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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності напряму 

підготовки 05 «Соціальні та поведінкові науки»  спеціальності 051  

«Економіка» (згідно Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідної 

спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю напряму підготовки 05 «Соціальні та 

поведінкові науки»  спеціальності 051  «Економіка». 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня бакалавр і 

формування рейтингового списку з абітурієнтів, які поступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю напряму підготовки 05 

«Соціальні та поведінкові науки»  спеціальності 051  «Економіка». 

 Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з основних 

дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – міжнародна економіка, 

національна економіка. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

об’єктивні закони і принципи розвитку міжнародної економіки,  сучасні 

тенденції інтернаціоналізації економіки, форми і методи міжнародної 

економічної діяльності. 

Вступник повинен вміти: 

аналізувати зовнішньоекономічну політику України у процесі інтеграції її 

у сучасні світогосподарські структури  та реалізації аналітичних 

спостережень у сфері інвестування, використовувати фінансову звітність 

корпорацій з метою детального дослідження їх капітального стану та 

структури їх фінансових потоків, здійснювати міжнародну сегментацію 

ринків, визначати оптимальні шляхи та напрями інвестиційної діяльності 

підприємства, оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті 

національних інтересів України. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» 

Тема 1. Міжнародна економічна система 
Поняття міжнародної економічної системи. Елементи міжнародної 

економічної системи. Сутність міжнародних економічних відносин (МЕВ). 
Основні визначення. Форми МЕВ, їх суттєва характеристика і взаємозв’язок. 
Суб’єкти МЕВ (фізичні особи, юридичні особи, держава, міжнародні 
організації). Особливості держави як суб’єкта МЕВ. Організаційно-правові 
форми юридичних осіб у міжнародній господарській практиці. Рівні МЕВ 
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(міжнародні економічні контакти, взаємодія, співробітництво, інтеграція). 
Принципи МЕВ. Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. 

Тема 2. Національні економіки та їх взаємодія 

Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем 

соціально-економічного розвитку.Особливості взаємодії політики й 

економіки у міжнародних економічних відносинах. Зв’язок політики і 

економіки в міжнародній економіці (МЕ). Визначення змісту і структури 

середовища МЕВ.Основні превалюючи тенденції в сучасному 

конкурентному середовищі. Особливості олігополістичної структури на 

світовому ринку. Інфраструктура як необхідна умова ефективного 

функціонування МЕВ. 

Національні, міжнаціональні та наднаціональні органи регулювання МЕВ. 

Основні органи регулювання МЕ. Принципи, методи та інструменти 

регулювання МЕВ. Інституційно-правові структури в механізмі регулювання. 

Національні, регіональні та міжнародні підсистеми регулювання МЕВ. 

Критерії ефективного регулювання міжнародних економічних відносин. 

Головні завдання та принципи діяльності міжнародних організацій. Основні 

міжнародні організації.  

Тема  3.Міжнародна економічна діяльність 

Міжнародний поділ праці (МПП) як основа розвитку МЕВ. Міжнародна 

спеціалізація та міжнародне кооперування. Особливості розвитку сучасних 

МЕВ. Організаційно-правові форми юридичних осіб різних країн світу.  

Поняття та сутність світового господарства. Структура світового 

господарства. Основні тенденції розвитку сучасного світового господарства. 

Тема 4. Теорія міжнародної торгівлі 

Місце міжнародної торгівлі в міжнародних економічних відносинах. 

Принципи, сутність і рівні міжнародних торгових відносин. 

Моделі розвитку міжнародної торгівлі. Теорія меркантилізму. Значення 

теорії меркантилізму в розвитку міжнародної торгівлі. 

Теорії переваг. Факторні моделі розвитку. Теорія Хекшера – Оліна – 

Самуельсона. Сутність парадоксу Леонтьєва. Теорема Рибчинського.  

Неокласичні теорії міжнародної торгівлі. Сутність теорії паритету 

купівельної спроможності. Теорія життєвого циклу товарів. Сутність теорії 

конкурентних переваг М. Портера.  

