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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму додаткового  вступного випробування зі спеціальності 292  

«Міжнародні економічні відносини» (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 на основі ступеня бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Мета додаткового вступного випробування – перевірка рівня 

теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів та визначення рівня 

фахової підготовки. Абітурієнти допускаються до складання фахових 

випробувань із профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови 

успішного проходження додаткового вступного випробування, тобто за 

умови набору кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який 

становить 75 балів. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з основних 

дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – міжнародна економіка, 

міжнародна економічна діяльність України. 

 

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 ДОДАТКОВОГО 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 
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організації). Особливості держави як суб’єкта МЕВ. Організаційно-правові 
форми юридичних осіб у міжнародній господарській практиці. Рівні МЕВ 
(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). 
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Аналіз динаміку експорту та імпорту України. Відносини України і 

Світової організації торгівлі. 

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 
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ринку. Механізм діяльності провідних фондових бірж світу. Характеристика 

основних учасників міжнародного фондового ринку. 

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.  
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Становлення та принципи функціонування валютної системи України. 

Особливості діяльності УМВБ.  

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. 
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Відносини ЄС з іншими європейськими країнами. Перспективи подальшої 

європейської інтеграції.  

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  «Міжнародна економічна діяльність 

України» 

Тема 1. Сутність і особливості      міжнародної економічної діяльності 

Суть міжнародної економічної діяльності. Основні визначення. Роль 

міжнародної економічної діяльності для національного господарства. 

Факторні передумови міжнародної економічної діяльності України. Поняття 

відкритої економіки. Відкрита економіка. Платіжний баланс України. 

Рахунок зовнішніх балансів України. Світове господарство та міжнародний 

ринок.  

Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій 
Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності. Рівні 

міжнародної економічної діяльності України. Законодавча регламентація 

діяльності суб’єктів міжнародної економічної діяльності в державі. 

Мікроекономічний рівень. Макроекономічний рівень суб’єктності в 

перехідній економіці. Між- або наддержавний рівень. 

Тема 3. Експорт та імпорт товарівтапослуг 
Міжнародна купівля-продаж товарів. Експортна діяльність в макро- та 

мікроекономічному вимірах. Структура експорту. Нарощування експортного 

потенціалу як фактор економічного розвитку та структурної реформи. 

Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проблеми України. Структура 

імпорту. Основні напрями оптимізації імпорту в Україні. Реекспорт та 

реімпорт. Особливості реекспорту та реімпорту в перехідних умовах 
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розвитку. Заходи проти недобросовісної конкуренції. Прямі та 

опосередковані експортно-імпортні операції. 

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі послугами 
Поняття міжнародної торгівлі послугами. Види міжнародних послуг та їх 

класифікація. Міжнародний ринок послуг. Особливості становлення ринку 

послуг у відкритій економіці України. Науково-технічний прогрес як 

структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг. 

Інформаційні послуги як динамізуючий фактор міжнародної економічної 

діяльності. Факторні послуги. Нефакторні послуги. Зовнішня торгівля 

України послугами з регіонами світу. Страхові послуги в міжнародній 

економічній діяльності. 

Тема 5. Міжнародне пряме та портфельне інвестування 
Роль міжнародних інвестицій у світовій економіці. Види міжнародних 

інвестицій. 

Прямі закордонні інвестиції в Україні. Регулювання інвестиційних 

потоків. Стратегія ТНК в Україні. Вплив ТНК на національну економіку. 

Створення вільних економічних зон в Україні. Управління ВЕЗ. 

Економічна ефективність ВЕЗ. Проблеми та перспективи функціонування 

ВЕЗ в Україні. 

Спільне підприємництво в Україні. Організація діяльності СП. 

Економічна ефективність СП. Вплив СП на національну економіку.  

Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові операції 
Україна як суб'єкт міжнародної валютно-фінансової системи. 

