
 

 



Пояснювальна записка 

 

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня 

магістр за спеціальністю “Економіка” (ОПП “Міжнародна економіка”) - 

виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами 

вищої освіти для бакалаврів, що навчалися за спеціальністю “Економіка”. 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань 

побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що 

в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра визначають 

наявність у випускника здібностей виконувати аналітичну, планову, 

організаційну, обліково-статистичну, контрольну, інформаційну функції, а 

також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо 

впровадження результатів досліджень, застосовувати на практиці набуті 

теоретичні знання з  міжнародної економіки. 

Програма вступних випробувань охоплює питання з фахових дисциплін 

“Міжнародна економіка”, ”Міжнародна торгівля”, „Економіка зарубіжних 

країн”.   
 

Зміст програми 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА  

 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Предмет курсу «Міжнародна економіка». Основні ознаки міжнародної 

економіки. 

Світовий ринок, його сутність та особливості формування. Структура та 

головні характеристики світового ринку. Світове господарство як система: 

виникнення і етапи розвитку.  

Міжнародна економічна система. Сутність, особливості міжнародних 

економічних відносин (МЕВ). Механізм, форми та рівні міжнародних 

економічних відносин. Суб'єкти міжнародних економічних відносин. 

Середовище міжнародних економічних відносин (політико-правове, 

економічне, соціально-культурне), його особливості та структуризація.   

Ресурси та інфраструктура. Міжнародний транспорт і зв'язок. 

Особливості та закономірності розвитку міжнародної економіки. 

Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці. 

Міжнародна економічна інтеграція, форми її розвитку (зона вільної торгівлі, 

митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз).  

Національна економіка як об`єкт світової економічної системи. 

Систематизація країн світу за регіональною та організаційною ознаками, 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.  

 

 



Тема 2. Базові поняття та загальна характеристика міжнародної 

економічної діяльності 

Попит та пропозиція у міжнародній економіці. Графічна інтерпретація 

сукупного попиту і сукупної пропозиції. Товар у міжнародній економіці. 

Міжнародний рух товарів, як ознака світового ринку. Графічна інтерпретація 

експорту й імпорту. Ринкова рівновага. Торгові й неторгові товари, головні 

відмінності між ними. 

Сутність міжнародної економічної діяльності. Міжнародна економічна 

діяльність, її суб'єкти та форми. Експорт та імпорт товарів і послуг. Контрактні 

коопераційні угоди. Господарська діяльність за кордоном. Іноземна 

інвестиційна діяльність. Міжнародний бізнес і міжнародне виробництво. 

Функціональні взаємозв’язки в міжнародній економіці. Структура економіки. 

Сектори економічної діяльності. Грошовий сектор. Бюджетний сектор. 

Реальний сектор. Зовнішній сектор. Зв’язки між ними. Система національних 

рахунків. Види макроекономічних рахунків. 

 

Тема 3. Інтернаціоналізація економічного розвитку 

 Інтернаціоналізація господарського життя як закономірність міжнародної 

економіки. Характеристика основних форм прояву процесів інтернаціоналізації, 

зокрема зростання обсягів міжнародної торгівлі та інвестицій, диверсифікація 

світових фінансових ринків та ринків робочої сили, значне зростання впливу 

транснаціональних корпорацій на світові господарські процеси, загострення 

світової конкуренції тощо. 

Етапи розвитку інтернаціоналізації господарського життя. 

Характеристика напрямів інтернаціоналізації господарського життя 

(інтернаціоналізація виробничих сил, виробничих процесів. виробництва, 

обміну, транспорту, паливно-енергетичних комплексів розподілу, споживання, 

інформаційних систем, управління). 

 

Тема 4. Світовий ринок товарів і послуг 

Сучасні тенденції розвитку світового ринку, його структура та ключові 

характеристики. Зовнішня, міжнародна та світова торгівлі. Сутність та 

показники міжнародної торгівлі. Види міжнародної торгівлі: за специфікою 

об`єкта, за специфікою взаємодії, за специфікою регулювання. Види і форми 

зустрічної торгівлі. Електронна торгівля. Значення міжнародної торгівлі, 

фактори зростання. Вплив розвитку зовнішньої торгівлі на стабілізацію 

національної економіки.  

Принципи вартісної оцінки експорту й імпорту. Інструменти аналізу 

міжнародної торгівлі. Умови торгівлі. Типи економічного росту. Еластичність 

експорту й імпорту. 

Сучасна структура світового ринку товарів і послуг. Географічна 

структура світового ринку. Товарна структура світового ринку. Міжнародна 

торгівля послугами та її особливості. Методи міжнародної торгівлі.  

Основні види посередницьких операцій у міжнародній торгівлі та їх 

характеристика. Переваги та недоліки торгівлі напряму та через посередників. 

