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Консультації  

 
A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНІЙ 
СТУПІНЬ МАГІСТРА  

Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки та відбір претендентів до 
навчання за рівнем вищої освіти «магістр» згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр» зі 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника 
вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІН 
Міжнародні економічні відносини  

Тема 1. Міжнародний поділ праці та структура міжнародних економічних відносин. 
Поняття, предмет та структура міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці та фактори, що 
визначають умови участі країни в міжнародному поділі праці. Інтернаціоналізація світової економіки та її форми. 
Сутність інтернаціоналізації. Транснаціональна спеціалізація. Міжнародна кооперація. Міжнародна інтеграція і 
регіоналізація. Глобалізація економіки. Виникнення, структура і основні риси світового ринку. Загальна міжнародна 
рівновага. Міжнародна рівновага на локальних ринках. Трансформація світового ринку у світове господарство та 
міжнародні економічні відносини. Світове господарство як єдиний наднаціональний простір. Структурна 
багатомірність та функції системи світового господарства. Економічна, інституціональна, ресурсна, інформаційна та 
соціокультурна підсистеми світового господарства. Функціонально-ринкові зв’язки та інституційна керованість 
світогосподарськими процесами. 

 
Тема 2. Міжнародні торговельні відносини. 

Сутність, динаміка і структурні особливості міжнародних торговельних відносин. Основні поняття та показники 
міжнародної торгівлі.  Торговельний баланс. Товарний експорт і товарний імпорт. Структура міжнародної торгівлі за 
методами реалізації на світовому ринку. Тенденції міжнародних торговельних відносин. Зовнішня торгівля України і 
її конкурентоспроможність. Товарна структура зовнішньої торгівлі. Основні види зовнішньоекономічних комерційних 
операцій. Світові ціни: поняття та джерела інформації. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

 
Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі. 

Загальний аналіз теорій міжнародної торгівлі. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. Теорія 
абсолютних переваг А. Сміта. Теорія порівняльних переваг Д.Рикардо.  Закон інтернаціоналізації вартості С. Мілля. 
Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Оліна. Показники факторонасиченості та 
фактороінтенсивності. Теорія специфічних факторів виробництва. Внутрішньогалузева торгівля: причини обміну. 
Економічні ефекти та їх розподіл між учасниками обміну. Парадокс Леонтьєва. Стандартна модель зовнішньої 
торгівлі. Виробничі можливості і відносна пропозиція. Відносні ціни і попит. Зміни умов торгівлі і рівень добробуту. 
Механізм формування відносних цін. 
Причини обмеженості класичних теорій. Теорія специфічних факторів виробництва. Теорема взаємного попиту, 
теорія реверсу факторів виробництва. Альтернативні моделі міжнародної торгівлі. Теорія життєвого циклу продукту. 
Теорія конкурентних переваг М. Портера. Теорія „ефекту масштабу”. 
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Тема 4. Зовнішньоторговельна політика України. 

Сутність та види зовнішньоторговельної політики. Аргументи проти протекціонізму. Аргументи на користь 
протекціонізму. Фритредерство. Аргументи проти вільної торгівлі. Аргументи на користь фритредерства.  
Засоби реалізації міжнародної торговельної політики. Крива пропозиції товару на експорт. Крива попиту на імпорт 
товару. Загальна характеристика інструментарію зовнішньоторговельної політики.  
Економічні наслідки торговельних обмежень в міжнародних відносинах. Методика аналізу. Ефект переділу. Ефект 
захисту. Ефект доходів. Ефект споживання. Ефект внутрішніх доходів. Ефект умов торгівлі. 
Тарифні обмеження у міжнародній торгівлі. Вплив протекціоністських засобів на економіку малої країни. Митний 
тариф на імпорт. Ефект від митного тарифу. Визначення рівня захисту національної економіки. Здобутки та втрати 
від імпортного мита. Імпортне мито і добробут споживачів. Імпортне мито і інтереси виробників. Митний тариф як 
доход держави. Чистий ефект від імпортного мита для суспільства в цілому. Експортний тариф. Вплив експортного 
тарифу на добробут споживачів. Експортний тариф та доходи (втрати) виробників і держави. Оптимальний рівень 
експортного тарифу. 
Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження. Вимір нетарифних методів квотування. 
Контингентування. Ліцензування. Добровільні експортні обмеження. Приховані методи торговельної політики. 
Фінансові методи торговельної політики. Неекономічні торговельні обмеження. 
Концептуальні засади зовнішньоторговельної політики для України. Шляхи впровадження ефективної імпортної 
політики. Підтримка національного товаровиробника. Оцінка та шляхи вдосконалення  зовнішньоторговельної 
політики України. 

 
Тема 5. Міжнародний ринок капіталів і кредитів. 

Міжнародний ринок капіталу. Причини та економічні наслідки міжнародної міграції капіталів. Форми міжнародного 
руху капіталу.  Донори та реципієнти міжнародний інвестицій. Прямі іноземні інвестиції. Цільове призначення. 
Класифікація іноземних інвестицій. Приналежність капіталу: приватний, державний капітал і капітал міжнародних 
організацій. Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій. Вільні економічні зони як інструмент залучення прямих 
іноземних інвестицій. Роль прямого інвестування в розширенні обсягів міжнародного виробництва. 
Міжнародне інвестування в Україні в сучасних умовах. Інвестиційна активність. Режим інвестування. Формування 
сприятливого інвестиційного клімату.  
Портфельні міжнародні інвестиції. Відмінність від прямих інвестицій. Класифікація портфельних інвестицій. 
Міжнародний ринок титулів власності. Зрілі ринки. Інші боргові інструменти. Облігації. Депозитарні розписки. 
Казначейські векселі. Депозитні сертифікати. Банківські акцепти. Фінансові деривативи. Форвард. Опціон. Поточна 
вартість цінних паперів. Зміни кривих доходу. Причини зарубіжних портфельних інвестицій. Максимальний прибуток 
при допустимому рівні ризику. Отримання спекулятивного попиту. Оцінка обсягів портфельних інвестицій. Поділ за 
групами: розвинуті країни, країни, що розвиваються та міжнародні організації. 
Міжнародне позичання і кредитування. Сутність і форми міжнародного кредиту. Класифікація міжнародних кредитів: 
за призначенням; за формою надання; за характером забезпечення; за термінами дії. Сек’юритизація.  
Міжнародний ринок боргових зобов’язань. Структура кредитного ринку. Боргові джерела міжнародного 
фінансування. Проблема міжнародної заборгованості. Боргова крива Лаффера. Кризи світової заборгованості.  
Економічні наслідки міжнародного кредитування. Модель часткової рівноваги. Економічні ефекти. Граничний 
продукт капіталу. Норма доходу на капітал. Структура виграшів і втрат між кредиторами і дебіторами. 
Інституціональна структура міжнародного кредитування. Світові фінансово-кредитні установи. Міжнародний 
валютний фонд (МВФ). 
Проблеми та перспективи іноземного інвестування в економіку України. 
Характеристика зовнішньої заборгованості України. Проблеми та шляхи погашення зовнішнього боргу України. 

 
Тема 6. Міжнародний ринок праці. 

Сутність, причини та форми міжнародної трудової міграції. Причини міграції: фактори економічного і неекономічного 
характеру. Класифікація міжнародної міграції трудових ресурсів. 
Наслідки міжнародної трудової міграції. Аналіз стандартних ефектів. Наслідки для державних фінансів у країнах 
еміграції та імміграції. Побочні ефекти імміграції.  
Регулювання міжнародної трудової міграції. Квоти на в’їзд мігрантів до країни. Програми стимулювання рееміграції. 
Регулювання міграційних процесів в рамках Міжнародної організації праці (МОП). 
Основні світові ринки праці. Механізм формування міжнародного ринку праці та економічні ефекти міграції. 
Регіональна класифікація ринків праці. Сучасні центри тяжіння робочої сили. 
Причини та наслідки міжнародних потоків міграції трудових ресурсів з України. Стратегічні напрями та проблеми 
міжнародної міграційної політики України. 

 
Тема 7. Міжнародний ринок послуг та технологій. 

Особливості світової торгівлі послугами. Міжнародні угоди в сфері послуг. Визначення послуги, класифікація послуг. 
Відмінності товарів і послуг. Теорії торгівлі послугами. Масштаби міжнародної торгівлі послугами. Регулювання 
доступу на ринок.  
Міжнародні фінансові послуги. Міжнародний лізинг. Міжнародний факторинг. Міжнародний форфейтинг. 
Послуги міжнародного транспорту. Міжнародні транспортні операції. Транспортні витрати. Класифікація 
міжнародних транспортних послуг. Міжнародні поїздки. Класифікація міжнародних поїздок.  
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Міжнародний трансфер (передача) технологій. Сутність та види патентних угод. Особливості сучасної ліцензійної 
торгівлі. Моделі технічного прогресу. Цикл життя товару в міжнародній торгівлі. Механізми міжнародної передачі 
технології. Правові форми захисту технології. Форми передачі технології. Міжнародна інноваційна діяльність. 
Міжнародний інноваційний процес. Інноваційна економіка. Функції та моделі інноваційної економіки. Національні 
інноваційні системи. Зміст, причини виникнення та структура міжнародного ринку інновацій. Проблеми становлення 
міжнародного ринку інновацій. Критерії виокремлення та інфраструктура міжнародного ринку інновацій. 
Особливості міжнародного технологічного обміну в Україні. 

 
Тема 8. Міжнародні валютно-фінансові відносини. 

Поняття валюти та її види. Валютний курс. Основні теоретичні підходи до валютного курсу. Конвертованість 
валюти. Валютний паритет. Котирування валют та їх види. Режим валютного курсу. Фактори, що впливають на 
валютний курс. Прогнозування валютного курсу. Резервні валюти. Валютно-курсові проблеми монетарної політики у 
сучасних умовах. Основні теоретичні підходи до валютного курсу. Теорія загальної рівноваги. Макроекономічний 
баланс як основа валютного курсу.  
Сутність і еволюція міжнародної валютної системи. Елементи національної валютної системи. Класифікація 
міжнародних валютних систем, їх еволюція. Регіональні валютні системи. Європейська валютна система. Вартість 
валюти, валютні курси та їх режими. Конвертованість валюти. Ступені конвертованості. Паралельний обіг. Пряме та 
непряме валютне котирування. Крос-курс котирування. Форвардний курс. Номінальний та реальний валютний курс, 
фактори впливу на їх формування.  
Міжнародні валютні ринки, їх функції та види. Суб’єкти валютного ринку. Класифікація валютних ринків. Створення 
міжнародного валютного фонду та його сучасна роль. Реформування світової валютної системи: причини та 
напрями. Ринок похідних валютних інструментів (деривативів). Ринок євровалют: сутність, основні сегменти, 
особливості.  
Торгівля валютою та валютні ризики. Інструменти валютного ринку. Форми торгівлі валютою. Валютні ризики та 
хеджування. Основні центри торгівлі валютою. Валютні спекуляції. Міжнародна валютна ліквідність. 
Україна в системі міжнародних валютно-фінансових відносин. 

 
Тема 9. Платіжний баланс. 

Призначення, основні статті і структура платіжного балансу, методологія його складання. Торговельний баланс, 
баланс поточних операцій і баланс руху капіталу. Зміна офіційних резервів іноземної валюти. Платіжні та 
розрахункові баланси. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. 
Теорії платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу. Валютний курс як засіб регулювання платіжного 
балансу. Адаптація платіжного балансу в умовах фіксованого валютного курсу. Адаптація платіжного балансу в 
умовах гнучкого флоатингу. Засоби регулювання платіжного балансу. 

 
Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція. 

Передумови, цілі та етапи міжнародних інтеграційних процесів. Інтеграція України у сучасну світогосподарську 
систему. Особливості регіональної економічної інтеграції. Поетапність розвитку. Преференційні торговельні угоди. 
Зона вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний союз. Політичний союз. Нова якість світового 
господарства. Позитивні наслідки інтеграційних процесів в світовій економіці. Ефекти регіональних торговельних 
угод. Фактори міжнародної економічної інтеграції в умовах світогосподарських зв’язків. Механізм міжнародної 
економічної інтеграції. Об’єкти і суб’єкти міжнародної економічної інтеграції. Роль і місце міжнародної економічної 
інтеграції у процесі глобалізації.  
Європейські інтеграційні процеси. Позиції сучасного ЄС у глобальній економіці. Механізми управління ЄС. Цілі, 
принципи та повноваження ЄС. Органи та інституції ЄС. Європейський парламент. Європейська Рада. Рада ЄС. 
Комісія ЄС. Спільні фінансові інститути ЄС. Європейський фонд розвитку. Європейський інвестиційний банк. 
Відносини з третіми країнами. 
 

Міжнародна економічна діяльність України 
Тема 1. Концептуальні засади міжнародної економічної діяльності  України.  

Суть міжнародної економічної діяльності. Основні визначення. Класифікація форм міжнародної економічної 
діяльності. Принципи міжнародної економічної діяльності. Суб’єкти  міжнародної економічної діяльності. Фізичні 
особи. Юридичні особи. Об’єднання юридичних та фізичних осіб. Держава як специфічний суб’єкт міжнародної 
економічної діяльності України.  Спільні підприємства. Філії, представництва та дочірні компанії іноземних 
підприємств. Правова регламентація діяльності суб'єктів міжнародної економічної діяльності в державі. Рівні 
розвитку міжнародної економічної діяльності.  
Рівні регулювання міжнародної економічної діяльності України. Органи регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності на національному рівні та їх компетенція в Україні. Верховна Рада України – основний законодавчий 
орган. Компетенція Кабінету Міністрів України, Національного банку України, галузевих міністерств та відомств. 
Діяльність Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства доходів і зборів України, 
Міністерства фінансів України, Державна служба експортного контролю України при Кабінеті Міністрів України, 
Антимонопольного комітету України. Недержавні інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Торгово-
промислова палата України, регіональні торгово-промислові палати, валютні та фондові біржі. Міжнародний рівень 
регулювання міжнародної економічної діяльності України. Міжнародні інститути регулювання. Міжнародні економічні 
організації. Спеціалізовані інститути регулювання міжнародної економічної діяльності: Комісія ООН з питань торгівлі 
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та розвитку – ЮНКТАД. Світова організація торгівлі. Міжнародний валютний фонд. Міжнародні організації групи 
світового банку.  
Наднаціональний рівень регулювання міжнародної економічної діяльності. Наднаціональні органи регіональних 
інтеграційних угруповань. Координація зовнішньої економічної політики регіональних інтеграційних угруповань.  
Міжнародна економічна політика держави. Елементи економічної політики держави. Внутрішня економічна політика. 
Зовнішня (міжнародна) економічна політика держави. Складові зовнішньоекономічної політики держави. Експортна 
політика. Імпортна політика. Митна політика. Зовнішньоекономічні зв’язки України. Завдання та цілі 
зовнішньоекономічної політики держави. Механізми та інструменти здійснення зовнішньоекономічної політики. 
Економічні та адміністративні інструменти. Зовнішньоекономічні зв’язки України: сутність та їх класифікація. 
Державні органи формування зовнішньоекономічної політики України.  
Факторні передумови міжнародної економічної діяльності України. Поняття відкритої економіки. Критерії та 
показники відкритості. Відкрита економічна система України. Система платіжних балансів. Сутність та особливості 
формування. Платіжний баланс України. Рахунок поточних операцій платіжного балансу України. Динаміка 
платіжного балансу України. 

 
Тема 2.  Національні економічні інтереси України в глобальному конкурентному середовищі. 

Міжнародна конкурентоспроможність країн. Фактори та компоненти міжнародної конкурентоспроможності. Системи 
міжнародних рейтингових оцінок країн. Україна в міжнародних рейтингах. Індекс глобальної 
конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index). Індекс економічної свободи (Index of Economic 
Freedom). Індекс глобалізації (KOF Index of Globalization). Індекс сприйняття корупції (Transparency International  
(CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX) ). Індекс легкості ведння бізнесу (Ease of Doing Business Index). Індекс 
розвитку людського потенціалу (Human Development Index, HDI). Індекс держав, що зазнали поразки (Failed State 
Index, FSI). Індекс технологічної готовності (WEF Technological Readiness Index). Індекс мережевої готовності (WEF 
Networked Readiness Index). Індекс електронного уряду ООН (UN e-Government Index). 
Національні інтереси: сутність та види. Сутність та сфери реалізації національного економічного інтересу України. 
Зовнішня (екзогенна) та внутрішня (ендогенна) сфери реалізації національного економічного інтересу. Державна 
політика захисту галузей національного виробництва в Україні: цілі, методи та інструменти. 
Система національної безпеки України. Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному 
середовищі. Економічна безпека в контексті сучасної геополітики України. Зовнішні та внутрішні загрози економічної 
безпеки України. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. Актуальні 
проблеми економічної безпеки України. Міжнародні «інформаційно-економічні війни» за участю України. 

 
Тема 3. Людський ресурс міжнародної економічної діяльності України. 

Людський ресурс, людський капітал. Структура та динаміка глобального ринку людських ресурсів. 
Сутність демографічної глобалізації. Піраміда демографічної глобалізації. Мультикультурний потенціал як 
каталізатор конкурентоспроможності національного трудового потенціалу. Фактори впливу використання 
інтернаціональних людських ресурсів на конкурентоспроможність національного трудового потенціалу. 
Індекс людського розвитку. Складові показники індексу людського розвитку. Рейтинг країн за індексом  людського 
розвитку. Значення індексу людського розвитку України. 
Форми залучення людських ресурсів в міжнародну економічну діяльність: реальні та дистанційні. Динаміка 
чисельності міжнародних мігрантів в регіонах світу. Потреба в мігрантах для підтримання приросту працездатного 
населення. Аутсорсинг бізнес-процесів як форма інтернаціоналізації національного ринку людських ресурсів. 
Характерні риси української трудової міграції. ІТ-аутсорсинг в Україні: стан та потенціал розвитку. 
Сутність міграційного капіталу. Основні класифікаційні характеристики міграційного капіталу. Основні чинники 
формування міграційного капіталу.  Обсяги та значення міграційного капіталу в розвитку країн-реципієнтів. Чинники 
зростання ролі міграційного капіталу на міжнародному фінансовому ринку. Способи надходження міграційного 
капіталу в Україну. Роль міграційного капіталу у забезпеченні соціально-економічного розвитку України. 

 
Тема 4. Міжнародне науково-технологічне співробітництво України. 

Науковий та технологічний ресурс. Роль міжнародного науково-технологічного співробітництва для розвитку 
світової та національних економік.  
Сутність міжнародних науково-технологічних відносин. Форми міжнародного науково-технологічного 
співробітництва (МНТС). Структура МНТС. Пріоритетні напрямки розвитку МНТС. Широкомасштабна кооперація у 
сфері досліджень і розробок. Тенденції розвитку МНТС.   
Інструменти захисту прав інтелектуальної власності: світова практика та реалії України. Динаміка надходження і 
розгляду заявок та видачі патентів на винаходи в Україні. Міжнародні організації, які займаються проблемами 
захисту прав інтелектуальної власності. 
Сутність міжнародного ліцензування та основні види ліцензійних угод. Об’єкти міжнародного ліцензування та 
фактори, що впливають на термін дії ліцензійних угод.  
Сутність та види інжинірингу. Спеціалізація інжинірингових фірм і види діяльності, які вони здійснюють. 
Міжнародний консалтинг. Міжнародний франчайзинг. 
Предмет та сучасні тенденції міжнародного трансферу технологій. Диверсифікована структура суб’єктів світового 
ринку технологій. Основні канали трансферту технологій. Міжнародна класифікація наукоємності продукції, залежно 
від вартості  витрат на НДДКР. Найбільш інноваційні компанії світу та їх участь у міжнародному трансфері 
технологій.  
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Мережеві структури – вільні економічні зони (ВЕЗ), технополіси, технопарки та території пріоритетного розвитку 
(ТПР) – в стратегії розвитку відкритої економіки України. 
Конкурентні переваги України у науково-технологічній сфері. Інноваційна стратегія України як засіб забезпечення 
національної конкурентоспроможності економіки. Методи державної політики стимулювання розвитку в інноваційно-
інвестиційної сфері. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності. 

 
Тема 5. Україна в процесах міжнародного виробництва. 

Міжнародні виробничі відносини: сутність та форми. Міжнародна спеціалізація та міжнародна кооперація видів 
господарської діяльності. Сфери реалізації міжнародного виробничого співробітництва: енергетичне 
співробітництво, співробітництво в енергетичному виробництві, кооперація в переробній сфері, агропромислове 
співробітництво України. Міжгалузева, внутрішньогалузева та внутрішньо фірмова міжнародна спеціалізація. Види 
та сутність внутрігалузевої міжнародної виробничої спеціалізації. Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації.  
Міжнародна виробнича кооперація: сутність та критерії класифікації. Методи налагодження міжнародних 
коопераційних зв’язків України. Здійснення спільних програм. Договірна спеціалізація. Інтегрована кооперація.   
Міжнародні організації у сфері виробничих відносин. ОПЕК. МАГАТЕ. ЮНИДО. ФАО.  
Форми і методи виходу підприємств-виробників національної продукції на зовнішні ринки. Контрактні та інвестиційні 
форми міжнародної виробничої кооперації. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю, її 
особливості в залежності від методів виходу на зовнішні ринки. 
Спільна інвестиційна діяльність. Спільне підприємництво. Акціонування. Засоби транснаціоналізації виробничої 
діяльності: злиття та поглинання в міжнародному виробництві. Специфічні форми транснаціоналізації економіки 
України: ТНК, промислово-фінансові групи, холдинги, спільні підприємства. 

 
Тема 6. Міжнародна інвестиційна діяльність України. 

Середовище іноземної інвестиційної діяльності в Україні, його масштаби, тенденції та  проблеми. Параметри та 
експертні оцінки інвестиційного клімату в Україні. Географічна та галузева структура прямих інвестицій, їх 
регіональний розподіл та проблеми оптимізації. 
Проблеми інвестиційної привабливості України та  правого регулювання іноземної інвестиційної діяльності в 
Україні. Аналіз інституційної структури регулювання іноземного інвестування в Україні. Сутність програми 
інвестиційно-інноваційного розвитку держави. Національні інвестиційні проекти.                    
Визначення  IPO, як найефективнішого методу залучення капіталу українськими компаніями. Приклади підприємств 
з іноземними інвестиціями в економіці України. Приватизація, як інструмент залучення інвестицій до 
трансформаційної економіки, та специфіка розвитку  спільних підприємств з точки зору інвестиційних процесів в 
Україні. Комплексне вивчення інвестиційної діяльності  ТНК в Україні. Дослідження  процесу транснаціоналізації 
економіки України як фактору інтенсифікації міжнародного інвестування. 
Фондовий ринок  України і специфіка його регулювання. 

 
Тема 7. Міжнародна торгівля товарами України. 

Спеціалізація як фактор національного розвитку. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Факторні 
передумови міжнародної торгівлі України. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі. 
Особливості торгівлі товарами України з регіонами світу.  
Поняття та форми товарообмінних операцій. Зобов'язання щодо взаємної закупівлі товарів. Бартерні операції. 
Торгові компенсаційні операції. Зустрічні закупки. Авансові закупки. Викуп застарілої продукції. Операції з 
давальницькою сировиною. Промислові компенсаційні операції.  
Організаційні форми зовнішньої торгівлі напряму та через посередників. Поняття та види посередницьких операцій. 
Посередники з різним обсягом повноважень. Класифікація посередників за їх місцем на ринку. Організація 
експортно-імпортних операцій через посередників.   
Сутність міжнародної торговельної політики ті її види. Політика протекціонізму та політика лібералізації у зовнішній 
торгівлі України. Пріоритети державної політики регулювання міжнародної торгівлі України. Економічні та 
адміністративні засоби регулювання міжнародної торгівлі. Діяльність міжнародних організацій з регулювання 
міжнародної торгівлі. 

 
Тема 8. Міжнародна торгівля послугами України. 

Поняття міжнародної торгівлі послугами. Види міжнародних послуг та їх класифікація. Міжнародний ринок послуг. 
Особливості становлення та тенденції ринку послуг у відкритій економіці України.  
Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки. Україна в системі міжнародних транспортних 
комунікацій. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України.  
Страхові послуги. Страхування в міжнародній економічній діяльності: світова практика та Українська специфіка. 
Міжнародні лізингові послуги в Україні. Різновиди та специфіка українського ринку. 
Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму. Класифікація різновидів міжнародного туризму. Україна в 
міжнародних туристичних операціях: національна специфіка та задачі. 
Регулювання міжнародної торгівлі послугами: інституціональні та державні інструменти. Умови міжнародної торгівлі 
послугами. 

 
Тема 9. Міжнародні валютно-фінансові операції України. 

Місце України у світовому фінансовому просторі та  особливості впливу глобалізації фінансових ринків на економіку 
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України. Проблеми залучення України до міжнародного валютного ринку. Оцінка національної валютної системи 
України, принципи та суб’єкти валютного регулювання в Україні. Аналіз  валютної політики та  проблем 
регулювання валютних ризиків в Україні. Стан золото-валютних резервів України та державного зовнішнього боргу 
України: його структура, обслуговування та визначення оптимальності. Приклади щодо шляхів вирішення боргової 
проблеми України. Аналіз інформації щодо фінансування та кредитування України міжнародними фінансовими 
організаціями. Якість співробітництва України з МВФ та  Європейським банком реконструкції та розвитку. Аналіз 
особливостей та результативності взаємодії України з  організаціями групи Світового банку.  

 
Тема 10. Регіоналізація міжнародної економічної діяльності України. 

Геоекономічна політика України. Пріоритети геоекономічної стратегії України в умовах глобалізації. Нормативно-
правове забезпечення реалізації геоекономічної політики України. Регіональна інтеграція як фактор нових реалій 
міжнародної економічної діяльності України.  
Задачі та передумови європейської інтеграції України. Розвиток торговельно-економічних зв’язків з країнами 
Європи. Правові засади співробітництва України з ЄС. Оцінка соціально-економічних наслідків утворення ЗВТ з ЄС. 
Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки. 
Напрями співробітництва в рамках ОЧЕС.  Особливості та задачі участі України в ОЧЕС. Нормативно-правові умови 
економічного співробітництва України в ОЧЕС. 
Напрями співробітництва в рамках ОДЕР ГУАМ. Особливості та задачі участі України в ОДЕР ГУАМ. Нормативно-
правові умови економічного співробітництва України в ОДЕР ГУАМ. 
Прикордонне співробітництво України. Нормативно-правове забезпечення прикордонного співробітництва. 
Україна в системі єврорегіонів. Нормативно-правове забезпечення економічного співробітництва України в системі 
єврорегіонів.  
Співробітництво України з країнами Південної Америки. Нормативно-правове забезпечення економічного 
співробітництва України.   
Співробітництво України з країнами Північної Америки. Нормативно-правове забезпечення економічного 
співробітництва України.  
Співробітництво України з країнами африканського континенту. Нормативно-правове забезпечення економічного 
співробітництва України.  
Співробітництво України з країнами азійсько-тихоокеанського регіону. Нормативно-правове забезпечення 
економічного співробітництва України.  
Співробітництво України з країнами Австралії та Океанії. Нормативно-правове забезпечення економічного 
співробітництва України.  

 
Тема 11. Глобальні проблеми та ризики сучасного світогосподарського розвитку. 

Глобальні проблеми та ризики сучасного світогосподарського розвитку. Сутність та класифікація глобальних 
ризиків. Кризові явища у глобальній економічній системі: ризики для України. Загострення геоекономічного 
суперництва та боротьба за ресурси. Вплив на міжнародну економічну діяльність України нерівномірності 
соціально-економічного розвитку та маргіналізація країн і регіонів. Вплив на міжнародну економічну діяльність 
України розпаду політичних утворень і виникнення феномену «держав, що не відбулися». 
Особливості національного енергоспоживання в контексті глобальних викликів. Паливний баланс економіки 
України. Вплив енергетичних ризиків на міжнародну економічну діяльність України. 
Навколишнє середовище як фактор глобального та національного розвитку. Екологічні детермінанти розвитку 
сучасної економіки України. Вплив зміни клімату на міжнародну економічну діяльність України.  
Продовольчі проблеми в міжнародній економічній діяльності країн світу. Ризики міжнародної економічної діяльності 
України пов’язані з продовольчою кризою. 
Здійснення міжнародної економічної діяльності України в умовах збільшення ризиків міжнародного тероризму та 
військових конфліктів.  
Наслідки виникнення та ескалації міжетнічних та міждержавних конфліктів у міжнародній економічній діяльності 
України. 
 

Міжнародні фінанси  
Тема 1. Система міжнародних фінансів. 

Предмет та функції міжнародних фінансів. Взаємозв’язок міжнародних фінансів і світового економічного 
середовища. Суб’єкти міжнародних фінансів та їхня характеристика. Міжнародні і регіональні валютно-кредитні і 
фінансові організації. 
 

Тема 2. Еволюція світової валютної системи.  
Поняття світової валютної системи, основні складові. Валютний курс: сутність, функції, багатофакторність, теорії 
регулювання валютного курсу. Криза валютної системи: поняття, види. Основні етапи створення світової валютної 
системи. Паризька валютна система. Генуезька світова валютна система. Бреттонвудська валютна система. 
Ямайська валютна система. Європейська валютна система (ЄВС): принципи, досягнення і недоліки. Етапи 
формування валютно-економічного союзу в ЄС. Основні інструменти політики ЄЦБ (Європейського центрального 
банку). Регулювання фінансових операцій в умовах сучасного ринку ЄС (ЄВРО). 
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Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура. 
Фінансові ресурси світового господарства. Фактори, що впливають на рух фінансових потоків. Основні канали руху 
світових фінансових потоків. Основні характеристики світових фінансових потоків. Поняття та структура світового 
фінансового ринку. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу.  Відмінності світових фінансових ринків від 
національних. Стадії розвитку та основні умови функціонування міжнародного фінансового центру. Функціональна 
структура Лондонського фінансового центру. Функціональна структура Нью-Йоркського 
світового фінансового центру. Токіо як фінансовий центр. Офшорні банківські центри: основні властивості та види. 
Ринки золота. Золоті аукціони.  
 

Тема 4. Валютні ринки та валютні операції.  
Валютний ринок: поняття, основні категорії, функції, суб’єкти. Основні особливості сучасних валютних ринків. 
Структура валютного ринку. Інструменти валютного ринку. Поняття валютних операцій 
та їхня класифікація. Конверсійні операції. Кореспондентські відносини з іноземними банками. Відкриття та ведення 
валютних рахунків. Неторгові операції. Операції з залучення та розміщення валютних коштів. Спот-ринок. Основні 
учасники спот-ринку. Звичаї спот-ринку. Строковий валютний ринок. Форвардні валютні операції. Ф’ючерсні валютні 
операції. Фінансовий ф’ючерс. Види фінансових ф’ючерсів. Валютний ф’ючерс. Особливості ф’ючерсних угод. 
Учасники ф’ючерсних ринків. Розрахунок маржі. Опціонні валютні контракти. Опціонна премія та фактори, що 
впливають на неї. Типи та стилі опціонів. Позабіржові та біржові опціони. Стратегії проведення опціонних угод. 
Своп-операції. Валютні свопи. Процентні свопи. Валютно-процентні свопи.  Диференційні свопи. Класифікація 
свопів. Структура контракту на укладення своп-угод. Арбітражні операції. Валютний арбітраж та його види.  
 

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок. 
Міжнародний кредитний ринок та його структура. Міжнародний кредит: поняття, 
принципи, функції та форми. Ризики в міжнародному кредитуванні. Методи скорочення та переносу ризиків за 
міжнародного кредитування. Міжнародний лізинг. Прямий міжнародний лізинг. Експортна лізингова операція. 
Імпортна лізингова операція. Транзитний (непрямий) міжнародний лізинг. Міжнародний факторинг. Суб’єкти 
факторингових операцій. Механізм здійснення факторингової операції. Види міжнародного факторингу. 
Міжнародний форфейтинг. Форфейтингові інструменти. Інструменти світового ринку боргових цінних паперів. 
Довгострокові боргові папери та їхня класифікація. Облігації та їх класифікація. Рейтинг облігацій. Облігації з 
фіксованою ставкою. Облігації з плаваючою ставкою. Короткострокові боргові папери. Комерційні папери. Євроноти. 
Депозитні сертифікати (СД).  Середньострокові боргові папери. Ринок короткострокових боргових паперів. 
 

Тема 6. Особливості функціонування євроринку. 
Євроринок. Євровалюта. Фактори розвитку ринку євровалют. Специфічні характеристики, учасники та інструменти 
ринку євровалют. Євровалютний міжбанківський ринок: учасники, функції, інструменти. Євровалютне кредитування. 
Синдикований кредит. Форми єврокредитів. Вартість єврокредитів. Організація синдикованого займу. Ризики 
синдикованого кредитування. Ринок єврооблігацій та його інструменти. Єврооблігація. Іноземна облігація. Види 
єврооблігацій. Організація випуску єврооблігацій. Характеристика боргових ринків Європи. Єврооблігації в «євро». 
Ринок єврокомерційних паперів (ЕСР). Ринок євронот. Ринок деривативів (похідних цінних паперів).  
 

Тема 7. Ринок міжнародних інвестицій. 
Іноземні інвестиції. Ринки акцій. Капіталізація ринку акцій. Інструменти ринку акцій. Класифікація акцій. Ринок 
євроакцій. