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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня знань
вступників, їх системності, з метою формування рейтингового списку та
конкурсного відбору на навчання за освітнім ступенем магістра зі спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародні
економічні відносини»).
Фахове вступне випробування для вступників на спеціальність 292
«Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародні
економічні відносини») проводиться за екзаменаційними білетами, які
складаються з чотирьох теоретичних та восьми тестових питань з дисциплін
професійної підготовки «Міжнародні економічні відносини» відповідно до
наведеної нижче програми.
Форма проведення – письмова відповідь на питання екзаменаційного
білету.
Тривалість підготовки – 120 хвилин.
Мінімальний конкурсний бал – 100 балів.
При підготовці відповіді на завдання необхідно дотримуватись принципів
академічної доброчесності та етики академічних відносин.
Вимоги до підготовки вступника:
Повинен знати:
-

структуру міжнародних економічних відносин;

-

сучасні теорії міжнародних економічних відносин;

-

сутність

класичних

шкіл

з

теорії

міжнародних

економічних

відносинах;
-

основні суб’єкти та об’єкти міжнародних відносин;

-

міжнародні економічні та фінансові організації, їх роль у міжнародних

відносинах;
-

сучасну типологію країн світу, структурні співвідношення між

індустріальним, аграрним сектором та сферою послуг різних типів країн світу;
-

регіональні інтеграційні економічні утворення країн світу;

-

принципи і форми організації зовнішньої торгівлі;

-

механізм формування валютного курсу;

-

форми та умови кредитування міжнародними та регіональними

валютно– кредитними і фінансовими організаціями;
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-

методи регулювання платіжного балансу держави;

-

теоретичні

основи

з

питань

правового

регулювання

зовнішньоекономічних відносин українських суб’єктів господарювання, а
також господарської діяльності іноземних суб’єктів;
-

практичні

знання

з

правового

регулювання

у

галузі

зовнішньоекономічної діяльності;
-

теорію та практику використання міжнародного маркетингу;

-

сутність світових валютно-кредитних відносин;

-

види зовнішньої торгівлі;

-

основні задачі обліку та аналізу в зовнішньоекономічній діяльності;

-

методи економіко-математичного моделювання світогосподарських

процесів (з використанням комп’ютерних технологій);
-

актуальні

проблеми

світового

господарства

й

міжнародних

економічних відносин.

Повинен вміти:
-

оцінювати геополітичне та геоекономічне положення України в

сучасному світі, її місце за основними макроекономічними показниками,
якістю життя (ІРЛП), рейтингом конкурентоспроможності;
-

використовувати

отримані

знання

при

здійсненні

зовнішньоекономічних операцій;
-

розумітися

в

інвестиційних

процесах,

які

відбуваються

на

міжнародному ринку капіталів;
-

аналізувати ринки цінних паперів;

-

формувати портфель цінних паперів, переглядати та оцінювати його

ефективність;
-

складати обґрунтоване уявлення про потенціал учасників міжнародних

відносин;
-

аналізувати і оцінювати зовнішньоекономічний потенціал та експорт,
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інвестиційну привабливість окремих територій та держав;
-

прогнозувати зміни валютних курсів;

-

проводити валютні операції;

-

за статистичними даними доходів громадян країни розраховувати ВВП;

-

орієнтуватися у формах міжнародного кредиту та здійснювати

оцінку його вартості;
-

використовувати систему нормативно-правових актів, що регулюють

зовнішньо-економічну діяльність в Україні;
-

визначати експортну орієнтацію галузей економіки країни;

-

визначати динаміку та тенденції експорту-імпорту товарів та послуг і

розраховувати їх прогноз;
-

обирати торгових партнерів для збуту тієї чи іншої продукції з

урахуванням спеціалізації господарства партнера, його потреб в певних видах
товарів;
-

аналізувати стан сучасних світових товарних ринків та ринків послуг;

- самостійно орієнтуватися та розбиратися в складних подіях міжнародного
життя;
-

складати та заповнювати митну декларацію;

-

організувати

облік

на

підприємстві

при

здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності;
-

правильно визначити вартість зовнішньоекономічного контракту в

залежності від умов продажу;
-

розрізняти види зовнішньої торгівлі і правильно відбивати їх в обліку;

-

використовувати отримані знання при аналізі міждержавних відносин.
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ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
Розділ 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Тема 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
Міжнародна економічна система: сутність та структура. Міжнародні
економічні відносини (МЕВ) та рівні їх регулювання. Міжнародна економічна
діяльність. Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем
соціально-економічного розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя.
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного
етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних
економічних відносин. Рівні та принципи МЕВ. Основні суб’єкти МЕВ та
середовище їх розвитку.
Тема 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
Міжнародна торгівля як форма МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та
особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів,
структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі. Еволюція
теорій міжнародної торгівлі.
Види міжнародної торгівлі. Торгівля товарами та послугами. Традиційна
торгівля, торгівля у межах кооперації, зустрічна торгівля. Торгівля науковотехнічною продукцією та послугами.
Методи міжнародної торгівлі. Торгівля напряму та через посередників.
Біржова торгівля, міжнародні аукціони та тендери.
Ціноутворення у міжнародній торгівлі. Тарифне і нетарифне регулювання
міжнародних торгово-економічних відносин. Світова організація торгівлі
(СОТ). Україна на світовому ринку товарів та послуг.
Тема 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Причини і суть міжнародного руху капіталу. Показники руху капіталу.
Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.
Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Мотивація міжнародної
інвестиційної діяльності. Форми іноземних інвестицій. Прямі та портфельні
інвестиції. Спільні підприємства та особливості їх функціонування в Україні.
Транснаціональні корпорації. Вільні економічні зони. Стратегічні альянси.
Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі.
Міжнародний інвестиційний ринок, його структура й особливості
розвитку. Форми та методи регулювання міжнародного інвестування на
національному і міжнародному рівнях. Міжнародні інвестиції в Україні.
Тема 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ
Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Принципи
міжнародного кредиту. Фактори розвитку міжнародних кредитних відносин.
Форми міжнародного кредитування. Єврокредити. Лізинг. Факторинг.
Форфейтинг. Світовий фінансовий ринок, його функціональна та географічна
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структури. Основні світові фінансові центри. Інвестиційний сектор (ринок
цінних паперів) та його інструменти. Єврооблігації. Іноземні облігації.
Сек’юрітизація кредитів.
Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Проблема
зовнішньої заборгованості. Лондонський та Парижський клуби кредиторів.
Україна в міжнародних кредитних відносинах.
Тема 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
Сутність і види міжнародної трудової міграції. Етапи розвитку
міжнародної міграції трудових ресурсів та особливості сучасного періоду.
Основні світові центри притяжіння робочої сили. Особливості формування та
розвитку світового ринку праці. «Втрати розумів» як одна з проблем трудової
міграції.Види міграції. Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової
імміграції та еміграції. Регулювання міжнародних міграційних процесів та
його інструменти. Методи регулювання міграції трудових ресурсів.
Міжнародні організації, що регулюють процеси міграції. Україна в світових
міграційних процесах.
Тема 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
Структура сучасної валютної системи. Національна, міжнародна
(регіональна) та світова валютні системи. Основні елементи національної
валютної системи. Основні елементи світової валютної системи. Поняття
валюти та її види. Конвертованість валюти. Валютний паритет і валютний
курс. Кросс – курс валют. Режим курсу валюти. Міжнародна валютна
ліквідність. Резервні валюти.
Еволюція світової валютної системи. Система золотомонетного
стандарту. Система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська валютна
система. Ямайська валютна система. Валютний ринок і його структура.
Котирування валют. Основні валютні операції. Валютний ринок України.
Тема 7. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
Поняття міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків та
їхня порівняльна характеристика.
Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний
баланс України: стан, структура, динаміка.
Тема 8. 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 і європейська
валютна система. Інтеграція східноєвропейських країн. СНД. Стан України в
Чорноморському економічному співробітництві (ЧЕС). ГУАМ. Потенціал і
особливості
загальноєвропейської
економічної
інтеграції.
Північноамериканська економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі “США8

