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ВСТУП 

       Прийом вступників, які мають диплом бакалавра  зі споріднених спеціальностей для 
здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю “Міжнародні економічні 
відносини», спеціалізація «Бізнес в Європейському Союзі» проводиться за результатами 
фахового вступного випробування з дисципліни циклу професійної підготовки 
«Міжнародні економічні відносини». 

 
Зміст програми 

 
Вступ 

Поняття міжнародних економічних відносин. Предмет і метод міжнародних 
економічних відносин. Теорії міжнародних економічних відносин, завдання та місце в 
системі підготовки фахівців з менеджменту. 

 
Модуль 1. Світове господарство і МЕВ  

Тема 1. Світове господарство та особливості його розвитку 
Мета, предмет та завдання дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Місце 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» в системі підготовки фахівців з 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних організацій. Структура та 
зміст дисципліни. Зв’язок дисципліни з іншими курсами. 

Поняття «міжнародних економічних відносин». Історія розвитку міжнародних 
економічних відносин (МЕВ). Сучасні підходи до термінології міжнародних економічних 
відносин та сучасне розуміння сутності.  

Зв'язок міжнародних економічних відносин з іншими науками та дисциплінами. 
Основні категорії міжнародних економічних відносин. 

Об’єкти й суб’єкти міжнародних економічних відносин у рамках національного 
ринкового господарства. 

Взаємозв’язок МЕВ, світового господарства і процесів інтернаціоналізації і 
глобалізації. Світове господарство як складна комплексна система. Розвиток 
інтернаціоналізації під дією НТР. Взаємодія інтернаціоналізації і глобалізації. 
Глобалізація як провідна тенденція розвитку світового господарства. 

 
Тема 2. Типологія країн світу і роль окремих їх угрупувань у світовому 

господарстві та міжнародних економічних відносин 
Сукупність національних економік. Нерівномірність соціально-економічного 

розвитку країн світу та їх типологія. Регіональний принцип групування і головні 
регіональні групи країн світу.  

Соціально-економічний принцип систематизації країн світу. Країни Організації 
Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР). Країни «Сімки». Три центри 
економічного розвитку. Малі привілейовані нації. Країни переселенського капіталізму. 
Країни середнього рівня розвитку.  

Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці. 
Соціально-економічна структура. Країни з перехідною економікою, формування їх 
економічних угруповань і проблеми інтеграції у світову ринкову економіку. Країни 
централізованого планування. 

Теоретичні підходи до класифікації країн. Класифікація країн за рівнем соціально-
економічного розвитку. 

 
Тема 3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин 

та середовище МЕВ 



Доколоніальний період розвитку міжнародних економічних відносин. Зародження 
та розвиток міжобщинних господарських зв'язків. Міжнародні торговельні зв'язки 
стародавнього світу.  

Міжнародні економічні відносини епохи середньовіччя. Зовнішньоторговельні 
відносини при феодалізмі. Зовнішньоекономічні зв'язки Київської Русі та Гетьманської 
держави. Зовнішньоекономічні зв'язки країн Сходу - Китаю, країн Південних морів, 
Середньої та Центральної Азії, Арабського Сходу. Колоніальний період формування 
міжнародних економічних відносин. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив 
на розвиток міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні відносини в 
умовах становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня торгівля у період первісного 
нагромадження капіталу.  

Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв'язків. 
Світогосподарські зв'язки в найновіший період. Зростання єдності світового господарства. 

Методика аналізу середовища  і особливості механізму міжнародних економічних 
відносин. Принципи вивчення міжнародних економічних відносин як складової 
економічної науки. Дослідження та виявлення сутності фундаментальних принципів 
об’єктивності і розвитку. 

Маркетинговій підхід як основа діяльності учасників МЕВ. 
Конкурентоспроможність в міжнародних економічних відносин. 

Характерні риси міжнародних економічних відносин. Сутність ринкового 
механізму міжнародних економічних відносин. 

Основні методи, які застосовуються при аналізі і розкритті взаємозв’язків у 
міжнародних економічних відносинах. 

 
Тема 4. Закони і принципи розвитку світового господарства і міжнародних 

економічних відносин 
Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні. 