Тема 5.Світовий ринок товарів і послуг 
Етапи становлення та особливості розвитку світового ринку у сучасних 

умовах. Сучасна динаміка міжнародної торгівлі. Географічна та товарна 

структура міжнародної торгівлі. Характеристика відкритих та закритих 

секторів світових товарних ринків. 

Форми сучасної міжнародної торгівлі. Характеристика основних форм 

міжнародної торгівлі. Класифікація світових цін. Характеристика рівнів 

світових цін. Принципи діяльності міжнародних товарних бірж, міжнародних 

аукціонів. Механізм проведення міжнародних торгів (тендерів). 

Аналіз динаміку експорту та імпорту України. Відносини України і 

Світової організації торгівлі. 
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Тема 6.Міжнародний науково-технічний обмін 

Теорії впливу технічного прогресу на міжнародну торгівлю. Міжнародний 

рух технологій. Модель технічного прогресу. Динамічні моделі 

технологічних відмінностей. 

Механізми міжнародної передачі технологій. Механізм міжнародного 

захисту прав інтелектуальної власності. Міжнародна торгівля ліцензіями, 

патентами, ноу-хау тощо.  

Міжнародна технічна співпраця. Програми технічної співпраці. 

Міжнародні механізми технічної допомоги. 

Державне регулювання передачі технологій. Причини обмеження передачі 

технологій. Механізми регулювання. 

Тема 7.Міжнародна торгова політика 

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Види цін. Цінові скидки. Базисні 

умови постачання.  

Принципи, суть і рівні регулювання міжнародних торговельних відносин. 

Теорія тарифів. Митний тариф і митний податок. Нетарифні засоби 

регулювання. Суть і сучасні форми протекціонізму.  

Світова організація торгівлі (СОТ). Механізми захисту національних 

товаровиробників та національних ринків у межах діяльності СОТ.  

Тема 8.Світовий фінансовий ринок 

Причини і суть міжнародного руху капіталів. Фактори формування 

світового фінансового ринку, його функціональна та географічна структура.  

Сучасна валютна структура світового фінансового ринку. Інституціональна 

структура світового фінансового ринку. Характеристика основних учасників 

світового фінансового ринку. Причини виникнення та особливості 

функціонування світових фінансових центрів.  

Глобалізація світового фінансового ринку. Світові фінансові кризи та 

шляхи їх запобігання. 

Тема 9.Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

Масштаби та основні напрями міжнародної міграції капіталу. Особливості 

міжнародного руху капіталу у системі МЕВ. Сучасні особливості вивозу 

капіталу. Аналіз теорій міжнародного руху капіталу.  

Цілі та форми міжнародних інвестицій. Прямі та портфельні зарубіжні 

інвестиції.  

Роль різних форм міжнародного бізнесу в процесах розвитку між-

народного виробництва. Роль та значення транснаціональних корпорацій у 

розповсюдженні прямих іноземних інвестицій. Особливості функціонування 

вільних економічних зон.  

Стан іноземного інвестування в Україні. Проблеми залучення іноземних 

інвестицій в Україну. 

Тема 10.Міжнародне портфельне інвестування 

Характеристика міжнародних портфельних інвестицій. Основні види 

цінних паперів. Особливості функціонування міжнародного фондового 

ринку. Механізм діяльності провідних фондових бірж світу. Характеристика 

основних учасників міжнародного фондового ринку. 



7 

 

Євроринок та його структура. Особливості емісії єврооблігацій та інших 

видів цінних паперів на євроринку.  

Проблеми становлення фондового ринку в Україні в контексті залучення 

портфельних інвестицій.  

Тема 11.Міжнародний кредит 

Поняття і сутність міжнародного кредиту. Міжнародний кредит і його 

основні види. Класифікація міжнародних кредитів.  

Основні тенденції міжнародних кредитних відносин на сучасному етапі. 

Особливості функціонування міжнародного ринку позичкового капіталу. 

Вартість і основні валюти міжнародного кредиту. Євроринок. Особливості 

функціонування ринку єврокредитів. 

Особливості участі України в міжнародних кредитних відносинах. 

Тема 12.Світовий ринок праці 

Сутність і показники міжнародної міграції робочої сили. Причини міграції 

робочої сиди та її основні форми.  