Канада-Мексика” (НАФТА). США у світових інтеграційних процесах.
Економічна інтеграція у Латинській Америці. Потенціал і особливості
регіональної інтеграції країн Азії. Інтеграційні зусилля арабських країн.
Взаємозв’язки країн Африки.
Україна в світових інтеграційних процесах. Передумови та шляхи
інтеграції України у світове господарство. Пріоритетні напрями геополітичної
та галузевої орієнтації України.
Тема 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Глобалізація світової економіки. Суперечливість процесу глобалізації:
прогресивні та негативні наслідки. Фінансова глобалізація.
Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси
їхнього загострення. Демографічна проблема. Екологічна проблема. Військові
проблеми. Проблеми нерівності та нерівномірності розвитку країн світу.
Міждержавне регулювання глобальних проблем. Причини і особливості
та наслідки сучасної світової економічної кризи.
Розділ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Сутність зовнішньоекономічної діяльності. Роль зовнішньоекономічної
діяльності. Поняття відкритої економіки. Показники відкритості. Світове
господарство та міжнародний ринок. Платіжний баланс.
Факторні передумови зовнішньоекономічної діяльності.
Класифікація форм зовнішньоекономічної діяльності.
Критерії класифікації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Рівні
зовнішньоекономічної діяльності. Законодавча регламентація діяльності
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в державі.
Мікроекономічний рівень. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері:
суб'єкти та функціональна специфіка. Акціонерні форми та засоби
транснаціоналізації
комерційної
діяльності.
Неакціонерні
форми
транснаціоналізації господарської діяльності.
Макроекономічний
рівень
суб'єктності.
Органи
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні та їх компетенція в
Україні. Верховна Рада – законодавчий орган. Компетенція Кабінету Міністрів,
Національного банку, галузевих міністерств та відомств. Діяльність Державної
митної служби. Недержавні інститути регулювання зовнішньоекономічної
діяльності: торгово-промислова палата, біржа.
Між- або наддержавний рівень. Міжнародні інститути регулювання ЗЕД.
Багатосторонні інститути регулювання: ООН, регіональні економічні комісії.
Типи інтеграційних угрупувань, координація в них макроекономічної політики.
Спеціалізовані інститути регулювання міжнародної економічної діяльності:
Комісія ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Генеральна асамблея
по тарифам та торгівлі/ Світова організація торгівлі (ГАТТ/СОТ), Міжнародний
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валютний фонд (МВФ), Світовий банк. Міжнародний суд.
ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В
ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Національні інтереси: сутність та види. Національний економічний
інтерес. Сутність та сфери реалізації національного економічного інтересу
України. Зовнішня (екзогенна) та внутрішня (ендогенна) сфери реалізації
національного економічного інтересу.
Міжнародна конкурентоспроможність країн. Фактори та компоненти
міжнародної конкурентоспроможності. Системи міжнародних рейтингових
оцінок країн. Україна в системі міжнародних рейтингових оцінок. Глобальний
індекс конкурентоспроможності країн світу. Індекс економічної свободи. Індекс
глобалізації. Індекс сприйняття корупції.
Система національної безпеки України. Поняття економічної безпеки
держави в міжнародному конкурентному середовищі. Складові економічної
безпеки. Економічна безпека в контексті сучасної геополітики. Актуальні
проблеми економічної безпеки України.
ТЕМА 3. ЛЮДСЬКИЙ РЕСУРС ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Людські ресурси. Показники розвитку людського потенціалу України.
Залучення людських ресурсів в зовнішньоекономічну діяльність.
Поняття міжнародної міграції робочої сили. Класифікація складових,
факторів та видів міжнародної міграції. Роль міграції в соціально-економічному
розвитку України. Аналіз наслідків міжнародної міграції на ринку праці.
Нормативно-правове забезпечення залучення людських ресурсів в
зовнішньоекономічної діяльності. Правозахисне об'єднання громадян по
протидії торгівлі людьми та контролю над міграційними процесами в
суспільстві. Співпраця України з Міжнародною організацією праці (МОП) та
Міжнародною організацією з міграції (МОМ).
ТЕМА
4.
МІЖНАРОДНЕ
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародний рух технологій: предмет та сучасні тенденції. Україна на
міжнародних ринках технологій. Форми, види та методи міжнародного обміну
знаннями, науково-технічною інформацією, технологіями.
Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці.
Інструменти захисту прав інтелектуальної власності: світова практика та реалії
України.
Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного
співробітництва. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки.
Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП. Стандартизація
як фактор та умова міжнародного співробітництва.
Нормативно-правове забезпечення міжнародного науково-технологічного
співробітництва України.
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ТЕМА 5. УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ
Практичні цілі міжнародної виробничої кооперації. Форми і методи виходу
підприємств на зовнішні ринки. Контрактні та інвестиційні форми міжнародної
виробничої кооперації.
Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю, її
особливості в залежності від методів виходу на зовнішні ринки: безпосередній
вихід
через
власну
зовнішньоторговельну
фірму
чи
відділ
зовнішньоекономічних зв’язків, вихід на зовнішній ринок за допомогою
посередників.
Нормативно-правове забезпечення міжнародної виробничої кооперації.
ТЕМА 6. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
Торгівля товарами в системі зовнішньоекономічної діяльності. Форми та
види експортно-імпортних операцій. Поняття та форми товарообмінних
операцій. Зобов'язання щодо взаємної закупівлі товарів. Бартерні операції.
Торгові компенсаційні операції. Зустрічні закупки. Авансові закупки. Викуп
застарілої продукції. Операції з давальницькою сировиною. Промислові
компенсаційні операції.
Спеціалізація як фактор національного розвитку. Товарна структура
зовнішньої торгівлі. Факторні передумови міжнародної торгівлі Геостратегічна
специфіка національної участі в міжнародній торгівлі. Особливості торгівлі
товарами за регіонами світу.
Організаційні форми зовнішньої торгівлі (напряму та через посередників).
Поняття та види посередницьких операцій. Класифікація посередників за їх
місцем на ринку. Організація експортно-імпортних операцій через
посередників.
Технологія виконання зовнішньоторговельних операцій.
Поняття міжнародного контракту. Структура контракту. Ціна
міжнародного контракту. Умови платежів та розрахунків по експортноімпортних операціях. Способи здійснення платежів. Засоби платежів. Форми
розрахунків. Поняття Інкотермс – базисних умов контрактів. Використання
Інкотермс-2010 в Україні.
ТЕМА 7. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ
Поняття міжнародної торгівлі послугами. Види міжнародних послуг та їх
класифікація. Міжнародний ринок послуг.
Інформаційні послуги як динамізуючий фактор міжнародної економічної
