ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
Спеціальність: «Міжнародна економіка»
семестр 3
Дисципліна: «Економіка зарубіжних країн»
Екзаменаційний білет № 1
Загальна максимальна кількість балів 40
І Тестові завдання (максимальна кількість балів 10)
1 Які події в світовій економіці визначають етапи її еволюції?
А) транснаціоналізація економіки, її глобалізація
Б) світові війни, економічні та політичні кризи
В) економічна інтеграція країн, Постиндустриализация економіки
Г) лібералізація господарського життя, інтенсифікація глобалізації
2 Який критерій покладено в основу класифікації країн ООН?
А) середньодушовий ВВП за ПКС
Б) рівень економічного розвитку
В) сформованість ринкового укладу економіки
Г) рівень розвитку людського потенціалу
3 Основний фактор, що визначає економічний розвиток Швейцарії
А) багатство і різноманітність природних ресурсів
Б) інтелектуальний та інноваційний потенціал
В) управлінсько-підприємницький потенціал
Г) потенціал матеріальної сфери виробництва
4 У галузевій структурі економіки Андорри найбільш значущі (3/4 ВВП):
А) лісова і поліграфічна промисловість
Б) машинобудування, приладобудування
В) туризм, торгівля, фінансові послуги
Г) комерція, інформаційні послуги
5 Яка з перелічених країн забезпечена значними і різноманітними запасами
природних ресурсів і є одним з найбільшим їх експортером?
А) Великобританія
Б) Німеччина
В) Нідерланди
Г) Австралія
ІІ Відкрите запитання (максимальна кількість балів 15)
1 Які галузі економіки визначають спеціалізацію Німеччини в системі світогосподарських
зв'язків?
2 На основі аналізу розвитку національної економіки Ісландії поясніть, в чому полягають
переваги моделі соціально-економічного розвитку цієї країни.
Задача (максимальна кількість балів 15)
Визначте результати торгівлі країни із зарубіжними партнерами. Поясніть причини
незбалансованості зовнішньої торгівлі країни та визначте можливі шляхи її
збалансування.
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
Спеціальність: «Міжнародна економіка»
семестр 3
Дисципліна: «Економіка зарубіжних країн»
Екзаменаційний білет № 2
Загальна максимальна кількість балів 40
Тестові завдання (максимальна кількість балів 10)
1 Сучасний етап розвитку світової економіки характеризують:
А) єдність політичного і частнокапиталистического укладу, домінування первинного
сектора
Б) згортання світогосподарських зв'язків, протиборство двох політико-економічних
систем
В) лібералізація господарського життя, інтенсифікація глобалізації, сервісізація
Г) виникнення інтеграційних угрупувань і активна транснаціоналізація
2 Який критерій покладено в основу класифікації країн МВФ?
А) середньодушовий ВВП за ПКС
Б) рівень економічного розвитку
В) сформованість ринкового укладу економіки
Г) рівень розвитку людського потенціалу
3 Швейцарія є європейським лідером в області
А) наукових досліджень і розробок
Б) продуктивності праці
В) виробництва високотехнологічної продукції
Г) виробництва технологічного обладнання
4 За обсягом імпорту товарів і послуг (в $ США) у 2015 р. перше місце в світі посідає:
А) Японія
Б) Німеччина
В) Велика Британія
Г) США
5 За даними книги фактів ЦРУ за 2010 (2015) рік зайнятість у сфері послуг однієї з
розвинених країн Європи склала 94,9%. Що це за країна?
А Швеція
Б) Андорра
В) Велика Британія
Г) Франція
ІІ Відкрите запитання (максимальна кількість балів 15)
1 Які галузі економіки визначають спеціалізацію Казахстану в системі світогосподарських
зв'язків?
2 На основі аналізу розвитку національної економіки Польщі поясніть, у чому полягають
переваги моделі соціально-економічного розвитку цієї країни.
Задача (максимальна кількість балів 15)
Визначте результати торгівлі країни із зарубіжними партнерами. Поясніть причини
незбалансованості зовнішньої торгівлі країни та визначте можливі шляхи її
збалансування.
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