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ВСТУП 

           Прийом вступників, на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття вищої освіти 

ступеня магістра за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини», 

проводиться за результатами фахового вступного випробування з дисципліни 

циклу професійної підготовки «Міжнародна економіка». 

 

Зміст програми 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Світове господарство як система. Інтернаціоналізація господарського 

життя. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче 

кооперування. Фактори міжнародного поділу праці. Форми міжнародних 

економічних відносин. Рівні міжнародних економічних відносин. Суб’єкти 

міжнародних економічних відносин. Середовище міжнародних економічних 

відносин. Політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище. 

Ресурси та інфраструктура. Міжнародний транспорт та зв’язок. 

 

Тема 2. Національні економіки та їх взаємодія 

Систематизація країн світу. Систематизація країн за регіональною 

ознакою. Систематизація країн за організаційною ознакою. Систематизація 

країн за рівнем економічного розвитку. Економічно розвинені країни світу. 

Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні 

країни. Країни із середнім рівнем розвитку. Систематизація країн за рівнем 

соціально-економічного розвитку. Механізми взаємодії національних економік 

країн світу. Принципи міжнародних економічних відносин. Принципи 

міжнародних економічних відносин України. 

 

Тема 3. Міжнародна економічна діяльність 

Сутність міжнародної економічної діяльності. Форми та види міжнародної 

економічної діяльності. Експорт та імпорт товарів і послуг. Контрактні 
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коопераційні угоди. Господарська діяльність за кордоном. Іноземна 

інвестиційна діяльність. Міжнародна економічна діяльність України. 

 

Тема 4. Теорія міжнародної торгівлі 

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. Теорія абсолютних 

переваг А.Сміта. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо. Теорія порівняльної 

наділеності факторами Е.Хекшера – Б.Оліна. Парадокс В.Леонтьєва. Теорія 

життєвого циклу товару. Теорія подібності країн. Неотехнологічні теорії. 

Теорія конкурентних переваг М.Портера. 

 

Тема 5. Світовий ринок товарів і послуг 

Світовий ринок як поняття. Сучасні тенденції розвитку світового ринку. 

Показники міжнародної торгівлі. Сучасна структура світового ринку. Види 

міжнародної торгівлі. Зустрічна торгівля. Географічна структура світового 

ринку. Товарна структура світового ринку. Міжнародні комерційні операції. 

Міжнародні комерційні контракти. Зовнішня торгівля України: географічна та 

товарна структура. 

 

Тема 6. Міжнародний науково-технологічний обмін 

Сутність міжнародного науково-технологічного обміну та його форми. 

Патентна угода. Ліцензійна угода. Форми платежів за ліцензійними угодами. 

Особливості купівлі-продажу «ноу-хау». Види та особливості торгівлі 

інжиніринговими послугами. 

 

Тема 7. Міжнародна торгова політика 

Методи міжнародної торгівлі. Торгівля напряму. Міжнародна біржова 

торгівля. Види біржових угод. Аукціонна торгівля. Міжнародні торги (тендери). 

Електронна торгівля. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Множинність цін. 

Базові умови постачання. Демпінг. Регулювання зовнішньоторговельних 

відносин на рівні підприємства. Державна політика зовнішньої торгівлі. 

Протекціонізм: сутність та його види. Тарифне регулювання. Мито та його 
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види. Нетарифне регулювання. Роль СОТ (ГАТТ) в регулюванні міжнародних 

торговельних відносин. 

 

Тема 8. Світовий фінансовий ринок 

Причини і суть міжнародного руху капіталу. Показники руху капіталу. 

Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу. Експорт 

підприємницького капіталу та його види. Міжнародна офіційна допомога 

розвитку. Фінансові ресурси. Депозити. 

Джерела зовнішнього фінансування країн. Функції світового фінансового 

ринку. Світовий фінансовий ринок, його функціональна, інституціональна, 

валютна та географічна структура. Основні світові фінансові центри. 

Передумови формування фінансових центрів. Офшорні зони та компанії. 

Транснаціональні банки. Світові фінансові кризи. Зв‘язок міжнародного 

фінансового ринку з іншими ресурсними ринками. Боротьба з відмиванням 

«брудних грошей». 

 

Тема 9. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво 

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Мотивація міжнародної 

інвестиційної діяльності. Донори та реципієнти інвестицій. Інвестиційні 

інтереси. Форми іноземних інвестицій. Спільні підприємства. Транснаціональні 

корпорації. Вільні економічні зони. Стратегічні альянси. Злиття та поглинання 

у міжнародному бізнесі. Контрактні форми іноземних інвестицій. 

Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку. 

Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і 

міжнародному рівнях. Формування сприятливого інвестиційного клімату. 

Мотивація та стратегія залучення іноземних інвестицій у глобальному 

середовищі. Приватизація як інструмент залучення інвестицій до 

трансформаційної економіки. Інвестиційний проект. Аналіз інвестиційних 

проектів. 

Виробнича кооперація в міжнародному бізнесі. Форми виробничої 

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

 

Тема 10. Міжнародне портфельне інвестування 

Ринок цінних паперів та його інструменти. Інвестиційні та кредитні цінні 

папери. Євро цінні папери. Учасники ринку цінних паперів (емітенти, 

інвестори, банки, реєстратори, зберігачі, депозитарії). Організатори торгівлі 

цінними паперами (біржі та торговельно-інформаційні системи). Інформаційне 

забезпечення інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів. Рейтингування 

емітентів та їх цінних паперів. Аудит в інвестиційному процесі. 

Теорії портфельного інвестування. Переваги та недоліки портфельних 

інвестицій. Структура портфельних інвестицій. Основні портфельні інвестори 

(інвестиційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, ТНК, банки). 

Міжнародні портфельні інвестиції в Україні. 

 

Тема 11. Міжнародний кредит 

Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Теорії кредиту. 

Принципи міжнародного кредиту. Фактори розвитку міжнародного кредитних 

відносин. Форми міжнародного кредитування. Єврокредити. Лізинг. 

Факторинг. Форфейтинг. 

Кредитні інструменти фондового ринку (Єврооблігації. Іноземні облігації. 

Сек'юрітизація кредитів). Вексель. Кредитний рейтинг. Кредитна історія 

боржника. 

Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Внутрішньо-

корпоративне кредитування. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її 

розв‘язання. Державний борг. Лондонський клуб кредиторів. Паризький клуб 

кредиторів. Україна в міжнародних кредитних відносинах. 

 

Тема 12. Світовий ринок праці 

Міжнародна міграція робочої сили як форма МЕВ. Сутність і види 

міжнародної трудової міграції. Етапи розвитку міжнародної міграції трудових 

ресурсів. Напрямки міграції робочої сили. Світові центри тяжіння робочої сили. 
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Світові хвилі міграцій. Попит та пропозиція на робочу силу на світовому ринку. 

Особливості формування та розвитку світового ринку праці. Україна в світових 

міграційних процесах. Хвилі міграцій українців. 

 

Тема 13. Міжнародна трудова міграція 

Види міграції. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової 

імміграції та еміграції. Причини та наслідки міжнародної міграції для мігрантів, 

приймаючих країн та країн донорів. Регулювання міжнародних міграційних 

процесів. Методи та рівні регулювання міграції трудових ресурсів. Дво- та 

багатостороннє регулювання міграції. Роль та місце міжнародних організацій в 

регулюванні світового ринку праці. Біженці. 

Демографічна ситуація. Боротьба з торгівлею людьми. Нелегальна 

міграція. Відплив умів. Управління людськими ресурсами в міжнародних 

компаніях та ТНК. Особливості зайнятості в міжнародних організаціях. 

 

Тема 14. Теорії валютних курсів 

Поняття валюти та її види. Валютний курс. Основні теоретичні підходи до 

валютного курсу. Модель твердої ціни (гіперреакції валютного курсу) Р. 

Дорнбуша. Модель фіксованої ціни Мандела-Флемінга. Монетарна модель 

гнучкої ціни. Модель рівноваги А. Стокмена і Р. Лукаса. Модель портфельного 

балансу. 

Конвертованість валюти. Валютний паритет. Котирування валют та їх 

види. Режим валютного курсу. Фактори, що впливають на валютний курс. 

Прогнозування валютного курсу. Резервні валюти. 

Валютно-курсові проблеми монетарної політики в сучасних умовах. 

 

Тема 15. Світовий валютний ринок 

Сутність та функції світового валютного ринку. Учасники валютного 

ринку. Структура валютного ринку. Основні валютні операції. Ринок похідних 

валютних інструментів (деривативів). Ринок євровалют: сутність, основні 

сегменти, особливості. 
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Дилінгові системи. Лондонська міжбанківська ставка LIBOR. Основні 

центри торгівлі валютою. Валютні спекуляції. Валютний арбітраж. Міжнародна 

валютна ліквідність. Міжнародні валютно-фінансові організації та їх роль. 

Рівновага на світовому валютному ринку. Сучасні тенденції розвитку 

світового валютного ринку. Валютний ринок України. 

 

Тема 16. Світова валютна система 

Поняття валютної системи та її структура. Світова, регіональна та 

національна валютні системи. Суб’єкти міжнародних валютних відносин. 

Основні елементи національної та світової валютної системи. 

Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Бреттон- 

Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна 

система. 

Роль МВФ. Реформування світової валютної системи: причини та напрями. 