діяльності. Зовнішня торгівля послугами за регіонами світу.
Поняття міжнародних технологічних послуг. Інжиніринг. Консалтинг.
Франчайзинг. Реклама в міжнародній економічній діяльності. Паблікрілейшнз.
Поняття лізингу. Класифікація лізингових угод. Страхові послуги.
Страхування в міжнародній економічній діяльності: світова практика.
Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки.
Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного
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співробітництва .
Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму. Класифікація
різновидів міжнародного туризму.
Нормативно-правове забезпечення міжнародної торгівлі послугами.
Тема 8. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ
Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки.
Кредитні операції в МЕД. Міжнародні державні кредити. Приватні
кредити в МЕД. Кредитна діяльність міжнародних організацій
Валютні операції: види та форми. Хеджування валютних ризиків.
Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансовомонетарної та інвестиційної сфери. Зовнішня заборгованість
Нормативно-правове забезпечення міжнародних валютно-фінансових
операцій.
ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ СУЧАСНОГО
СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ
Глобальні виклики сучасному розвитку людства. Класифікація глобальних
ризиків. Зовнішні та внутрішні загрози економічної безпеки.
Стан навколишнього середовища як фактор глобального та національного
розвитку. Екологічні пріоритети розвитку сучасної відкритої економіки
Продовольчий потенціал: українські реалії в світлі міжнародних проблем.
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням ризиків
міжнародного тероризму та військових конфліктів
Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ
Тема 1: МОДЕЛЬ ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
Міжнародні фінанси: сутність, предмет та функції. Фінансове середовище,
міжнародний рух капіталу, глобалізація світового ринку. Суб’єкти
міжнародних фінансів.
Тема 2: СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТУРКТУРА
Фінансові ресурси світового господарства: суть, структура, тенденції
розвитку. Інтернаціоналізація фінансових ринків та потоків. Міжнародні
фінансові центри. Ринок золота.
Тема 3: СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ
СИСТЕМИ
Валютна система: функції, види, складові. Валюта. Валютний курс. Етапи
розвитку світової валютної системи.
Тема 4: МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
Міжнародний валютний ринок: сутність, функції, структура. Механізми та
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інструменти міжнародного валютного ринку. Валютні операції та їх
класифікація.
Тема 5: ЄВРОВАЛЮТНИЙ РИНОК: ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКА
Євровалютний ринок: сутність та основні характеристики. Євровалютне
кредитування. Єврооблігації та їх випуск. Ринок деривативів.
Тема 6: СВІТОВИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Світовий інвестиційний ринок: поняття та структура. Світовий ринок акцій
та облігацій. Фондова біржа: ознаки, функції та форми. Управління
міжнародними інвестиційними процесами.
Тема 7: РИНОК МІЖНАРОДНОГО КАПІТАЛУ
Ринок міжнародного капіталу: сутність, структура, тенденції розвитку.
Міжнародний кредит: поняття і форми. Міжнародний ринок боргових цінних
паперів: інструменти та форми.
Тема 8: ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ
КОРПОРАЦІЙ
ТНК: сутність, структура та фінанси. Пряме зарубіжне інвестування:
сутність, мотивація, світові потоки. ТНК: управління фінансовими потоками,
валютні ризики
Тема 9: МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
Міжнародні розрахунки: характеристика та форми. Платіжний баланс:
структура та економічні фактори впливу. Методи балансування та регулювання
платіжного балансу. Вплив макроекономічної політики на стан платіжного
балансу. Дефіцит і криза платіжного балансу.
Тема 10: ЗАБОРГОВАНІСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ФІНАНСОВІЙ
СТРУКТУРІ
Глобалізація та світовий борг. Роль міжнародних фінансових організацій у
регулюванні зовнішнього боргу. Управління зовнішнім боргом.
Тема 11: МІСЦЕ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ФІНАНСОВІЙ
СИСТЕМІ
Кредитні відносини України. Кредитування міжнародними фінансовими
організаціями. Форми міжнародного кредитування. Формування зовнішнього
боргу України: структура та тенденції. Україна в системі міжнародного
фінансового лізингу
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Розділ 4. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема
1.
МІЖНАРОДНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
В
СИСТЕМІ
НАДДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Особливості формування та структура системи наддержавного
регулювання світових господарських зв’язків (СГЗ). Передумови створення
міжнародних організацій: сутність та основні ознаки. Класифікація
міжнародних організацій. Цілі, функції та основні напрями діяльності
міжнародних організацій.
Тема 2. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
ООН
Цілі, принципи та функції організацій системи ООН. Організаційноструктурна побудова системи ООН. Загальна характеристика основних
міжнародних організацій системи ООН. Діяльність України в Організації
Об’єднаних Націй (ООН).
Тема 3. НАДДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Історичні передумови та етапи європейської інтеграції. Умови участі країн
в Європейському Союзі та перспективи його розширення. Інституції та
регіональна політика ЄС. Перспективи співробітництва України з країнами ЄС.
Тема
4.
МІЖНАРОДНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ОЕСР) ТА ЗАГАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ
Основні напрями діяльності організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР). Автономні організації ОЕСР. Міжнародні організації
загальної компетенції в межах економічної співпраці.
Тема 5. НАТО — СОЮЗ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
Передумови створення організації: цілі та завдання. Організаційна
структура установи. Основні напрями співпраці України з НАТО.
Тема 6. ЮНЕСКО — МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОСТІ
Основні напрями діяльності ЮНЕСКО. Організаційна структура
організації. Україна та ЮНЕСКО.
Тема 7. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В
СИСТЕМІ
НАДДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
СВІТОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового
банку. Міжнародний валютний фонд: основні цілі та напрями діяльності.
Механізм кредитування та фінансування МВФ. Банк міжнародних розрахунків
(БМР).
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Тема 8. МІЖДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Сутність та еволюція системи багатостороннього регулювання
торговельноекономічних відносин. Завдання, напрями, принципи діяльності
Світової організації торгівлі. Конференція ООН з торгівлі і розвитку: основні
напрями діяльності. Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД / СОТ.
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ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
фахового вступного випробування