Протилежні сторони в міжнародних економічних відносин.  
Головні економічні закони розвитку світового господарства і міжнародних 

економічних відносин: інтернаціоналізація господарського життя, закон вартості, 
міжнародної конкуренції, нерівномірності економічного розвитку, міжнародного поділу 
праці, економічної інтеграції.  

Поняття та система принципів розвитку міжнародних економічних відносин, 
основні (загальні) і спеціальні принципи. 

 
Тема 5. Міжнародний поділ праці 

Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці: сутність, 
форми та фактори. 

Система міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку у сучасних 
умовах. Міжнародний поділ праці - вихідна основа розвитку світового господарства і 
міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці як форма прояву 
суспільного поділу праці. Етапи розвитку міжнародного поділу праці. Фактори 
поглиблення міжнародного поділу праці. Вплив технологічної революції на міжнародний 
поділ праці. Головні організаційно-економічні форми втілення. Проблеми і передумови 
участі України в міжнародному поділі праці.  

 
Модуль 2. Форми міжнародних економічних відносин 

Тема 6. Міжнародна торгівля як головна форма міжнародних економічних 
відносин 

Сутність міжнародної торгівлі. Класифікація міжнародної торгівлі товарами. 
Експортно-імпортні операції як основні функціональні елементи міжнародної торгівлі. 



Три аспекти структури світового товарного ринку - регіональний, або 
географічному, товарно-галузевий та соціально-економічний. Класифікація товарних 
ринків та торгівельних угод за різними критеріями. Класифікатори товарів: Гармонізована 
система опису і кодування товарів, Стандартна міжнародна торгівельна класифікація ООН 
(3-я редакція 1986р.).  

Показники розвитку міжнародної торгівлі: обсягові (абсолютні), результуючі, 
структурні, інтенсивності, ефективності, динаміки, зіставлення. 

Особливості державного регулювання міжнародної торгівлі. Зовнішня політика, 
зовнішньоекономічна політика та зовнішньоторговельна політика країни. Елементи, які 
визначають зміст, структуру і напрями зовнішньоекономічної політики. Елементи, які 
визначають зміст, структуру і напрями зовнішньоторговельної політики. Типи 
зовнішньоторговельної політики: протекціонізм і лібералізація. Форми протекціонізму, 
типи лібералізації. 

Інститути регулювання міжнародної торгівлі: регіональні, глобально-універсальні 
та галузеві. Роль організацій ГАТТ/СОТ, ЮНКТАД, МТП у розвитку світових товарних 
ринків. 

Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Регіональна структура зовнішньої 
торгівлі України. Галузева структура зовнішньої торгівлі України. 

 
Тема 7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 

Еволюція природи та характеру послуг. Особливості міжнародної торгівлі 
послугами, міжнародна природа послуг. Об’єктивні критерії класифікації послуг. 
Класифікаційний підхід Світового банку до послуг. Класифікаційний підхід ЮНКТАД до 
послуг. 

Блоки міжнародної торгівлі послуг: структурно-галузеві компоненти та виробничо-
комерційні операції. Міжнародний ринок послуг як диверсифікована система 
спеціалізованих ринків послуг. Країни-лідери на світовому ринку послуг 

Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами. Міжнародні 
транспортні послуги. 

Інститути регулювання міжнародної торгівлі послугами. 
Особливості становлення ринку послуг в Україні. Тенденції України на ринку 

послуг. Зовнішня торгівля України послугами з регіонами світу. Зовнішня торгівля 
України послугами різних видів. Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий 
чинник розвитку сфери міжнародних послуг. Інформаційні та електронні послуги як 
динамізуючий чинник міжнародної економічної діяльності.  

 
Тема 8. Міжнародні інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво 

Сутність міжнародного руху капіталів і міжнародної інвестиційної діяльності. 
Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу. Суб’єкти міжнародної 
інвестиційної діяльності. Форми міжнародного руху капіталів. Інвестиційні інтереси 
донорів та реципієнтів.  Переваги та недоліки для реципієнтів, для України. 

Структура руху міжнародного капіталу в розрізі країн. Притоки та відтоки 
іноземних інвестицій у світовому масштабі. Галузева структура іноземних інвестицій в 
Україні. 

Сучасні тенденції міжнародного руху капіталів. Специфіка участі України на 
міжнародних ринках капіталу. Законодавча база України з питань іноземного 
інвестування. Перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну. 

Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку. Форми і 
методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному 
рівнях.  

Міжнародний бізнес та міжнародне виробництво. Виробнича кооперація в 
міжнародному бізнесі. Форми виробничої кооперації.  



Міжнародні прямі та портфельні інвестиції в Україні. Міжнародна інвестиційна 
діяльність українських суб‘єктів. 

 
Тема 9. Міжнародна міграція робочої сили 

Поняття міжнародної трудової міграції. Історичне явище міграції як необхідний та 
природний атрибут міжнародних відносин. 

Аспекти міграційного процесу: еміграція та імміграція. Сутність рееміграції. 
Причини та фактори міжнародної міграції. Види міжнародної міграції робочої сили. 
Додаткові підвиди міжнародної міграції трудових ресурсів. 

Аналіз наслідків міграції на ринку праці. Багатоаспектність міграції на ринку праці. 
Вплив міграції на розміщення продуктивних сил. Вплив міграції на обсяг ВВП. Тимчасові 
(сезонні) роботи за кордоном. Наслідки міжнародної міграції. 

Особливості міграційних процесів в Україні. Виграші та програші в процесі міграції 
з України. 

 
Тема 10. Міжнародний науково-технічний обмін 

Сутність науково-технічні відносин. Міжнародна передача технологій як рух 
науково-технічних досягнень. Форми міжнародної передачі технологій: комерційні та 
некомерційні. Міжнародна науково-технічна допомога в Україні, Національне агентство 
України з питань розвитку і європейської інтеграції. Програми технічного сприяння. 
Технічне сприяння, технологічні гранти. Механізм технічної допомоги 

Міжнародні технологічні послуги: інжиніринг, консалтинг, франчайзинг, та їх 
особливості. 

Міжнародне співробітництво у науково-технічній сфері. Інформатизація як 
визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва. Технополіси, технопарки, 
інкубатори в процесі переміщення технологій. Мета створення технопарків, їх 
призначення та види. Мета створення технополісів та їх призначення, характерні риси 
технополісів. Сутність та призначення створення інкубаторів, джерела фінансування, їх 
типи 

Інструменти науково-технічного  регулювання. Фінансова і організаційна підтримка 
науки; патенти, винаходи, ноу-хау. 

Політика України в контексті науково-технічного прогресу. Закон України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність». Стандартизація як фактор та умова міжнародного 
співробітництва. 

 
Модуль 3. Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в 

умовах глобалізації та міжнародної економічної інтеграції 
Тема 11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 

Характеристика міжнародних валютно-фінансових відносин. Структура сучасної 
валютної системи. Національна, міжнародна (регіональна) та світова валютна системи. 
Основні елементи національної та світової валютних систем. 

Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти. Валютний паритет і валютний 
курс. Режим курсу валюти. Міжнародна валютна ліквідність. Резервні валюти. 

Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Бреттон-Вудська  
валютна  система.  Ямайська  валютна  система.  

Регіональні валютні системи. Сутність та етапи розвитку Європейської монетарної 
системи. 

Валютний ринок і його структура. Котирування валют. Основні валютні операції: 
термінові, поточні, хеджування ризиків, спекулятивні.  

Тенденції розвитку світового валютного ринку. 
Валютний ринок України: етапи розвитку, сучасний стан. 
 



Тема 12. Міжнародні кредитні відносини 
Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці, функції у сфері 

зовнішньоекономічних зв'язків. Сутність міжнародних кредитних відносин. Основні види 
кредитних угод. Умови надання кредитів. Кредитні міжбанківські ставки. Класифікація 
кредитів.  

Міжнародний рух капіталу як форма міжнародних економічних відносин. Різновиди 
формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів, його функції. Різновидність 
операцій на світовому ринку позичкових капіталів. Світовий грошовий ринок і ринок 
цінних паперів. Операції сек'ютеризації.  

Сутність та особливості розвитку євроринку. Євровалюта. Фактори розвитку 
євроринку та його сектори.  

Характеристика міжнародних фінансових центрів, передумови їх функціонування.  
Регіональні зміни у сфері зовнішніх позичань. Проблема заборгованості і значення 

іноземних кредитів для економічного розвитку України. 
 
Тема 13. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному 

співробітництві й регулюванні міжнародних економічних відносин 
Міжнародна координація валютних відносин. Сутність міжнародного регулювання 

та його цілі.  
Група Світового банку, мета створення, функції, структура. Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку (МБРР). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). 
Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство 
(БАГІ). Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансових: організацій: 
компетенція, фінансові кошти, організаційна структура, особливості кредитної діяльності. 
Фонди МВФ. Програми МВФ в Україні.  

Банк міжнародних розрахунків у системі регулювання валютно-кредитних відносин. 
«Паризький клуб». Лондонський клуб.  

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Акціонери банку, цілі, умови 
надання кредитів, фонди ЄБРР. Головні напрями Діяльності ЄБРР в Україні. 
Європейський Інвестиційний банк (ЄІБ), особливості його діяльності.  

Регіональні банкиреконструкції та розвитку в Африці. Азії, Латинській Америці, їх 
роль в кредитуванні країн, що розвиваються. 

 
Тема 14. Міжнародна економічна інтеграція 

Інтеграція як відносини і як процес. Фактори розвитку міжнародної економічної 
інтеграції. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції. Проблеми і 
перспективи світової (глобальної) інтеграції. 

Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз. Інтеграція 
східноєвропейських країн. Потенціал і особливості загальноєвропейської економічної 
інтеграції.  

Північноамериканська економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі «США – 
Канада», НАФТА. США у світових інтеграційних процесах.  

Економічна інтеграція у Латинській Америці.  
Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії. Інтеграційні зусилля 

арабських країн.  
Економічне співробітництво країн Африки. Зони впливу ЄС. 
 

Тема 15. Проблеми інтеграції України до світогосподарських зв’язків 
Україна в світових інтеграційних процесах. Передумови інтеграції України у світове 

господарство.  
Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України. 



Україна в процесах європейської економічної інтеграції. Проблеми та перспективи 
співпраці України з країнами Європейського Союзу.  

Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях: Організація 
Чорноморського економічного співробітництва, Співдружність Незалежних Держав, 
Єдиний економічний простір, ГУАМ. Проблеми та перспективи співпраці України та 
Російської Федерації. 

 
Тема 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми світового господарства 

і міжнародних економічних відносин 
Глобалізація світової економіки. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні 

та негативні наслідки.  
Фінансова глобалізація, її основні напрямки, характеристики та наслідки. 
Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення. 

Демографічні проблеми. Продовольчі проблеми. Екологічні проблеми. Військові 
проблеми та їх загострення на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних 
відносин. Проблеми нерівності розвитку країн світу. Проблеми освоєння людством океану 
та космосу. 

Міждержавне регулювання глобальних проблем. Роль глобальних регуляторів 
міжнародної економічної діяльності (Організація Об’єднаних Націй та її спеціалізовані 
установи, СОТ, МВФ, Світовий Банк) в вирішенні глобальних проблем людства. 
 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»  
1. Світове господарство, його структуризація і особливості розвитку 
2. Типологія країн світу і роль окремих їх угрупувань у світовому господарстві та 

МЕВ 
3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку 
4. Новий світовий економічний порядок та напрями його формування 
5. Закони і принципи розвитку світового господарства і МЕВ 
6. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ 
7. Суть міжнародної спеціалізації та міжнародної кооперації виробництва 
8. Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування 

виробництва 
9. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя 
10. Глобалізація та регіоналізація як сучасний прояв процесу інтернаціоналізації  
11. Оцінка ролі типових груп суб’єктів міжнародних економічних відносин у процесі 

становлення глобальної економіки 
12. Форми міжнародних економічних відносин та їх взаємозв’язок 
13. Рівні розвитку міжнародних економічних відносин та їх характеристика. 
14. Середовище міжнародних економічних відносин 
15. Суть, види та показники світової торгівлі товарами 
16. Методи міжнародної торгівлі  

17. Ціноутворення на світовому ринку 

18. Суть, класифікація та сучасні особливості міжнародної торгівлі послугами 
19. Типи зовнішньоторговельної політики держав 
20. Система регулювання міжнародних торгових відносин  
21. Суть і сучасні особливості міжнародної трудової міграції 
22. Вплив міграційних процесів на економіку різних країн 
23. Міжнародне регулювання міграційних процесів 
24. Світовий фінансовий ринок та його функціональна структура 

25. Міжнародний рух капіталу: сутність та причини 

26. Характеристика основних форм міжнародного руху капіталу 



27. Порівняльна характеристика прямих і портфельних інвестицій 
28. Міжнародне портфельне інвестування та його сучасні особливості 
29. Світова валютна система, її основні елементи 
30. Проблеми розвитку та реформування світової валютної системи 

31. Валютний курс, його види і системи 

32. Валютна політика і її завдання 

33. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації у сфері регулювання 
міжнародних економічних відносин 

34. Міжнародні запозичення і кредитування: сутність, причини й умови 
35. Сутність міжнародного кредиту, його види та форми 
36. Міжчасова торгівля в поясненні міжнародної кредитної діяльності 
37. Міжнародні корпорації як суб'єкти закордонного інвестування 
38. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво 
39. Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі 
40. Сутність та форми міжнародних розрахунків 
41. Ризики при здійсненні міжнародних розрахунків та їх причини 
42. Суть, принципи і джерела інформації платіжного балансу 
43. Структура платіжного балансу та основні джерела його фінансування 
44. Економічна рівновага платіжного балансу країни та її вплив систему 

міжнародних економічних відносин 
45. Сутність та сучасні особливості міжнародних науково-технічних відносин 
46. Міжнародна передача технологій та її регулювання 

47. Міжнародні некомерційні науково-технічні зв’язки 

48. Міжнародне спільне проведення науково-технічних досліджень 

49. Міжнародні комерційні науково-технічні зв’язки 

50. Сутність і головні передумови, етапи міжнародної економічної інтеграції (МЕІ) 
51. Сучасні інтеграційні угруповання країн 
52. Економічні наслідки інтеграції країн 
53. Особливості сучасної економічної глобалізації та її основні форми 
54. Інтеграційні і дезінтеграційні процеси в сучасному світі 
55. Глобальні проблеми міжнародних економічних відносин та напрямки їх 

вирішення 
56. Особливості багатостороннього регулювання світогосподарських зв’язків в 

системі МЕВ 
57. Україна в системі міжнародних економічних відносин 
58. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України 
59. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях 
60. Україна в процесах європейської економічної інтеграції 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ВСТУПНОМУ 
ВИПРОБУВАННІ 

Оцінювання результатів рівня навчальних досягнень вступників здійснюється за 12 
бальною шкалою, що встановлює відповідність між вимогами до знань і умінь вступників 
та показником оцінки в балах. 

Рівень досягнень Оцінка 
(5 бальна шкала) 

Оцінка 
(12 бальна шкала) 

відмінно 5 12-10 
добре 4 9-7 
задовільно 3 6-4 
незадовільно 2 1-3 

 
Відмінно – знання вступника є глибокими, міцними, системними, вступник вміє 

застосовувати знання для виконання завдань, вміє самостійно оцінювати різноманітні 
ситуації, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Добре – вступник знає істотні ознаки понять, явищ, вміє пояснити основні 
закономірності, а також самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, 
володіє розумовими операціями (аналізом, узагальненням тощо), вміє робити висновки, 
виправляти допущені помилки. Відповідь правильна, логічна,  обґрунтована, хоча у ній 
бракує власних суджень. 

Задовільно - вступник відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за 
зразком, володіє елементарними знаннями з дисципліни. Визначення понять дає з 
помилками й неточностями. 

Незадовільно – відповідь фрагментарна, характеризується початковими уявленнями 
про предмет вивчення. 

При оцінюванні відповіді на вступному випробуванні  враховуються: правильність, 
логічність, обґрунтованість, цілісність; 

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 
порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;  

вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх; 
самостійність суджень. 

 


