охарактеризуйте зміст форвардних операцій.
Поясніть особливості співпраці України із Світових банком.
Розкрийте основні риси Бреттон-Вудської валютної системи.
Охарактеризуйте систему золотого стандарту.
Розкрийте сутність операцій «спот» та «своп».
Розкрийте сутність та функціонування ринку золота.
Охарактеризуйте особливості ринку євровалют.
Проаналізуйте причини формування та характеристики Ямайської валютної системи.
Розкрийте сутність і механізм використання СПЗ (спеціальних прав запозичення).
Охарактеризуйте функції центральних банків на валютних ринках.
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Особливості міжнародних розрахунків чеками.
Особливості міжнародних розрахунків векселями.
Поясніть роль та важливість пластикових карток у міжнародних розрахунках.
Розкрийте особливості міжнародного ринку банківських кредитів.
Охарактеризуйте банківський переказ, інкасо та акредитив у міжнародних розрахунках.
Проаналізуйте динаміку зовнішнього боргу України.
Розкрийте стан і перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими
інституціями.
Поясніть сучасні проблеми функціонування національної грошової одиниці.
Приведіть основні напрями вдосконалення діяльності міжнародних фінансових
інституцій.
Проаналізуйте співпрацю України з МВФ та Всесвітнім банком.
Проаналізуйте співпрацю України з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України.
Приведіть основні напрями вдосконалення діяльності міжнародних фінансових
інституцій.
Перелічіть та поясніть методи балансування сальдо платіжного балансу.
Поясніть відмінності між різними видами валютної позиції.
Охарактеризуйте особливості функціонування ф’ючерсного ринку.
Охарактеризуйте особливості функціонування форвардного ринку.
Поясніть кон’юнктурні та структурні чинники, що зумовлюють коливання валютних
курсів.
Розгляньте операції пов’язані з розрахунком векселями.
Наведіть та поясніть функції євровалютного міжбанківського ринку.
Охарактеризуйте різновиди валютних ризиків.
Розгляньте форми міжнародних розрахунків.
Наведіть способи визначення сальдо платіжного балансу.
Охарактеризуйте відмінність первинного та вторинного ринків цінних паперів.
Розгляньте суть та особливості документарної форми міжнародних розрахунків.
Поясніть функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації.
Розгляньте виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків.
Поясніть інкасову форму міжнародних розрахунків.
Охарактеризуйте структуру та діяльність учасників світової фінансової системи.
Розгляньте особливості сучасних світових валютно-фінансових криз.
Перелічіть проблеми державного регулювання міжнародного фінансового ринку та
запропонуйте шляхи їх вирішення.
Охарактеризуйте основні принципи функціонування платіжних систем.
Перелічіть основні світові фінансові центри та поясніть їхнє функціональне
призначення.
Поясніть міжнародні стандарти рахівництва (IAS).

Дисципліна «Міжнародна економічна діяльність України»
1.
Розкрийтесутністьміжнародної економічної діяльності, та охарактеризуйте її складові.
2.
Приведіть основні нормативно-правові акти, що регулюють питання міжнародної
економічної діяльності України.
3.
Перелічити та охарактеризувати суб’єктів міжнародної економічної діяльності України
мікрорівня.
4.
Перелічити та охарактеризувати суб’єктів міжнародної економічної діяльності України
макрорівня.
5.
Розкрийте сутність міжнародного поділу праці та місце України в міжнародному поділі
праці.

6.
Охарактеризуйте участь України в регіональних об’єднаннях.
7.
Перелічити фактори, що спричинили надмірну відкритість економіки України.
Охарактеризувати позитивні та негативні наслідки відкритості економіки України.
8.
Охарактеризуйте стан платіжного балансу України.
9.
Опишіть основні тенденції експорту товарів з України.
10. Опишіть основні тенденції імпорту товарів в Україну.
11. Розкрити
основні
проблеми
імпорту
товарів,
що
становлять
загрозу
зовнішньоторговельній безпеці України (в розрізі галузей).
12. Приведіть основні нормативно-правові акти, що регулюють питання експорту-імпорту
товарів в Україні.
13. Охарактеризуйте основні елементи зовнішньоекономічного контракту.
14. Перелічити стримуючі фактори розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних
суб’єктів господарювання.
15. Розкрийте місце експорту-імпорту послуг в системі міжнародної економічної
діяльності України.
16. Охарактеризуйте проблеми і перспективи вітчизняного експорту-імпорту послуг.
17. Опишіть сучасні тенденції та перспективи України на міжнародному ринку
логістичних послуг.
18. Визначить місце України на міжнародному ринку транспортних послуг.
19. Опишіть сучасний стан світового ринку інжинірингових послуг та місце України.
20. Охарактеризуйте особливості та перспективи розвитку франчайзингу в Україні.
21. Приведіть класифікацію країн залежно від їх ролі в міжнародній торгівлі ліцензіями,
охарактеризуйте місце України.
22. Визначить перспективи підвищення міжнародної конкурентоспроможності України на
світовому ринку ліцензування.
23. Охарактеризуйте світовий ринок інформаційних технологій.
24. Опишіть проблеми та перспективи розвитку сфери високих технологій в Україні.
25. Охарактеризуйте ринок консультаційних послуг в Україні. Визначить динаміку
експорту-імпорту професійних та консалтингових послуг України.
26. Охарактеризуйте процеси глобалізації та інтернаціоналізації міжнародного ринку
освітніх послуг.
27. Визначить сильні та слабкі сторони українського ринку освітніх послуг.
28. Опишіть динаміку експорту-імпорту туристичних послуг України, перспективи
розвитку.
29. Визначить фактори, що впливають на розвиток міжнародних туристичних послуг.
30. Розкрийте поняття міжнародної міграції робочої сили.
31. Охарактеризуйте сучасні тенденції міжнародної міграції робочої сили, позитивні та
негативні наслідки міграції робочої сили.
32. Визначить причини та напрями міжнародної трудової міграції населення України.
33. Охарактеризуйте сучасний стан зовнішньої заборгованості України.
34. Опишіть проблеми обслуговування зовнішнього боргу України. Визначить напрями
забезпечення боргової безпеки України.
35. Охарактеризуйте сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу.
36. Розкрийте особливості міжнародної інвестиційної діяльності Україні.
37. Опишіть умови залучення іноземних інвестицій в економіку України.
38. Розкрийте механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
39. Приведіть заходи захисту прав суб’єктів ЗЕД України від дискримінаційних та
недружніх дій іноземних держав, економічних угруповань.
40. Охарактеризуйте заходи захисту прав суб’єктів ЗЕД України від недобросовісної
конкуренції.
41. Опишіть етапи антидемпінгове розслідування в Україні.
42. Охарактеризуйте заходи захисту прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності проти
зростаючого імпорту.
43. Визначить особливості страхування зовнішньоекономічної діяльності.

44. Опишіть умови та способи здійснення розрахунків за експортно-імпортними
операціями.
45. Визначить вимоги та відповідальність в сфері розрахунків ЗЕД в Україні.
46. Визначить ризики економічної безпеки України.
47. Опишіть проблеми та шляхи підвищення економічної безпеки України.
48. Охарактеризуйте місце сировинних ресурсів в міжнародній економічній діяльності
України.
49. Визначить екологічні обмеження зростання економіки України.
50. Опишіть міжнародну виставочну діяльність України.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
При написанні Комплексного вступного випробування вступникам забороняється
використовувати будь-який допоміжний матеріал (довідники, електронні носії інформації
тощо), окрім калькулятору.

Критерії оцінювання (за системою ECTS)
Екзаменаційне завдання складається з 30 тестових завдань та 5 задач.
Тестове завдання оцінюється:
2 бали – вірна відповідь;
0 балів – невірна відповідь.
Розв’язок задачі оцінюється від 0 до 8 балів:
3 бали
2 бали
2 бали
3 бали

Правильно викладено >80% ходу розв’язку
Правильно викладено від 60% до 80% розв’язку
Наявність всіх розрахунків та проміжних результатів
Наведені всі правильні остаточні відповіді

Загальна кількість балів (Q) за виконання комплексного вступного випробування
Q = ∑ qi
визначається шляхом підсумовування балів за виконання окремих її завдань:
.
Максимальна сума балів за всі відповіді складає 30 х 2+5 х 8=100 балів.
Багатобальна оцінка переводиться в оцінки ECTS та числовий еквівалент відповідно до
таблиці:
Сума балівQ
від 95 до 100
від 85 до 94
від 75 до 84
від 65 до 74
від 60 до 64
менше 60

Оцінка ECTS
A
B
C
D
E
F

Числовий еквівалент
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
0

Приклад типового завдання Комплексного вступного випробування
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ IМЕНI IГОРЯ СIКОРСЬКОГО»
Кафедра міжнародної економіки
Вступне комплексне фахове випробування
Білет №
Тестові завдання:
1. Розрахуйте курс покупця, якщо курс продавця 1 дол. = 27.20 грн., а маржа обмінної операції дорівнює 1 %.
2. Відкрита валютна позиція, за якою вимоги щодо певної валюти перевищує зобов’язання називається …
3. Розрахувати вартість привілейованої акції американської компанії, якщо розмір дивіденду на одну акцію дорівнює
95 дол., а ставка дисконту – 10 %.
4. Як називається валютна операція з купівлі-продажу валюти на умовах її поставки протягом двох робочих днів від дня
укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді?
5. Валютна операція, за якої поєднуються форвардні умови та умови «спот» – це ….
6. Розрахуйте, чому дорівнює маржа обмінної операції (у відсотках), якщо курс продавця дорівнює 0.829 америк. дол. за
1 євро, а курс покупця дорівнює 0.821 америк. дол. за 1 євро.
7. Строкові угоди на біржах щодо купівлі-продажу певної валюти, фінансових та кредитних інструментів, золота за
фіксованою на момент укладання контракту ціною, які у більшості випадків не закінчуються поставкою валюти (або
інш.) – …
8. Договірне зобов’язання (контракт) на право купівлі або продажу протягом терміну дії договору і за договірною ціною
певної кількості валюти – це …
9. Розрахуйте крос-курс фунта стерлінгів щодо євро, якщо курс америк. долара у Великобританії становить 0.70 фунт.
стерл., а курс америк. дол. щодо євро – 0.89 євро.
10. Як називається валютна операція (контракт) купівлі-продажу валют у майбутньому за курсом, зафіксованим у
контракті?
11. Дайте загальне визначення поняття «міжнародна економіка» з позиції економічної теорії:
а) це органічна сукупність національних господарств та економічних взаємозв’язків між ними;
б) це сукупність економік країн світу;
в) це система економічних відносин, яка функціонує на національному та інтернаціональному рівнях в межах
світового співтовариства;
г) це сукупність національних експортних потенціалів країн світу та господарських зв’язків між ними.
12. Які види ринку розглядаються у теорії міжнародної економіки?
а) внутрішній, національний, міжнародний, світовий;
б) національний, місцевий, регіональний, світовий;
в) внутрішній, зовнішній, світовий, спільний.
13. Дайте визначення поняттю «міжнародна мікроекономіка»:
а) це частина міжнародної економіки, що вивчає закономірності функціонування національних економік в світовому
господарстві;
б) це закономірності взаємодії суб’єктів господарства різних країн у сфері обміну товарами, руху факторів
виробництва;
в) це частина міжнародної економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху конкретних товарів, факторів
виробництва та їх ринкові характеристики – попит, пропозицію, ціну тощо.
14. Дайте визначення поняттю «міжнародна макроекономіка»:
а) вивчення економічних відносин, які складається між суб’єктами господарювання різних країн на основі
виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ;
б) частина міжнародної економіки, що вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і
світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків;
в) це частина міжнародної економіки, що вивчає закономірності функціонування національних економік в світовому
господарстві.
15. За правилом торгових/неторгових товарів, підвищення сукупного попиту призводить до:
а) збільшення обсягу виробництва неторгових товарів, скорочення виробництва торгових товарів, зростання імпорту;
б) збільшення обсягу торгових товарів, скорочення виробництва неторгових товарів, зростання експорту;
в) збільшення обсягів виробництва неторгових товарів, зменшення їх ціни.
16. Дайте визначення поняттю «міжнародна торгівля»:
а) сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що представляє собою сукупність торгівлі усіх країн світу;
б) міжнародний обмін матеріальними цінностями різними країнами на світовому ринку;
в) форма зв’язку між товаровиробниками різних країн, яка характеризується експортними та імпортними потоками.
17. Визначте фактори виробництва та платежі, за їх використання:
а) праця (зарплата), земля (рента), капітал (платіж), технологія (%);
б) праця (зарплата), земля (платіж), капітал (%), технологія (платіж);
в) праця (зарплата), земля (рента), капітал (%);
г) праця (зарплата), земля (рента), капітал (%), технологія (платіж).
18. Інституційні одиниці поділяються на:
а) домашні господарства; державний сектор; приватний сектор; закордонний сектор;
б) домашні господарства; урядові установи; фінансові корпорації;
в) домашні господарства; неприбуткові інститути; нефінансові корпорації; урядові установи; фінансові корпорації.
19. До класичних теорій міжнародної торгівлі відносять:

а) меркантилістську теорію; теорію абсолютних переваг; теорію порівняльних переваг; теорію специфічних факторів
виробництва;
б) меркантилістську теорію; теорію абсолютних переваг; теорію порівняльних переваг; теорію співвідношення
факторів виробництва (Хекшера-Оліна);
в) меркантилістську теорію; теорію абсолютних переваг; теорію порівняльних переваг; теорію співвідношення
факторів виробництва; теорему Рибчинського.
20. В чому полягає теорія порівняльних переваг?
а) країни експортують ті товари, альтернативна ціна на які нижча ніж в іншій країні, а імпортують ті, альтернативна
ціна на які вища;
б) багатство націй визначається кількістю грошей на її території, джерелом багатства є зовнішня торгівля з
позитивним зовнішньоторговельним сальдо;
в) країни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими витратами та імпортують ті товари, що
виробляються іншими країнами з меншими витратами.
21. Які правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України?
а) національний режим
б) режим найбільшого сприяння
в) спеціальний режим
г) усі перелічені
22. Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва полягає у:
а) праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені
чинними законами України;
б) рівності перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності;
в) виключному праві власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати
зовнішньоекономічної діяльності.
23. Який правовий режим застосовується до підприємства з іноземними інвестиціями в Україні?режим найбільшого
сприяння
а) національний режим
б) спеціальний режим
в) усі перелічені
24. Функції, що виконує Верховна Рада України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:
а) здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів і відомств України, координує роботу
торговельних представництв України в іноземних державах;
б) затверджує головні напрямки зовнішньоекономічної політики України;
в) затверджує законодавчі акти щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
25. З якого моменту виникає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за чинним законодавством України?
а) у фізичних осіб - з моменту набуття ними цивільної дієздатності і реєстрації їх як підприємців
б) у юридичних осіб - відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи
в) реєстрації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у митних органах
г) усі перелічені умови
26. Коефіцієнт покриття експортом імпорту по послугам, що надає Україна, більше:
а) по країнам ЄС;
б) по країнам СНД;
в) по іншим країнам світу.
27. Квотування – це:
а) регулювання зовнішньоекономічної діяльності через дозвільний пакет документів, що видається державними
органами на право експорту або імпорту товару у визначених кількостях на встановлений проміжок часу;
б) право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій
та кредитування;
в) кількісне лімітування розміру імпорту/експорту.
28. Хто з суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності зацікавлений у зниженні курсу національної грошової одиниці?
а) імпортери;
б) іноземні інвестори;
в) експортери.
29. Основні проблеми імпорту харчової промисловості:
а) необхідність імпорту сировини, яка не виробляються в Україні;
б) недостатній рівень ефективності використання сировини;
в) надзвичайно високий рівень присутності на внутрішньому ринку імпортованих товарів.
30. До координаційних державних органів у сфері міжнародної економічної діяльності України відносяться:
а) Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів;
б) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національний банк, Міністерство фінансів та ін.;
в) товарні, фондові, валютні біржі, торговельні палати, асоціації, спілки та ін.

Задачі
1. Мексиканська компанія уклала контракт з американською фірмою на поставку в Америку товару на суму 500 000 амер.
дол. Курс долару в Мексиці зріс з 3.10 до 3.12 песо. Розрахуйте величину прибутку (збитку) мексиканської компанії від
курсової різниці.
2. Державні облігації з терміном обігу 61 день пропонуються до продажу за курсом 90. Визначте дохідність до погашення
облігацій Дп.
3. Попит та пропозиція на сканери в Україні характеризуються такими рівняннями (тис. шт.): D = -3,1р + 1030, S = 0,3р +
140.
Розрахуйте та відобразіть графічно:
1)
рівноважну ціну та обсяги виробництва-споживання українських сканерів;

2)
як зміняться попит і пропозиція сканерів в Україні при світовій ціні 210 дол. США за умов вільної торгівлі; обсяг
імпорту сканерів в Україну при даній ціні;
3)
як зміняться попит, пропозиція та імпорт сканерів в Україні при застосуванні адвалерного імпортного мита 12%;
4)
як зміняться реальні витрати споживачів при застосуванні імпортного мита.
4. Розрахуйте графік платежів за контрактом, загальну суму коштів, що будуть виплачені за контрактом з урахуванням
наданого кредиту при використанні регресивного способу нарахування відсотків. Експортер надає кредит імпортеру на
75 % вартості зовнішньоторговельного контракту на 2 роки із розрахунку 8% річних. Сума контракту - 320тис. дол.
США за умовами угоди оплата кредиту відбувається рівними піврічними внесками через півроку після поставки товару.
Поставка товару - 10 липня 2016 року.
5. Розрахувати валютну ефективність-імпортних операцій та визначити економічний ефект, що було отримано. Зробити
висновок про збалансованість експортно-імпортної діяльності підприємства. Здійснюючи експортно-імпортні операції,
підприємство експортує товар,за який отримано валютний виторг у сумі 58 млн. дол. Витрати на виробництво товару
складають 42 млн. грн. На весь валютний виторг підприємство закупило товар, ціна якого на внутрішньому ринці
становить 60 млн. грн.
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