Міжнародна економіка
Теоретичні питання
1.
Міжнародні економічні відносини та рівні їх регулювання.
2.
Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.
Інтернаціоналізація господарського життя.
3.
Показники масштабів, структури, динаміки й результативності
міжнародної торгівлі.
4.
Види міжнародної торгівлі.
5.
Методи міжнародної торгівлі.
6.
Сутність і види міжнародної трудової міграції.
7.
Основні світові центри притяжіння робочої сили.
8.
Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та
еміграції.
9.
Регулювання світових міграційних процесів.
10. Валютний паритет і валютний курс; режим курсу валюти.
11. Система золотодевізного стандарту.
12. Форми міжнародних розрахунків та їхня порівняльна характеристика.
13. Причини і суть міжнародного руху капіталу.
14. Прямі та портфельні інвестиції: сутність та цілі.
15. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.
16. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.
17. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції.
18. Позитивні та негативні фактори, що впливають на процеси
міжнародної економічної інтеграції.
19. Світовий ринок акцій та облігацій.
20. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні та негативні
наслідки.
Причини і особливості сучасної світової економічної кризи.
Тести
1. До країн - “Азійських тигрів” належать:
А)Індія, Бангладеш, Пакистан;
Б) В’єтнам, М’янма , Камбоджа;
В) Тайвань, Республіка Корея, Сінгапур;
Г) КНДР, Непал, Лаос.
2. Вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять
інвесторові відповідний доход, але не дають право контролю над
підприємством:
А) прямі іноземні інвестиції;
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Б) франчайзинг;
В) ліцензування;
Г) портфельні інвестиції;
Д) всі відповіді вірні.
3. Портфельні інвестиції мають за мету:
А) встановлення контролю за господарською діяльністю реципієнта;
Б) одержання прибутку;
В) можливість інвестору (або його довіреному) займати керівні посади
в адміністрації компанії;
Г) можливість впливати на прийняття рішень щодо стратегії розвитку
компанії.
4. Сек’юріалізація кредитів означає:
А) забезпечення кредитів майновими зобов’язаннями;
Б) заміщення традиційних форм банківських кредитів емісією цінних
паперів;
В) нерозголошення таємниці банківських кредитних операцій;
Г) забезпечення безпеки електронних банківських переказів – внесків за
кредит.
5. СДР або СПЗ – це:
А) одна із світових регіональних валют;
Б) спосіб здійснення банківських операцій;
В) міжнародна розрахункова валютна одиниця;
Г) форма трансферту валютних коштів.
6. Зона вільної торгівлі передбачає:
А) пільговий торговельний режим для країн-учасниць за рахунок
усунення внутрішніх тарифів;
Б) пільговий торговельний режим, коли дві або кілька країн зменшують
взаємні тарифи з імпорту;
В) вільний (безмитний) доступ товарів будь-яких країн;
Г) усунення внутрішніх тарифів і єдиний для країн-учасниць зовнішній
тариф.
7. До Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ) входить:
А) Велика Британія;
Б) Угорщина;
В) Данія;
Г) Норвегія.
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Зовнішньоекономічна діяльність
Теоретичні питання
1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності.
2. Світове господарство та міжнародний ринок.
3. Факторні передумови зовнішньоекономічної діяльності.
4. Класифікація форм зовнішньоекономічної діяльності.
5. Критерії класифікації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
6. Рівні зовнішньоекономічної діяльності.
7. Законодавча регламентація діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності в державі.
8. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб'єкти та функціональна
специфіка.
9. Органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності на національному
рівні та їх компетенція.
10.Недержавні інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
торгово-промислова палата, біржа.
11.Міжнародні інститути регулювання ЗЕД.
12.Багатосторонні інститути регулювання: ООН, регіональні економічні
комісії.
13.Типи інтеграційних угрупувань, координація в них макроекономічної
політики.
14.Спеціалізовані інститути регулювання міжнародної економічної
діяльності:
15.Комісія ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Генеральна
асамблея по тарифам та торгівлі/ Світова організація торгівлі
(ГАТТ/СОТ), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк.
Міжнародний суд.
16.Національні інтереси: сутність та види. Національний економічний
інтерес.
17.Сутність та сфери реалізації національного економічного інтересу
України. Зовнішня (екзогенна) та внутрішня (ендогенна) сфери реалізації
національного економічного інтересу.
18.Міжнародна конкурентоспроможність країн. Фактори та компоненти
міжнародної конкурентоспроможності.
19.Системи міжнародних рейтингових оцінок країн.
20.Глобальний індекс конкурентоспроможності країн світу. Індекс
економічної свободи. Індекс глобалізації. Індекс сприйняття корупції.
21.Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному
середовищі.
22.Залучення людських ресурсів в зовнішньоекономічну діяльність.
23.Поняття міжнародної міграції робочої сили.
24.Роль міграції в соціально-економічному розвитку