Валютна система України. 

 

Тема 17. Міжнародні розрахунки 

Поняття та суб’єкти міжнародних розрахунків. Форми міжнародних 

розрахунків та їх порівняльна характеристика. Механізм міжнародних 

розрахунків, можливість ризиків. 

Роль світових фінансових центрів у міжнародних розрахунках. 

 

Тема 18. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага 

Сутність та структура платіжного балансу. Методологія складання 

платіжного балансу. 

Регулювання платіжного балансу. Фактори впливу на стан платіжного 

балансу. Економічна рівновага платіжного балансу. Вплив стану платіжного 

балансу на валютний курс і валютну політику держави. Платіжний баланс 

України: стан, структура, динаміка. 
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Тема 19. Міжнародна регіональна інтеграція 

Типи регіональних торговельних угод: зона преференційної угоди, зона 

вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, валютний 

союз. Стимулювання політики регіоналізму. Ефекти регіональних торговельних 

угод. Динамічні та статичні ефекти економічної інтеграції. Основні інтеграційні 

угруповання: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, Азіатсько-тихоокеанське економічне 

співробітництво, СНД. Проблеми формування ЄЕП. 

 

Тема 20. Європейська економічна інтеграція 

Позиції сучасного ЄС в глобальній економіці. Процес європейської 

інтеграції та його витоки. Структурна модель Європейського Союзу. Органи та 

інституції ЄС. Цілі, принципи та повноваження ЄС. Європейський внутрішній 

ринок. Європейські політики. «Спільний доробок» ЄС. Етапи розширення ЄС. 

Особливості розширення Євросоюзу 2004 та 2007 років. 

 

Тема 21. Глобалізація економічного розвитку 

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. 

Економічні виміри глобалізації. Глобалізм і національна економіка. 

Виміри переваг глобалізації. Вибір країнами оптимальних стратегій 

економічного розвитку в умовах глобалізації. Інноваційні, інформаційно-

технологічні, фінансово-економічні, інституціональні й соціальні засади 

трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації. 

Регіоналізація як реакція на виклики глобалізації. Проблеми вибору стратегії 
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економічного розвитку в світлі цивілізаційних викликів: синтез і цивілізаційна 

ідентичність. 

Міждержавне регулювання глобальних проблем. Роль глобальних 

регуляторів міжнародної економічної діяльності (Організація Об’єднаних Націй 

та її спеціалізовані установи, СОТ, МВФ, Світовий Банк) у вирішенні 

глобальних проблем людства. 

 

Тема 22. Інтеграція України в світову економіку 

Транзитивні національні економіки в глобальному середовищі. Ринкові 

трансформації в Україні у геостратегічному контексті. Україна і стратегії 

регіоналізації. Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій. 

Економічні системи домінуючих і перехідних економік: порівняльний аналіз. 

Вашингтонський консенсус: стратегії відкритості - проблеми і наслідки. 

Антикризові стратегії перехідних економік. Стратегічні напрями 

трансформування пострадянського простору. Ринкові реформи в Україні в 

контексті світового досвіду. Проблеми формування стратегії економічного 

розвитку в Україні. 

Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України. 

Україна в процесах європейської економічної інтеграції. Проблеми та 

перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу. 

Інтеграційний вибір України. Україна – ЄС та Україна – ЄЕП у контексті 

світових економічних стратегій. 

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. 
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Питання з дисципліни „Міжнародна економіка”  

 

1. Предмет, структура та методологія курсу "Міжнародна економіка". 

2. Сутність відкритої економіки, її кількісні та якісні параметри. 

3. Сутність міжнародної торгівлі та її вихідні поняття. 

4. Меркантилізм як спроба наукового обґрунтування міжнародної торгівлі та 

як економічна політика. Критика меркантилізму. 

5. Теорія абсолютних переваг Адама Сміта. 

6. Теорія порівняльних переваг Давида Рікардо. 

7. Двофакторна модель зовнішньої торгівлі: теорема Хекшера-Оліна. 

8. Двофакторна модель зовнішньої торгівлі: теорема Хекшера-Оліна-

Самуельсона. 

9. Тестування теорії Хекшера-Оліна. Парадокс Леонтьева і його пояснення. 

10. Виграш від міжнародної торгівлі та його розподіл. 

11. Теорема Столпера-Самуельсона: вплив зміни товарних цін на доходи від 

факторів виробництва. 

12. Теорема Рибчинського: вплив пропозиції факторів на доходи від 

виробництва. 

13. Поняття "умови торгівлі". Умови торгівлі як інструмент аналізу міжнародної 

торгівлі. 

14. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі: торгівля на основі ефекту 

масштабу. 

15. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі: теорія недосконалої конкуренції. 

16. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі: теорія життєвого циклу товару. 

17. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі: торгівля, заснована на 

розбіжностях в уподобаннях споживачів. 

18. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі: теорія схожості споживчих 

уподобань. 

19. Міжнародна торговельна політика: суть та види. 

20. Митний тариф як головний інструмент торговельної політики. 
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21. Економічна роль імпортного тарифу: вплив тарифу на економіку великої та 

малої країни. 

22. Митний тариф: аргументи "за" та "проти". 

23. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі: загальна 

характеристика. 

24. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі: імпортна квота. 

Порівняльний аналіз імпортного тарифу та імпортної квоти. 

25. Міжнародна міграція робочої сили: сутність, види та основні напрямки. 

26. Ефекти міжнародної міграції для країни-експортера та країни-імпортера 

робочої сили. 

27. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили. 

28. Міжнародний рух капіталу: сутність та форми. Правило Вальраса. 

29. Прямі іноземні інвестиції: причини й ефекти. 

30. Міжнародні корпорації як суб'єкти закордонного інвестування. 

31. Портфельні іноземні інвестиції: види і причини. 

32. Міжнародні запозичення і кредитування: сутність, причини й умови. 

33. Платіжний баланс: зміст і основні принципи його складання. 

34. Стандартні компоненти платіжного балансу та їхня структура. 

35. Регулювання рівноваги платіжного балансу. 

36. Попит та пропозиція на валютному ринку.  

37. Валютний курс: сутність і види. 

38. Види операцій на світовому валютному ринку. 

39. Конкурентоспроможність національної економіки. 

40. Глобалізаційні процеси у світовій економіці. 

41. Сутність міжнародної економічної діяльності. 

42. Форми та види міжнародної економічної діяльності. 

43. Світовий ринок як поняття. Сучасна структура світового ринку. 

44. Види та показники міжнародної торгівлі. 

45. Сутність міжнародного науково-технологічного обміну та його особливості. 

46. Форми міжнародного науково-технологічного обміну. 

47. Види та особливості торгівлі інжиніринговими послугами. 
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48. Методи міжнародної торгівлі. 

49. Діяльність інституційних посередників (міжнародні товарні біржі, аукціони, 

тендери). 

50. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

51. Базові умови постачання Інкотермс. 

52. Демпінг та боротьба з ним. 

53. Функції світового фінансового ринку. 

54. Структура світового фінансового ринку. 

55. Світові фінансові кризи. 

56. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку. 

57. Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі. 

58. Міжнародні інвестиційні проекти. 

59. Ринок цінних паперів та його інструменти. 

60. Теорії портфельного інвестування. 

61. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності на ринку цінних 

паперів. 

62. Рейтингування емітентів та їх цінних паперів. 

63. Структура портфельних інвестицій. 

64. Міжнародні кредитно-фінансові інститути. 

65. Україна в міжнародних кредитних відносинах. 

66. Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України. 

67. Світовий ринок праці: формування та центри. 

68. Україна в міжнародному обміні трудовими ресурсами. 

69. Міжнародні організації в регулюванні міжнародної міграції. 

70. Управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях та ТНК. 

71. Прогнозування валютного курсу. 

72. Ринок деривативів в сучасних умовах. 

73. Ринок євровалют: сегменти та особливості. 

74. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку. 

75. Роль МВФ у розвитку валютної системи. 

76. Проблеми розвитку та реформування світової валютної системи. 
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77. Валютна система України. 

78. Поняття міжнародних розрахунків та їх організаційні засади. 

79. Форми міжнародних розрахунків, їх порівняльна характеристика. 

80. Механізм міжнародних розрахунків. Ризики при здійсненні міжнародних 

розрахунків та їх причини. 

81. Позиції Європейського Союзу в глобальній економіці. 

82. Еволюція ЄС. 

83. Статичні та динамічні ефекти євроінтеграції. 

84. Цілі та повноваження ЄС. 

85. Фінансова глобалізація та напрямки її розвитку. 

86. Проблеми нерівності розвитку країн світу. 

87. Міждержавне регулювання глобальних проблем. 

88. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України. 

89. Україна в процесах європейської економічної інтеграції. 

90. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ВСТУПНОМУ 

ВИПРОБУВАННІ 



 14 

Ці  Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних 

досягнень вступників та встановлюють відповідність між вимогами до знань і 

умінь вступників та показником оцінки в балах. 

Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно. 

Рівень досягнень Оцінка 

(5- бальна 

шкала) 

Оцінка 

(12- бальна  

шкала) 

Оцінка 

(шкала від 100  

до 200 балів) 

відмінно 5 10-12 180-200 

добре 4 7-9 150-179 

задовільно 3 4-6 120-149 

незадовільно 2 1-3 100-119 

 

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. 
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