Види посередників. Міжнародна біржова торгівля. Види біржових угод. 

Міжнародні аукціони, їх види та механізми проведення. Міжнародні торги 



(тендери). Зовнішня торгівля України: географічна та товарна структура. 

       Інструменти торгової політики. Тарифне та нетарифне регулювання 

міжнародної торгівлі. ГАТТ/СОТ. Україна на світовому ринку товарів та 

послуг. 

 

Тема 5. Міжнародний рух капіталу 

Міжнародний поділ факторів виробництва: землі, капіталу, технології. 

Міжнародна мобільність факторів виробництва. Класифікація факторів 

виробництва за походженням і ступінню спеціалізації. Функціональні зв*язки в 

міжнародній економіці. 

Сутність, форми та структура міжнародного руху капіталу. Теорії прямих 

іноземних інвестиції. Прямі іноземні інвестиції та транснаціональні корпорації. 

Основні риси транснаціональних корпорацій та підходи до оподаткування 

прибутків.  

Форми та напрями транснаціоналізації. Транснаціональні альянси, їх 

розподіл за функціональними формами. Міжнародні портфельні інвестиції. 

Міжнародний рух позичкового капіталу. Сутність та економічний зміст 

міжнарордного кредиту. Основні форми міжнародного кредитування. Світовий 

ринок позичкового капіталу. Міжнародна заборгованість. Зовнішня 

заборгованість України. 

 

Тема 6. Світовий ринок праці 

Світовий ринок праці та його роль в розвитку міжнародної економіки. 

Основні тенденції його розвитку. Особливості формування та розвитку 

світового ринку праці. Попит і пропозиція на світовому ринку праці. 

Світові центри тяжіння робочої сили. Роль і місце міжнародних 

організацій у регулюванні світового ринку праці.  

Роль і місце міжнародних організацій у регулюванні світового ринку праці. 

  

Міжнародна організація праці (МОП), її завдання і напрями діяльності. 

Стан націрнального ринку праці. Інтеграція України у світовий ринок праці. 

 

Тема 7. Міжнародна трудова міграція 

Міжнародна міграція робочої сили як форма міжнародних економічних 

відносин. Сутність і види міжнародної трудової міграції. Теоретичні  розробки 

проблем міжнародної трудової міграції. Кількісні показники міжнародної 

трудової міграції. Етапи розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів. 

Світові хвилі міграцій. Напрями міграції робочої сили.  

Характеристика видів міграції. Причини міжнародної трудової міграції. 

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. Шенгенська угода.  

Міжнародна організація з міграції, її завдання і напрями діяльності. 

Демографічні чинники міжнародної міграції. Боротьба з торгівлею людьми. 

Нелегальна міграція.  

Україна у світових міграційних процесах. Еволюція міграцій українців. 

http://westudents.com.ua/glavy/20218-osnovn-formi-mjnarodnogo-kredituvannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/20219-mjnarodna-zaborgovanst.html
http://westudents.com.ua/glavy/20220-zovnshnya-zaborgovanst-ukrani-.html
http://westudents.com.ua/glavy/20220-zovnshnya-zaborgovanst-ukrani-.html


Тема 8.  Міжнародний рух технологій 

Сутність та економічна роль міжнародного руху технологій в міжнародній 

економіці. Теоретичні основи аналізу міжнародної передачі технологій. Моделі 

неотехнічного розвитку.  

Характеристика технологій як товару. Особливості міжнародного 

технологічного обміну в сучасних умовах.Форми міжнародної передачі 

технологій (комерційні, некомерційні). Правові форми захисту (патент, 

ліцензія, копірайт, товарна марка). Міжнародна торгівля ліцензіями.  

Міжнародний ринок інжинірингових послуг. Економічна оційнка 

міжнародної передачі технологій.  

Міжнародне технічне сприяння та регулювання ринку технологій. Україна 

на міжнародному ринку технологій. 

 

Тема 9. Теорії валютних курсів 

Поняття «валюта» та її види за класифікаційними ознаками (емітентською 

належністю, режимомо використання, функціональною ролю, характером 

застосування у валютній практиці, зовнішньою (матеріальною) формою, 

ступенем стійкості щодо власного номіналу та курсу інших валют, можливістю 

резервування (нагромадження). Резервна валюти та умови її підтримки. Функції 

валюти. 

Валютний курс та його режими. Котирування валют та його різновиди і 

методи. Валютний паритет. Система валютних курсів за критеріями 

класифікації. Характеристика курсоутворюючих факторів. Еволюції теорій 

валютного курсу. 

 Конвертування валют та його види. Фактори, що впливають на 

конвертованість валюти.  Валютні обмеження та їх форми. Сучасні типи 

режимів валютних курсів. 

Поняття монетарної політики, валютної політики, національної валютної 

політики. Види та цілі валютної політики. Методи стратегічної валютної 

політики. Характерні особливості інструментів поточної валютної політики: 

девальвація-ревальвація; Механізм дисконтної політики центрального банку; 

форми, завдання та методи валютної інтервенції. 

Валютно-курсові проблеми монетарної політики у сучасних умовах. 

 

Тема 10. Світовий валютний ринок і валютна система та принципи їх 

функціонування 

Світовий валютний ринок та його сутність. Причини становлення і 

розвитку сучасного світового валютного ринку. Характеристика суб’єктів 

валютного ринку. Функції валютного ринку. Специфічні ознаки світового 

валютного ринку. Структура світового валютного ринку. 

Поняття валютної системи та її структура. Основні елементи національної 

та світової валютної системи. Золотовалютні резервита характеристика їх 

компонентів. 

Валютні операції та характеристика їх основних видів (депозитні, 

конверсійні, арбітражні, спот, форвардні, ф’ючерсні, опціонні, своп). 

Сучасні світові фінансові центри торгівлі валютою та їх характерні ознаки, 

цілі створення, системи управління, механізми. Міжнародні валютно-фінансові 



організації в системі ООН та регіональні. Міжнародний валютний фонд: цілі 

створення, система управління, характеристика сучасних механізмів кредитної 

діяльності. 

Еволюція світової валютної системи: тенденції та етапи розвитку. Система 

золотого стандарту, система золотовалютного стандарту. Система паперово-

валютного стандарту (Ямайська угода 1979 р.): характерні ознаки, переваги, 

недоліки.  

Регіональні валютні системи. Європейська валютна система: цілі 

утворення, етапи розвитку, стартові механізми. Етапи становлення 

Європейського валютного союзу (ЄВС). Переваги введення єдиної валюти. 

Валютний ринок України та особливості його функціонування. 

Становлення валютної системи України: етапи реформування. Органи 

валютного контролю в Україні.  Основні напрями  валютного регулювання в 

Україні.  

 

Тема 11. Міжнародні розрахунки. Платіжний баланс та макроекономічна 

рівновага 

Поняття міжнародних розрахунків. Основні суб’єкти міжнародних 

розрахунків: нефінансові корпораці, домашні господарства, неприбуткові 

установи, урядові установи, фінансові корпорації. Особливості міжнародних 

розрахунків.  

Форми міжнародних розрахунків (аккредитив, інкасо, банківський переказ, 

авансові розрахунки, розрахунки з відкритим рахунком, валютний кліринг) та 

їх особливості проведення.  Фактори їх вибору у міжнародних комерційних 

відносинах. 

Сучасні платіжні системи та засоби зв’язку суб’єктів міжнародних 

розрахунків. Всесвітню міжбанківську фінансову телекомунікаційну систему 

СВІФТ. Система міжбанківських клірингових розрахунків і пла тежів 

ЧІПС. Міжбанківська система США «Федвайр» (FedWire). Транс’європейська 

автоматизована експрес-систему валових розрахунків у режимі реального часу 

ТАРГЕТ.   

Характерні ознаки способів (авансовий платіж, акредитив, оплата після 

відвантаження, інкасо, торгівля за відкритими рахунками)  і засобів платежів 

(чеки, перевідні векселі, банківські витрати, поштові, телеграфні платіжні 

доручення, грошові перекази по системі SWIFT), що використовуються в 

міжнародній торгівлі. 

Поняття платіжного балансу і основні принципи його побудови. Структура 

платіжного балансу. Поняття економічної рівноваги платіжного балансу. 

Характеристика основних факторів, що впливають на стан платіжного 

балансу (темп інфляції, реальне зростання ВВП, процентні ставки, валютний 

курс «спот»). 

Регулювання платіжного балансу та його особливості. Дефляційна 

політика, девальвація національної валюти, валютний контроль та обмеження 

на валютні операції.  Шляхи досягнення рівноваги платіжного балансу.   

 Класифікація платіжного балансу України за методикою МВФ. Сальдо 

платіжного балансу та основні шляхи його регулювання в Україні.  

 



12. Міжнародні фінансові ринки 

Структура та ключові тенденції розвитку міжнародного фінансового 

ринку. 

Міжнародний валютний ринок, його сутність і значення для розвитку 

економіки. Особливості укладання угод на міжнародному валютному ринку. 

Урядове втручання в діяльність валютних ринків.  

Міжнародний кредитний ринок. Сутність, функції і різновиди 

міжнародного кредиту. Фінансові умови міжнародних кредитних умов. 

Міжнародний лізинг, факторинг та форфейтинг. Міжнародне кредитування 

української економіки та наслідки співробітництва України та МВФ. 

Міжнародний фондовий ринок та розвиток його структури. Страхування 

міжнародних операцій та його особливості в Україні. Сучасні особливості 

функціонування світового ринку золота. Глобалізація міжнародних фінансових 

потоків, сучасні фінансові інструменти і технології. Міжнародні фінансові 

центри, передумови формування та порівняльна оцінка розвитку. Офшорні зони 

(центри), механізми і наслідки здійснення офшорних операцій. Шляхи і 

проблеми інтеграції України у світову фінансову систему. 

Міжнародний ринок цінних паперів (титулів власності, облігацій, 

фінансових деривативів). 

 

Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція. Інтеграція України у 

світову економіку 

Економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції. Передумови і 

фактори розвитку міжнародної регіональної інтеграції (політичні, економічні, 

науково-технологічні, соціокультурні і глобальні).  Рівні, форми і типи 

міжнародної регіональної інтеграції на мікро- і макрорівні. 

Шляхи формування і ефективність створення та розвитку міжнародних 

регіональних інтеграційних угруповань. Ефекти регіональних торговельних 

угод. Динамічні та статичні ефекти економічної інтеграції. 

Регіональні інтеграційні угрупування. Характеристика діяльності основних 

інтеграційних угрупувань: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД. Проблеми 

формування ЄЕП. 

Процес європейської економічної інтеграції та його витоки. 

Характеристика етапів еволюції європейської інтеграції: зони вільної торгівлі, 

митного союзу, загального ринку, економічного союзу. Управлінські органи 

ЄС. Інститути і механізми наднаціонального регулювання в ЄС. Позиції 

сучасного ЄС у глобальній економіці. Європейський внутрішній ринок. 

Європейська економічна політика.  

Етапи і перспективи розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці. 

Особливості Латиноамериканської регіональної і субрегіональної інтеграції. 

Інтеграційні процеси у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Специфіка 

регіональної інтеграції арабських і африканських країн. 

Об’єктивна необхідність інтеграції України в міжнародну економічну 

систему. Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному контексті. 

Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій. 

Вашингтонський консенсус: проблеми і наслідки. Пост-Вашингтонський 

консенсус. Україна у процесах європейської інтеграції. Стратегічні напрями 



євроінтеграції України. Храктеристика етапів  європейської інтеграції 

національної економіки. Участь України у регіональних інтеграційних 

угрупуваннях. Проблеми формування стратегії економічного розвитку України. 

 

Тема 14. Глобалізація економічного розвитку 

Сутність поняття глобалізації. Глобалізація міжнародної економіки. 

Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні і негативні наслідки. Осовні 

показники економічного розвитку. 

Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та їх загострення. 

Еволюція національної економіки в умовах глобалізації: Необхідність 

державного втручання в розвиток глобалізаійниї процесів. 

Цивілізаційні виміри глобальних проблем. Економічні аспекти зіткнення 

та взаємодії цивілізацій. Міждержавне регулювання глобальних проблем. 

 

Тема 15. Міжнародний бізнес та його різновиди 

Суть і мотивація міжнародного бізнесу. Характеристика видів 

міжнародного бізнесу (експорт, ліцензування, франчайзинг, контракти на 

управління, проекти «під ключ», прямі іноземні інвестиції). Основні види 

міжнародних операцій і чинники, що на них впливають. 

Класифікація основних суб’єктів міжнародного бізнесу за видами 

діяльності, за формою власності і правовим становищем. Правове регулювання 

міжнародного бізнесу. 

Сутність та класифікація офшорних центрів. Види офшорного 

підприємництва. Податкове планування як засіб використання офшорних 

центрів. 

 

Тема 16. Транснаціональні корпорації (ТНК) та сучасна система 

управління ними 

Сутність і принципові риси ТНК: підходи до визначення, критерії 

приналежності та оцінка економічного потенціалу в міжнародній економіці. 

Формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації: дуалістична 

концепція інтернаціоналізації, модель EPRG. Особливості 

внутрішньоекономічного механізму ТНК та моделі вибору форми 

транснаціональної діяльності.  

Формування і реалізація стратегії ТНК: сутність, рівні, основні стадії та 

особливості. Стратегії ТНК, що функціонують на ринку України. Середовище і 

специфіка фінансової діяльності ТНК: джерела фінансування, управління 

грошовими потоками та  взаємодія ТНК з світовими фінансовими інститутами.  

Особливості управління виробничою діяльністю і персоналом ТНК. 

Проблема взаємодії ТНК і національних економік. Роль ООН і інших 

міжнародних і національних організацій в процесі регулювання діяльності 

ТНК. Специфіка обліку, фінансової звітності, аналізу діяльності ТНК та їх 

відділень, що функціонують в Україні. Злиття і поглинання у міжнародному 

бізнесі.  