25.Нормативно-правове забезпечення залучення людських ресурсів в
зовнішньоекономічної діяльності.
26.Правозахисне об'єднання громадян по протидії торгівлі людьми та
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контролю над міграційними процесами в суспільстві.
27.Форми, види та методи міжнародного обміну знаннями, науковотехнічною інформацією, технологіями.
28.Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці.
29.Інструменти захисту прав інтелектуальної власності: світова практика та
реалії України.
30.Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного
співробітництва.
31.Нормативно-правове забезпечення міжнародного науково-технологічного
співробітництва України.
32.Практичні цілі міжнародної виробничої кооперації.
33.Форми і методи виходу підприємств на зовнішні ринки.
34.Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю, її
особливості в залежності від методів виходу на зовнішні ринки:
безпосередній вихід через власну зовнішньоторговельну фірму чи відділ
зовнішньоекономічних зв’язків, вихід на зовнішній ринок за допомогою
посередників.
35.Нормативно-правове забезпечення міжнародної виробничої кооперації.
36.Торгівля товарами в системі зовнішньоекономічної діяльності.
37.Форми та види експортно-імпортних операцій. Поняття та форми
товарообмінних операцій.
38.Організаційні форми зовнішньої торгівлі (напряму та через
посередників).
39.Технологія виконання зовнішньоторговельних операцій.
40.Поняття міжнародного контракту. Структура контракту. Ціна
міжнародного контракту.
41.Поняття міжнародної торгівлі послугами. Види міжнародних послуг та їх
класифікація. Міжнародний ринок послуг.
42.Зовнішня торгівля послугами за регіонами світу.
43.Поняття міжнародних технологічних послуг. Інжиніринг. Консалтинг.
Франчайзинг.
44.Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного
співробітництва .
45.Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму. Класифікація
різновидів міжнародного туризму.
46.Нормативно-правове забезпечення міжнародної торгівлі послугами.
47.Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої
економіки.
48.Кредитні операції в МЕД. Міжнародні державні кредити. Приватні
кредити в МЕД. Кредитна діяльність міжнародних організацій
49.Валютні операції: види та форми. Хеджування валютних ризиків.
50.Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансовомонетарної та інвестиційної сфери. Зовнішня заборгованість
51.Нормативно-правове забезпечення міжнародних валютно-фінансових
операцій.
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52.Глобальні виклики сучасному розвитку людства. Класифікація
глобальних ризиків. Зовнішні та внутрішні загрози економічної безпеки.
53.Стан навколишнього середовища як фактор глобального та національного
розвитку.
54.Здійснення зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням ризиків
міжнародного тероризму та військових конфліктів
Тести
1. Показник, який не являється індексом транснаціональності:
А) відношення обсягів зарубіжних активів до загального обсягу активів;
Б) відношення обсягів зарубіжних продажів до загального обсягу продажів;
В) відношення кількості зарубіжних філій до загального обсягу філій;
Г) відношення чисельності робітників за кордоном до загальної кількості
зайнятих.
2. Яка із зазначених нижче форм не є формою організаційної структури
ТНК:
А) матрична;
Б) регіональна;
В) функціональна;
Г) мережева.
3. Виробнича стратегія, яку обирає глобальна ТНК на міжнародних
ринках:
А) етноцентрична;
Б) регіоцентрична;
В) геоцентрична;
Г) поліцентрична;
4. Що таке ДТНК?
А) дочірня транснаціональна компанія;
Б) договірна транснаціональна компанія;
В) двосекторна транснаціональна компанія;
Г) державна транснаціональна компанія.
5. Внутрішньофірмовий ринок ТНК – це:
А) ринок клієнтів і постачальників транснаціональної компанії;
Б) ринок суб’єктів господарювання, які входять до складу
транснаціональної компанії;
В) внутрішній ринок країни базування транснаціональної компанії;
Г) внутрішній ринок приймаючої країни.
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Міжнародні фінансові відносини
Теоретичні питання
1. Міжнародні фінанси: сутність, предмет та функції.
2. Фінансове середовище, міжнародний рух капіталу, глобалізація світового
ринку.
3. Суб’єкти міжнародних фінансів.
4. Фінансові ресурси світового господарства: суть, структура, тенденції
розвитку. Інтернаціоналізація фінансових ринків та потоків.
5. Міжнародні фінансові центри.
6. Валютна система: функції, види, складові.
7. Міжнародний валютний ринок: сутність, функції, структура.
8. Механізми та інструменти міжнародного валютного ринку.
9. Валютні операції та їх класифікація.
10.Євровалютний ринок: сутність та основні характеристики.
11.Світовий інвестиційний ринок: поняття та структура.
12.Світовий ринок акцій та облігацій.
13.Управління міжнародними інвестиційними процесами.
14.Ринок міжнародного капіталу: сутність, структура, тенденції розвитку.
15.Міжнародний кредит: поняття і форми.
16.Міжнародний ринок боргових цінних паперів: інструменти та форми.
17.ТНК: сутність, структура та фінанси.
18.Пряме зарубіжне інвестування: сутність, мотивація, світові потоки.
19.ТНК: управління фінансовими потоками, валютні ризики
20.Міжнародні розрахунки: характеристика та форми.
21.Вплив макроекономічної політики на стан платіжного балансу.
22.Глобалізація та світовий борг.
23.Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього
боргу.
24.Кредитування міжнародними фінансовими організаціями.
25.Україна в системі міжнародного фінансового лізингу.
Тести
1. Глобалізація – це:
А) угруповання країн на основі валютно-економічного домінування
держав, що очолюють цей блок, шляхом прикріплення до їхньої валюти валют
країн-учасниць блоку;
Б) вищий етап інтернаціоналізації всіх факторів виробництва, коли система
міжнародних економічних відносин охоплює всі національні економіки,
зміцнюючи економічну цілісність світу;
В) зростання масштабів технологічного переозброєння фінансових ринків
на основі інтернет-технологій, які стирають національні кордони;
Г) зміни в ідеології діяльності міжнародних фінансових організацій.
2. Співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу; або ціна
грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни:
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А) факторинг;
Б) валютний курс;
В) лізинг;
Г) валютний кошик.
3. Форфейтинг – це:
А) операція купівлі банком на повний строк і за заздалегідь
встановленими умовами векселів та інших боргових та платіжних документів;
Б) застосування експортних субсидій, митних тарифів, страхування від
втрат, викликаних коливанням валютних співвідношень;
В) форма організації міжнародних грошових відносин; сукупність правил
та механізмів, що забезпечують співвідношення між валютами;
Г) відсутність будь-якого контролю та яких-небудь обмежень з поточними
та капітальними операціями.
4. Вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять
інвесторові відповідний доход, але не дають право контролю над
підприємством:
А) прямі іноземні інвестиції;
Б) франчайзинг;
В) ліцензування;
Г) портфельні інвестиції;
5. Які економічні процеси впливають на платіжний баланс країни:
А) інфляція, рівень виплат заробітної плати, виконання держбюджету;
Б) обсяг міжнародних резервів, державний та гарантований державою
борг;
В) темп інфляції, реальний рівень зростання ВВП, відсоткові ставки та
валютний курс «спот»;
Г) валовий зовнішній борг, міжнародні запозичення;
Міжнародні організації
Теоретичні питання
1.
Типи міжнародних організацій і їх особливості.
2.
Право міжнародних організацій, його види і суть.
3.
Методи і технічні прийоми прийняття рішень в міжнародних
організаціях.
4.
Міжнародні неурядові організації: правовий статус, сутність, види,
форми діяльності.
5.
Організація Економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): цілі
створення і діяльність організації.
6.
Європейський Союз: історія створення, склад, засади, цілі створення,
організаційна структура.
7.
Сучасний стан співробітництва України з Європейським Союзом.
8.
Загальна характеристика Азіатсько-Тихоокеанського економічного
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співробітництва (АТЕС) та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН):
членство, мета, сучасна діяльність.
9.
Загальна характеристика Ліги арабських держав: та Організації країнекспортерів нафти (ОПЕК): членство, цілі створення, діяльність.
10. ООН: цілі та принципи діяльності, структура організації, головні
органи і їх компетенція.
11. Спеціалізовані установи ООН, специфіка їх статусу.
12. Основні спеціалізовані установи в економічній сфері діяльності.
13. Система міжнародних валютно-кредитних організацій.
14. Міжнародний валютний Фонд (МВФ): мета створення, функції,
організаційна структура, механізми фінансування, членство України.
15. Система міжнародних валютно-кредитних організацій.
16. Група Світового банку: її складові, цілі та функції.
17. Паризький клуб та Лондонський клуби кредиторів: сутність, цілі та
механізми функціонування.
Тести
1. Механізм регулювання МЕВ. Видом міжнародної координації не є:
А) національна координація;
Б) багатостороння координація;
В) білатеральна координація;
Г) інституційна координація.
2. Критеріями (ознаками) міжнародної організації є:
А) спільний бюджет і донори;
Б) спільна мова і культура;
В) спільна релігія та свята;
Г) багатонаціональність і спільні цілі.
3. Місто, в якому розташовано штаб-квартиру Європейського Союзу:
А) Лондон;
Б) Париж;
В) Брюссель;
Г) Женева.
4. Юридична форма рішення в міжнародній організації, яка не має
обов’язкового для виконання характеру (на прикладі ОЕСР та ЄС):
А) директиви;
Б) пропозиції;
В) рішення;
Г) рекомендації.
5. Який із методів прийняття рішень в МО дає можливість утриматися від
голосування:
А) консенсус;
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Б) одностайність;
В) мажоритарний;
Г) дирекційність.
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Екзаменаційний білет № _
Дайте стислу відповідь на теоретичні питання:
1. Види міжнародної торгівлі.
2. Критерії класифікації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
3. Світовий інвестиційний ринок: поняття та структура.
4. Європейський Союз: історія створення, склад, засади, цілі створення,
організаційна структура.