Формування і розвиток світових ринків робочої сили. Основні центри 

міжнародної міграції робочої сили та їх характеристика. Масштаби та «ціна» 

міграції робочої сили. Наслідки від міграції робочої сили для економіки 

країн. Вплив міграції робочої сили на ринки праці. Соціально-економічні 

наслідки «відтоку інтелекту» для різних країн. Вплив міграції робочої сили 

на державні фінанси.  

Тема 13.Міжнародна трудова міграція 

Масштаби і основні напрями сучасних міграційних процесів. Форми 

регулювання міжнародних міграційних процесів. Державне регулювання 

міжнародної міграції робочої сили. Роль міжнародної організації праці 

(МОП) в питаннях регулювання міжнародної міграції робочої сили. Головні 

способи державного регулювання імміграції та стимулювання рееміграції.  

Україна на світовому ринку робочої сили. Характеристика етапів та 

напрямів міграції робочої сили з України.  

Тем14.Теорії валютних курсів 

Поняття валюти та її види. Валютний курс та механізми його формування. 

Характеристика основних факторів, які впливають на валютний курс. 

Поняття конвертованості валют. Купівельна спроможність валюти. 

Теорія паритету купівельної спроможності. Теорія регульованої валюти. 

Теорія ключових валют. Теорія фіксованих паритетів та курсів. Теорія 

плаваючих валютних курсів. Нормативна теорія валютних курсів. 

Тема 15.Світовий валютний ринок 

Поняття валютного ринку. Види валютних ринків. Особливості діяльності 

світового валютного ринку. Характеристика регіональних валютних ринків. 

Європейська та регіональна валютна інтеграція. Особливості функціонування 

національних валютних ринків. Характеристика основних учасників 

валютних ринків. Моделі валютного ринку. Основні види валютних 

операцій.  

Становлення та принципи функціонування валютної системи України. 

Особливості діяльності УМВБ.  
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Тема 16.Світова валютна система 

Поняття світової валютної системи. Характеристика основних елементів 

світової валютної системи. Етапи формування сучасної валютної системи. 

Система «золотого» стандарту. Золото-девізна (Генуезька) світова валютна 

система. Бреттон-Вудська світова валютна система. Характеристика 

Ямайської (сучасної) валютної системи.  

Тема 17.Міжнародні розрахунки 

Основні форми міжнародних розрахунків. Характеристика основних форм 

міжнародних розрахунків: банківського переказу, міжнародного акредитиву, 

міжнародного інкасо, операцій по відкритому банківському рахунку.  

Система кореспондентських відносин банків. Рахунки «лоро» та «ностро» 

та особливості їх використання в процесі міжнародних розрахунків. 

Особливості регулювання міжнародних розрахунків – використання 

правил Міжнародної торгівельної палати (Париж) та Женевської конвенції. 

Особливості використання чеків та векселів як засобів платежу.  

Тема 18.Платіжний баланс та макроекономічна рівновага 

Види балансів міжнародних розрахунків. Складання балансів міжнародних 

розрахунків. Особливості платіжних та розрахункових балансів. Структура 

розрахункового балансу. Структура платіжного балансу. Структура 

платіжного балансу за методикою Міжнародного валютного фонду (МВФ). 

Методи балансування платіжного балансу як засіб забезпечення 

макроекономічної рівноваги.  

Баланси міжнародних розрахунків України. Динаміка платіжного балансу 

України. Класифікація статей економічної політики України. 

Тема 19.Міжнародна регіональна інтеграція 

Поняття і основні риси міжнародної економічної інтеграції. Форми 

міжнародної інтеграції. Сучасні особливості міжнародної економічної 

інтеграції.  

Особливості інтеграційних процесів в Європі, Північній Америці, в країнах 

Азії, Африки, Латинської Америки.  

Дезінтеграційні процеси в сучасному світі: причини, масштаби та наслідки. 

Причини та особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі. 

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).  

Хронологія розвитку Європейського союзу (ЄС). Характеристика етапів 

розширення ЄС. Характеристика керівних органів ЄС. Сучасні проблеми 

європейської інтеграції. 

Відносини ЄС з Україною, сучасний стан і перспективи.  

Тема 20.Європейська економічна інтеграція 

Причини та особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі. 

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).  

Хронологія розвитку Європейського союзу (ЄС). Характеристика етапів 

розширення ЄС. Умови та передумови виникнення ЄС. Характеристика 

керівних органів ЄС. Сучасні проблеми європейської інтеграції. 

Відносини ЄС з іншими європейськими країнами. Перспективи подальшої 

європейської інтеграції.  
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Тема 21.Глобалізація економічного розвитку 

Сутність глобалізації економічного розвитку. Наслідки глобалізації для 

країн світу. Причини глобалізації. 

Глобальні економічні проблеми та їх класифікація. Проблеми безпеки та 

роззброєння. Світова екологічна проблема.  

Продовольча, енергетична, сировинна, демографічна проблеми. Проблеми 

конверсії військового виробництва. Особливості екологічних проблем у 

промислово-розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Роль 

міжнародних організацій у розв’язанні глобальних проблем людства. 

Тема 22.Інтеграція України у світову економіку 

Передумови, особливості та шляхи інтеграції. Інтеграційні пріоритети. 

Внутрішньоекономічні фактори інтеграції. Зовнішньоекономічні фактори 

інтеграції: трансформація структури зовнішньої торгівлі; активізація 

іноземної інвестиційної діяльності; формування системи регулювання ЗЕД. 

Потенціал і проблеми створення вільних економічних зон. 

Сучасні особливості міжнародної економічної політики України. Шляхи 

вдосконалення міжнародної економічної політики України. Етапи розвитку 

міжнародної економічної політики. Участь України в міжнародній 

економічній політиці. 

 

Програма навчальної  дисципліни  «Національна економіка» 

                  Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе. 

Суть, умови виникнення й розвитку національної економіки. Предмет та 

об’єкти дослідження національної економіки. Основні суб’єкти 

національної економіки. Методологія дослідження національної економіки. 

Функції та особливості функціонування національної економіки. Основні 

ознаки національної економіки: національний суверенітет, ресурсно-

виробничий потенціал, господарсько-організаційна структура, 

товарообмінні ознаки. Передумови виникнення і розвитку національної 

економіки. Цілі національної економіки і умови їх досягнення. 

Особливості національної економіки України.  Стратегія сталого 

розвитку «Україна-2020». 

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної 

економіки. 

Економічні теорії та їхні загальні положення. Теорії національної 

економіки у творах меркантилістів, фізіократів, класиків, марксистів, 

кейнсіанців. Концепції і доктрини національної економіки у працях 

вітчизняних вчених. 

Теорія дії триєдиних економічних законів. Базисні відносини та інститути 

національної економіки. Господарська збалансованість і стабільність як 

завдання державних інститутів національної економіки. 

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціальної ринкової 

економіки 

Суспільні потреби як соціальна база добробуту. Теорія суспільного 

прогресу. Еволюційна теорія. Інституційна теорія добробуту. Два підходи до 
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характеристики системи добробуту: індивідуалістичний та 

інституціональний. Критерії добробуту. Функції добробуту. 

Суть та особливості соціальної ринкової економіки. Основні концепції 

соціальної ринкової економіки. 

Тема 4. Національні рахунки та основні показники розвитку 

національної економіки. 

Система національних рахунків (СНР), її суть та значення. 

Основні макроекономічні показники та методи їх визначення. Валовий 

внутрішній продукт (ВВП). Кінцеві і проміжні товари. Додана вартість. Три 

методи обчислення ВВП: виробничий метод, метод кінцевого використання, 

розподільний метод. Валовий національний продукт.  Чистий національний 

продукт. Національний дохід. Особистий дохід. «Зелені» макроекономічні 

показники. Індекс людського розвитку. Індекс економічної свободи. Рівень 

глобалізації. 

Потенційний ВВП. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін. Індекс 

споживчих цін. Дефлятор ВВП. Індекс Пааше. Темп інфляції. 

Тема 5.  Національне багатство та характеристика економічного 

потенціалу. 

Суть і компоненти національного багатства. Економічний потенціал 

національної економіки і його види. Структура економічного потенціалу за 

видами економічних ресурсів. Природно- ресурсний потенціал. Виробничо-

технологічний потенціал. Трудовий потенціал. Науково- технічний 

потенціал. 

Ефективність використання економічного потенціалу. Цільова та 

ресурсна ефективність використання економічного потенціалу. Система 

показників кількісної оцінки ефективності використання економічного 

потенціалу. 

Тема 6. Функціонування інфраструктури національної економіки. 

Сутність, види та функції ринкової інфраструктури. 

Фінансова система та основні засади фінансової політики в Україні. 

Бюджетна система національної економіки.  Податкова система та політика в 

національній економіці. 

Основні елементи спеціалізованої ринкової інфраструктури та їх 

характеристика. Вплив ринкової інфраструктури на формування 

конкурентного середовища. 

Тема 7. Державність та державне управління економікою. 

Українська держава та її засади. Держава як єдність закону і влади. 

Верховенство права над законом і закону над владою. Недоторканність 

Конституції України. Місце держави в управлінні економікою. 

Сутність, об'єкти, мета та методи державного регулювання національної 

економіки. Органи державного регулювання економікою та їхні функції.  

Державна політика. 

Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. 

Сутність демократії та її місце в самоуправлінні економікою. Демократія 

як фактор самоуправління в економіці. Уроки демократії для України. 
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Економічна  свобода  і  її  основи.Економічний  порядок  як  система 

узгоджених  інтересів. 

Дотримання положень чинного законодавства. Поліпшення 

інституційних рамкових умов. 

Проблема тіньової економіки. Неофіційний сектор національної 

економіки України та його негативні риси 

Тема 9. Структурна перебудова національної економіки. 

Формування ринкових відносин. Стратегія структурних перетворень. 

Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, сфери 

зайнятості та національного продукту. 

Структурні зміни в національній економіці. Реструктуризація базових 

галузей промисловості. Реструктуризація галузей соціального комплексу. 

Реструктуризація сільськогосподарського сектора. Реструктуризація 

банківської системи. 

Приватизація та її роль у здійсненні структурних  перетворень в економіці 

України. 

Підприємництво та його становлення в Україні. 

Тема 10. Програмування та прогнозування національної  економіки. 

Прогнозування у системі економічного програмування. Прогнозування  

національної економіки. Моделювання макроекономічних процесів. 

Індикативне планування національної економіки. Функції управління і 

методи планування. Завдання планування і види планів. 

Програмне регулювання національної економіки. Регулювання 

соціального розвитку. Грошово-кредитне регулювання. Податкове 

регулювання. Регулювання міжбюджетних відносин. Валютне регулювання 

і валютний контроль. Антимонопольне регулювання. 

Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці. 

Національна стратегія і політика економічного зростання. Стратегії 

збалансованого розвитку національної економіки. Пріоритети національної 

політики економічного зростання. 

Теорія економічного зростання. Закон товаровиробництва і виробнича 

функція. Норма нагромадження капіталу та обсяг виробництва. Джерела 

економічного зростання. Підходи до моделювання економічного зростання. 

Тема 12. Інтеграція національної економіки у світове господарство. 

Тенденції розвитку світових інтеграційних процесів. Вплив інтеграційних 

процесів на формування ринків товарів, послуг і капіталу. Інституційні 

основи і форми економічної та політичної інтеграції України. Принципи 

економічної інтеграції і внутрішні проблеми України. Інститути і форми 

економічної інтеграції. Передумови і шляхи  міжнародної  економічної 

інтеграції. Вибір економічної інтеграції для України. Міжнародна підтримка 

ринкових  перетворень в Україні. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  
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Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, 

критерії оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, 

для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 

відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає 

номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні 

години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого 

дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Назва дисципліни «Міжнародна економіка» 

 

1. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедева В. К. та ін. Міжнародна 

економіка. Підручник./ За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича -К.: Центр 

учбової літератури, 2012. - 416 с 

2. Бугас В. В. Міжнародні економічні відносини = Международные 

экономические отношения : навч. посіб. / В. В. Бугас, О. І. Пальчук, Н. В. 
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Бугас. – К. : КНУТД, 2014. – 104 с. – Рос. мовою.  

3. Вирішення спорів у Світовій Організації Торгівлі: [монографія]. / С.Г. 

Осика, В.В. Коновалов. - К.; К.І.С., 2011. - 201 с. 

4. Інноваційний потенціал України : монографія: / [А.А. Мазаракі, Т.М. 

Мельник, В.В. Юхименко та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2012. - 652 с. 

5. Кравченко В.А. Маркетингові дослідження національних та 

міжнародних ринків / В.А. Кравченко. – К.: Лазарит-Поліграф, 2012. – 480 с. 

6. Лазебник Л.Л., колектив авторів. Економічна теорія. Міжнародна 

економіка / Л.Л. Лазебник – К.: Знання, 2012. – 143 с. 

7. Лук'янов, В. С. Сучасні фінансові ринки : монографія / В. С. Лук'янов. — 

Київ : Знання, 2013. — 479 с. 

8. Международная торговля: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. Р. И. Хасбулатова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 489 с. 

9. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, 

Я. М. Столярчук – К.: КНЕУ, 2014. – 762.  c. 
10. Міжнародна економіка :підручник/ За ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук’яненка, 
Ю.В. Макогона[3-тє вид.]. –К.: ЦУЛ, 2009. – 560 с. 
11. Майєр Джеральд. Мiжнародне середовище бiзнесу: Конкуренцiя та 
регулювання у глобальнiй економiцi / Джеральд М. Майєр; Данiела 
Олесневич. Пер з англ. – К.: Либiдь, 2002. – 703 с.  

12. Міжнародна економіка: підручник/ У двох частинах.; за наук. ред. А.А. 

Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч.І. – 633 с. 

13. Міжнародна економіка: підручник/ У двох частинах.; за наук. ред. А.А. 

Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 384 с. 

14. Митне регулювання ЗЕД: підручник/  за наук. ред. А.А. Мазаракі. – К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 560 с. 

15. Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В. В. Козик [та 

ін.]. — Київ : Знання, 2013. — 454 с. 

16. Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектора 

України: монографія: / А.А. Мазаракі / Мазаракі А.А., Т.М Мельник,  В.В. 

Юхименко [та ін.]; за заг.ред.: А.А. Мазаракі - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2014. – 660 с. 

17. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі в системі факторів 

економічного зростання : [монографія]. / [А.А. Мазаракі., Т.М. Мельник, В.В. 

Юхименко та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2011. - 652 с. 

 

Назва дисципліни  «Національна економіка» 

1.Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

документу: www.rada.gov.ua 

2.Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

документу: www.rada.gov.ua 

3.Закон України «Про інвестиційну діяльність». [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


14 

 

4.Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

5.Закон України «Про зайнятість населення». [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

6.Закон України «Про охорону праці». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до документу: www.rada.gov.ua 

7.Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

8.Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

9.Закон України «Про банки і банківську діяльність». [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

10.Закон України «Про Національний банк України». [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

11.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

12.Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Навч. посібник/ за ред. І.В. Багрової.-Київ: «Центр 

навчальної літератури»,2014.-384 с. 

13. Бодров В.Г. Державне регулювання економіки та економічна політика: 

навчальний посібник [Текст]/В.Г. Бодров, О.М. Сафонова, Н.І. Балдич.- Київ: 

Академвидав, 2010. – 516 с.  

14. Економічна теорія. Національна економіка: підручник [Текст] / за ред. В. 

М. Тарасевича. – К.: Знання, 2012. – 270 с.  

15. Економічна теорія. Макроекономіка: підручник [Текст] / за ред. В. М. 

Тарасевича. – К.: Знання, 2012. – 206 с.  

16. Завгородня О.О. Інноваційна динаміка національної економіки: 

монографія / О.О. Завгородня. – Дніпропетровськ: Пороги, 2014. – 408 с.  

17. Зверяков М.И. Теоретические проблемы формирования национальной 

экономической системы [Текст] : монография/ М.И. Зверяков. – О.: 

Астропринт, 2012. – 349 с.  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/