Поняття “міжнародний менеджмент” як відображення практики 

управління ТНК. Специфіка зовнішнього середовища ТНК. Філософія 

управління ТНК. Професійні та особистісні вимоги до менеджера-



міжнародника 

 

Тема 17. Функціональна структура міжнародного менеджменту 

Міжнародний менеджмент як система функціонування. Міжнародний 

виробничий менеджмент та його характеристика. 

Менеджмент міжнародного маркетингу. Методи визначення та стратегії 

зменшення політичного ризику в міжнародному маркетингу. Підходи до вибору 

цільового зарубіжного ринку та обґрунтування рішення щодо виходу на нього. 

Сегментація світового ринку: цілі, умови. Методологічні підходи та вплив на 

маркетингові стратегії. Міжнародні маркетингові дослідження: типи, 

особливості, стадії проведення. Стратегії (моделі) виходу фірми на зовнішній 

ринок: порівняльна характеристика, чинники вибору. Міжнародний 

маркетинговий комплекс: склад, типи, емпірична послідовність стандартизації, 

основні рішення. Товарна політика та товарна стратегія фірми на зарубіжних 

ринках. Міжнародні маркетингові комунікації: сутність, цілі, методи та 

інструменти. Міжнародна цінова політика фірми. 

Особливості міжнародного фінансового менеджменту.  
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 

 

Тема 1. Економіко-теоретичні засади міжнародної торгівлі 

Сутність міжнародної торгівлі. Концепції та етапи розвитку міжнародної 

торгівлі.  

Класичні теорії міжнародної торгівлі (абсолютних і порівняльних переваг). 

Теорія Гекшера-Оліна. Теореми Самуельсона, Столпера-Самуельсона, 

Рибчинського. Парадокс В. Леонтьєва. Теорії та моделі неотехнологічного 

напряму (наукомісткої спеціалізації, технологічного розриву, життєвого циклу 

продукту, економії на масштабах виробництва, внутрішньогалузевої торгівлі). 

Теорія конкурентних переваг М. Портера. 

Міжнародна торгівля та економічний розвиток. Види сучасної міжнародної 

торгівлі.  

Методи ведення міжнародної торгівлі. 

Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. 



Тема 2. Інституційні засади міжнародної торгівлі 

Правове забезпечення міжнародної торгівлі. Нормативно-правове 

регламентування міжнародних торговельних угод. 

Система регулювання міжнародної торгівлі: національний та 

наднаціональний рівень. Роль міжнародних організацій в регулюванні 

міжнародної торгівлі.  

Врегулювання міжнародних торгових суперечок. 

Світова організація торгівлі (СОТ): цілі, функції та структура. Система 

СОТ для урегулювання суперечностей у сфері міжнародної торгівлі.  

 

Тема 3. Міжнародна торгівля і світове господарство 

Види економічної класифікації держав світу. Економічно розвинені країни 

та країни, що розвиваються. Конкурентоспроможність країн. 

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. 

Форми міжнародної торгівлі та їх класифікація. 

Географічна структура світової торгівлі. Товарна структура світового 

ринку.  

Платіжний баланс. Теорії платіжного балансу. 

Вплив валютного курсу на міжнародну торгівлю. Сучасні тенденції 

міжнародної торгівлі. 

 

Тема 4. Зовнішньоторговельна та міжнародна торговельна політика 

Зовнішньоторговельна політика держав світу як складова їх зовнішньої 

політики. Основні типи торговельної політики. Вільна торгівля. Протекціонізм. 

Тарифні та нетарифні методи регулювання. Мито, митний тариф, митна 

вартість товару, країна походження товару. Ліцензії, квоти, технічні бар’єри. 

Фінансові методи торговельної політики.  

Торговельна дискримінація. Зони вільної торгівлі. Митні союзи. Спільні 

ринки. Економічні союзи. 

Єдина торговельна політика Європейського союзу як основа європейської 

інтеграції. Основні інструменти торговельної політики ЄС. 

 

Тема 5. Світові ринки сировини, продовольчих та непродовольчих товарів 

Особливості торгівлі сировинними товарами.  

Ринки продовольства. Ринки сільськогосподарської сировини. 

Ринки руд і металів. Зв’язок ринків сировини та готової продукції. 

Світовий ринок палива. Основні світові експортери та імпортери палива. 

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). 

Ринки промислових товарів. Ринки продукції машинобудування. Сучасні 

ринки товарів хімічної промисловості. 

Ринки взуття, одягу й текстилю.  

 

Тема 6. Міжнародний ринок робочої сили 

Міжнародна трудова міграція населення. Експорт та імпорт робочої сили. 

Сезонна міграція працездатного населення. Основні світові потоки трудової 

міграції. 

Чинники та наслідки міжнародного руху робочої сили. Державне 



регулювання трудової міграції. 