Тести (оберіть правильну відповідь):
1. Зона вільної торгівлі передбачає:
А) пільговий торговельний режим для країн-учасниць за рахунок
усунення внутрішніх тарифів;
Б) пільговий торговельний режим, коли дві або кілька країн зменшують
взаємні тарифи з імпорту;
В) вільний (безмитний) доступ товарів будь-яких країн;
Г) усунення внутрішніх тарифів і єдиний для країн-учасниць зовнішній
тариф.
2.До Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ) входить:
А) Велика Британія;
Б) Угорщина;
В) Данія;
Г) Норвегія.
3.Що таке ДТНК?
А) дочірня транснаціональна компанія;
Б) договірна транснаціональна компанія;
В) двосекторна транснаціональна компанія;
Г) державна транснаціональна компанія.
4.Внутрішньофірмовий ринок ТНК – це:
А) ринок клієнтів і постачальників транснаціональної компанії;
Б) ринок суб’єктів господарювання, які входять до складу
транснаціональної компанії;
В) внутрішній ринок країни базування транснаціональної компанії;
Г) внутрішній ринок приймаючої країни.
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5.Вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять
інвесторові відповідний доход, але не дають право контролю над
підприємством:
А) прямі іноземні інвестиції;
Б) франчайзинг;
В) ліцензування;
Г) портфельні інвестиції;
6.Які економічні процеси впливають на платіжний баланс країни:
А) інфляція, рівень виплат заробітної плати, виконання держбюджету;
Б) обсяг міжнародних резервів, державний та гарантований державою
борг;
В) темп інфляції, реальний рівень зростання ВВП, відсоткові ставки та
валютний курс «спот»;
Г) валовий зовнішній борг, міжнародні запозичення
7.Місто, в якому розташовано штаб-квартиру Європейського Союзу:
А) Лондон;
Б) Париж;
В) Брюссель;
Г) Женева.
8.Юридична форма рішення в міжнародній організації, яка не має
обов’язкового для виконання характеру (на прикладі ОЕСР та ЄС):
А) директиви;
Б) пропозиції;
В) рішення;
Г) рекомендації.
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VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Кожен екзаменаційний білет містить чотири теоретичні питання та вісім тестів.
Відповідь на кожне теоретичне питання оцінюється у 30 балів, відповідь на
кожне тестове питання оцінюється у 10 балів, тобто, разом результат потенційно
складає максимально 200 балів. Приймальна комісія оцінює письмові відповіді
вступника за наступними критеріями:
1. Теоретична частина
Кожне теоретичне питання оцінюється за 30-ти бальною шкалою за умови:
30 балів – вступник дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене
запитання, продемонстрував відмінні знання літературних джерел та понятійного
апарату;
20 балів – вступник загалом відповів на поставлене запитання, але недостатньо
глибоко висвітлив всі аспекти даного питання, помилився у використанні понятійного
апарату та тому подібне;
10 балів – вступник надав невичерпну, частково помилкову відповідь;
0 балів – вступник взагалі нічого не відповів.
Максимальна кількість балів за теоретичну частину екзаменаційного білета з
чотирьох питань – 120 балів.
3. Тести
10 балів – правильна відповідь на тест.
0 балів – неправильна відповідь.
Максимальна кількість балів за вісім тестів у кожному екзаменаційному білеті –
80 балів.
Високий рівень (180 – 200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання основної та
додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки,
використовує знання інших галузей знань, вдало наводить приклади.
Достатній рівень (150 – 179 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому відповідь досить
повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або незначні
помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні понять.
Задовільний рівень (120 – 149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь неповна,
неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, відчуваються
складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Низький рівень (100 – 119 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає суттєві помилки при
висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може навести приклади.
Незадовільний рівень (до 99 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: не володіє переважною частиною програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять.
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