Національна валютна політика. Валютообмінні операції. Валютне 

регулювання і валютний контроль. Україна на міжнародному ринку 

капіталівФінансування міжнародної торгівлі. Міжнародні документарні 

операції. Кореспондентські зв'язки українських банків.Джерела зовнішнього 

фінансування економіки України. Роль міжнародного кредиту в національній 

економіці. 

Стан та тенденції розвитку платіжного балансу України.Міжнародні 

валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки. Ризики 

макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та 

інвестиційної сфери. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України. 

Тема 7. Науково-технічні зв'язки 
Вплив НТП на міжнародні економічні зв'язки. Міжнародний рух 

технології. Теорія міжнародного життєвого циклу продукту. 

Механізм науково-технічних зв'язків. Форми міжнародної передачі 

технології. Міжнародна торгівля ліцензіями в Україні. 

Міжнародне технічне сприяння. Програми технічного сприяння в 

Україні. Участь України в міжнародних науково-технічних проектах. 

Міжнародний рух технологій: предмет та сучасні тенденції. Інструменти 

науково-технічного регулювання у відкритій економіці. Інформатизація як 

визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва. Технополіси в 

стратегії розвитку відкритої економіки. Макроекономічна політика України в 
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контексті сучасного НТП. Стандартизація як фактор та умова міжнародного 

співробітництва. 

Тема 8. Міжнародневиробниче кооперування 
Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату. 

Практичні завдання міжнародної кооперації за сучасних умов. Міжнародне 

кооперування в межах СНД. Регламентація міжнародного кооперування в 

Україні. 

Тема 9. Трудова еміграція та імміграція 
Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та 

інших народів. Класифікація складових, факторів та видів міжнародної міграції. 

Неекономічні фактори міграції. Економічні фактори міграції. Аналіз наслідків 

міграції на ринку праці. 

Тема 10. Регулювання міжнародної економічної діяльності 

Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки. Моделі 

відкритої економічної політики. Напрями підвищення 

конкурентоспроможності української економіки. Традиційні засоби 

підтримки національного товаровиробника у сфері міжнародної торгівлі: 

тарифно-нетарифне регулювання. Застосування митного тарифу: міжнародна 

практика та транзитивні реалії. Застосування нетарифних інструментів та 

інтереси України. Добровільні обмеження експорту в контексті 

антиімпортної політики. Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі. 

Оптимізація податкової системи. 

Тема 11. Україна у світових інтеграційних процесах 
Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного 

аналізу. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська 

специфіка. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та 

функціональні риси. Геоекономічна політика України в міжнародному 

контексті. Економічна інтеграція. Глобалізація та регіоналізація — форми 

соціально-економічної інтернаціоналізації. 

Тема 12. Глобальний аспект міжнародного економічного 

співробітництва 
Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви 

співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі. СНД в 

системі геополітичних пріоритетів України. Чорноморське економічне 

співробітництво України. Економічна безпека за умов відкритої 

економіки. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.  

Список допущених до додаткового вступного випробування 

ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний 

протокол, та складається з абітурієнтів, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки). 
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Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії оцінювання 

відповіді вступника. 

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм додаткових 

вступних випробувань. Програми додаткових вступних випробувань 

оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського 

(http://www.mdu.edu.ua).  

Додаткові вступні випробування проводяться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського.  

Розклад проведення додаткових 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 додаткове вступне випробування вступник з'являється з паспортом. 

Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводяться не 

менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає 

голова фахової атестаційної комісії згідно з розкладом у день іспиту.  

Вступник одержує екзаменаційний білет, який містить 3 питання з 

дисциплін, що є профільними для відповідної спеціальності. На кожне 

питання треба дати вичерпну відповідь. 

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 

її проведення. 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 

200 балів. Якщо абітурієнт набрав 0 балів з будь-якого питання, то 

вважається, що додаткове вступне випробування не складено. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із 

профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування, тобто за умови набору 

кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який становить 100 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. 
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