Соціально-економічні проблеми адаптації трудових мігрантів у новому 

етно-соціокультурному середовищі. 

Працевлаштування українських працівників за кордоном. Країни з 

найбільш сприятливими умовами для роботи українських трудових мігрантів. 

Зайнятість іноземних працівників в Україні. Проблеми нелегальної 

міграції. 

 

Тема 7. Міжнародні ринки капіталів 

Міжнародні фінансові ринки. Чинники активізації формування 

міжнародного фінансового ринку. Особливості та функції світового 

фінансового ринку. 

Міжнародний рух капіталу: основні поняття й форми. Класифікація форм 

міжнародного руху капіталу. Причини та фактори міграції капіталу. 

Теорії міжнародного руху капіталу.  

Сучасне міжнародне фінансування як основа міжнародного руху капіталу.  

Інституціональна структура світової фінансової системи. Учасники 

світової фінансової системи. 

Основні види міжнародних інвестицій. Прямі іноземні інвестиції. 

Портфельні інвестиції. 

Тенденції розвитку світових інвестицій. Географія світових ринків 

капіталів.  

Позитивні та негативні наслідки іноземного інвестування. 

Ризики міжнародної інвестиційної діяльності. Валютні ризики. 

Інвестиційний клімат. Параметри оцінки інвестиційного клімату. 

 

Тема 8. Міжнародна торгівля товарами 

Види зовнішньоторговельних операцій. Методи здійснення експортно-

імпортних операцій. Торгівля за прямими зв’язками між контрагентами. 

Торгівля через торговельно-посередницьку ланку.  

Міжнародна біржова торгівля. Біржове законодавство України. Біржові 

операції (спотові, форвардні, ф’ючерсні). 

Міжнародні товарні аукціони. Особливості аукціонної торгівлі. Провідні 

світові аукціони. Порядок проведення міжнародних аукціонів. Міжнародні 

торги (тендери). Порядок проведення міжнародних торгів. 

Міжнародні ярмарки та виставки. 

Уніфікація правил укладання міжнародних торговельних угод з купівлі-

продажу товарів. Базисні умови постачання. ІНКОТЕРМС-2010. 

Контракти міжнародної купівлі-продажу: характеристика, види, зміст. 

Основні умови контракту міжнародної купівлі-продажу. Порядок укладання 

контракту. Виконання контракту. 

Світові ціни на промислові та сировинні товари. Ціни та розрахунки у 

міжнародній торгівлі. Умови платежів. 

 

Тема 9. Міжнародна торгівля послугами 

Послуги у міжнародній торгівлі. Міжнародна класифікація послуг. 

Чинники розвитку міжнародної торгівлі послугами. 



Міжнародні транспортні послуги на світовому ринку. Авіаційні, 

залізничні, автомобільні, морські перевезення. Інші види транспорту в 

міжнародній торгівлі. 

Інформаційні послуги. Сучасний стан розвитку засобів комунікації та їх 

вплив на процеси розвитку світового господарства. 

Лізингові операції. Рентинг, хайринг і лізинг. 

Рекламна діяльність. Міжнародне регулювання рекламної діяльності. 

Страхування. Світовий ринок страхових послуг. Вітчизняні та іноземні 

страхові  

компанії на українському ринку. 

 

Тема 10. Міжнародна торгівля технологіями та об’єктами авторського 

права 

Технології та інші об’єкти авторського права. 

Міжнародна комерційна передача технологій. Міжнародна передача 

технологій на некомерційних засадах. 

Форми міжнародного комерційного технологічного обміну (ліцензійна 

торгівля об’єктами промислової власності, утворення спільних підприємств, 

прямі інвестиції у підприємства з високою технологічною базою, міжнародна 

торгівля високотехнологічними товарами тощо).  

Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами. 

 

Тема 11. Міжнародний туризм 

Сутність міжнародного туризму та його значення для економіки світу. 

Чинники розвитку міжнародного туризму. 

Ринок міжнародного туризму. Основні туристичні потоки. Провідні 

туристичні регіони світу. Країни-донори та країни-акцептори світових 

туристичних потоків. Сучасні тенденції зміни векторів туристичних потоків.  

Організація міжнародного туристичного бізнесу. Управління та 

регламентація міжнародного туризму. Всесвітня туристична організація (ВТО). 

Перспективи міжнародного туризму в світі та Україні. 

 

Тема 12. Україна на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій 

Зовнішня торгівля товарами та послугами. Географічний розподіл 

експорту та імпорту України. Фактори впливу та тенденції розвитку експортно-

імпортної діяльності України. Геополітична структура експорту та імпорту 

України. Товарна структура експорту та імпорту України. 

Зовнішньоторговельний баланс та зовнішньоторговельний оборот України.  

Міжнародна інвестиційна діяльність України. Законодавча база розвитку 

іноземного інвестування в Україні. Гарантії захисту іноземних інвестицій. 

Диференціація регіонів України за інвестиційною привабливістю. Оцінка та 

шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні. 
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ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Тема 1. Економічна структура світу 

Поняття економічної структури світу. Основні її елементи. Світові 

науково-технічні відносини: їх виникнення, світовий ринок патентів та 

ліцензій, основні етапи розвитку науково-технічних відносин, вплив науково-

технічного прогресу на розвиток світового господарства.  

Світова виробничо-інвестиційна діяльність: основні типи міжнародних 

виробництв за  Дж. Дайнінгом, переваги, які пов’язані із їх синтезом, 

необхідність функціонування вільних економічних зон, типи міжнародних 

інвестицій, класифікація країн-інвесторів.  

Світова торгівля: експортно-імпортні операції, структура світового 

торговельного експорту, переважання окремих експортних груп, форми світової 

торгівлі. Міжнародна валютно-фінансова система: її зародження, основні етапи 

розвитку за останні 100 років, недоліки та переваги кожної із систем, 

функціонування світових кредитно-фінансових відносин на сучасному етапі. 

 

Тема 2. Національні економіки в системі світового господарства. 

Варіативність моделей економічного розвитку 

Місце та роль національної економіки в системі світогосподарських 

зв’язків. Основні індикатори економічного потенціалу та рівня розвитку країн. 

Валовий внутрішній продукт. Паритет купівельної спроможності Атласний 

метод розрахунку ВВП. Економічний зміст застосування моделі Стюарта та 

кривої Лоренцо. Валовий національний продукт. Індикатор економічного 

добробуту. Індекс людського розвитку.  Класифікація країн у світовій 

економіці. Теорія Уолта Ростоу. Традиційні підходи щодо ідентифікації країн 

світу. Групування держав виходячи з їх місця у трансформаційній моделі 

людства.  Особливості взаємовідносин між країнами в умовах глобалізації. 

Основні моделі економічного розвитку країн світу.  

 

Тема 3. Ресурси як основа міжнародної економіки 

Поняття, значення та склад економічних ресурсів. Мінеральні ресурси. 

Природні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка. Групи мінеральних та 

природніх ресурсів. Підходи до економічної оцінки ресурсів.  

Технологічні ресурси. Посилення інтенсифікації виробництва. Світовий 

ринок технологій. Інформаційні ресурси: сучасний стан розвитку та тенденції.  

Трудові ресурси. Характеристика трудових ресурсів, сучасний стан. 

Показники дослідження трудових ресурсів.  

Фінансово-кредитні ресурси. Структуру фінансових ресурсів світу. 

Фактори впливу на рух світових фінансових потоків. Склад і структура 



фінансових ресурсів держави. Централізовані та децентралізовані фінансові 

ресурси.  

 

Тема 4. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів 

Основні ознаки країн-лідерів. Група країн за класифікацією “Світового 

економічного огляду ООН”. Індекс технологічних досягнень країн-лідерів. 

Сучасний рейтинг провідних країн світу. Провідні країни світу в галузі 

інновацій. Показники транс націоналізації світової економіки. Генезис 

сучасного економічного зростання постіндустріальних країн.  

Фактори впливу на розвиток країн-лідерів. Показники міжнародної 

імміграції населення та робочої сили до розвинутих країн. Диференціація та 

вирівнювання постіндустріальних країн світу. Нерівномірність економічного та 

соціального розвитку.  

Системні зміни у структурі і характері інвестицій. Утворення та розвиток 

кластерів. Закон нерівномірності економічного та соціального розвитку.  

 

Тема 5. Економіка США і Канади 

Місце США у світовій економіці. Слабкі та сильні позиції США. 

Найбільші корпорації світу (США). Системне лідерство.  Економічний і 

науково-технічний потенціал. Чинники і динаміка економічного розвитку. 

Культ ринкових відносин та “гармонізоване державне втручання” в економіку 

країни. Гнучка економічна та соціальна політика США, потужна ресурсна база. 

Основні заходи реалізації нової економічної політики США.  Іноземний капітал 

в США.  Галузева структура економіки. Структура зайтятості. Сфера послуг в 

США, промисловість, сільське господарство.  

Особливості внутрішньорегіональної економіки. Зовнішньоекономічна 

експансія США. Регіональна структура венчурного капіталу. Особливості 

економічних зв’язків між Україною та США. Основні напрями державного 

регулювання економіки у XXI ст. 

Характерні риси функціонування національної економіки Канади. 

Структура імпорту та експорту. Еволюція соціальної моделі Канади. 

 

Тема 6. Економіка Японії 

Місце країни у глобальній економіці та в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні. Рівень економічного потенціалу. Питома вага Японії у світовому 

промисловому виробництві. Людській капітал та технології Японії. 

Галузева структура господарства. Сфера послуг. Японська банківська 

система. Промисловість. Індекси транс націоналізації провідних японських 

компаній. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків. Структура зовнішньої 

торгівлі. Еволюція економічних моделей. Формування та функціонування 

сучасної моделі Японії. Чинники економічного успіху Японії у післявоєнний 

період. Аграрна реформа. Бюджетна реформа.   Причини та наслідки японської 

кризи 90-х pp. XX ст. Аналіз причин, що призвели для затяжної кризи в Японії. 

Азіатська фінансова криза. Японська модель в умовах глобалізації світового 

господарства. Модель кейруцу.  

 

 



Тема 7. Країни Європейського Союзу 

Країни Європейського Союзу в системі світогосподарських зв’язків. 

Історія європейської інтеграції. Процес удосконалення договірних основ 

функціонування Європейського Союзу. Позиції країн ЄС та аплікантів на 

вступ. Євросоюз як провідний експортер продукції машинобудування та 

хімічної промисловості. Цілі та завдання Європейського Союзу. Політика 

Євросоюзу. Сучасні економічні теорії європейської інтеграції. Форми 

економічної інтеграції. Стадії європейської економічної інтеграції.  

Економічні моделі розвитку країн-членів ЄС. Економічна модель 

Німеччини. Економіка Франції. Економіка Великобританії. Економіка Італії. 

Скандинавська модель розвитку. 

Економіка нових країн – учасниць ЄС. Країни ЦСЄ та Європейський Союз. 

Економіка Польщі. Особливості економіки Чехії. Особливості економіки 

Словаччини. Особливості економіки Угорщини. Особливості членства в ЄС. 

Україна і ЄС. 

 

Тема 8. Економіка країн СНД 

Загальна характеристика економіки країн СНД. Показники технологічних 

досягнень країни СНД. Етапи розвитку. Сучасна модель СНД. Спільні і 

відмінні риси функціонування господарств СНД. Економіка Росії: економічний 

потенціал; особливості здійснення економічних реформ у 1990-ті pp.; структура 

сучасного господарства; особливості зовнішньоекономічних зв’язків. 

Особливості економіки Республіки Білорусь. Риси моделі соціально-

орієнтованої ринкової економіки з білоруською специфікою. Аграрний сектор 

білоруської економіки. Складність державного регулювання в Республіці 

Білорусь. Аналіз основних макроекономічних показників.  

Особливості економіки Республіки Молдова. Економічні реформи. 

Структура експорту та імпорту Республіки Молдова. Особливості економічних 

відносин України з країнами СНД. 

 

Тема 9. Економіка Китайської Народної Республіки (КНР) 

Місце КНР у світовій економіці. КНР за класифікацією ООН. Контрасти 

соціально-економічного розвитку країни. Еволюція економічної моделі. 

Розвиток нового Китаю. Основні етапи проведення соціально-економічних 

реформ в Китаї. Зміни в економічний структурі Китаю.основні 

макроекономічні показники  розвитку країни.  Галузева структура економіки. 

Сучасна промислова структура КНР. Аграрний сектор. Географічна 

спеціалізація сільського господарства. Банківська система Китаю. 

Зовнішньоекономічні зв'язки. Періоди економічних реформ країни. Політика 

державної підтримки експорту. Елементи ризику іноземних інвестицій в КНР. 

Розвиток економічних відносин України з КНР. Загальний товарообіг між 

Україною та континентальним Китаєм.  

 

Тема 10. Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн 

Спільні та відмінні риси НІК. Поділ НІК на мікрогрупи. Економіка 

Республіки Корея (Південна Корея): особливості функціонування в глобальній 



економіці; особливості корейської моделі розвитку; галузева структура 

економіки та зовнішньоекономічні зв’язки. 

Особливості економіки держав–«драконів». Гонконг та Тайвань. 

Інноваційний характер розвитку різних секторів економіки. Позитивні фактори 

розвитку держав. Сучасна економіка Тайваню. Гонконг, як особливий 

адміністративний район Китаю. Сінгапур, як приклад постіндустріальної 

економіки на азійському континенті.  

Особливості економіки держав–«тигрів». Економіка чотирьох країн: 

Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Таїланд. Основні макроекономічні показники 

країн Південно-Східної Азії. Розвиток туризму.  

Розвиток економічних відносин України з новими індустріальними 

державами. Розвиток дво- і багатосторонніх відносин України з НІК. 

Торговельно-економічна сфера. Військово-промисловий комплекс. 

Гуманітарне, науково-технічне та технологічне співробітництво. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня 

складності. Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів 

дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній 

клітинці, що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді 

цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, 

щоб не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. 
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http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%90.%D0%9F.
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%9E.%D0%93.
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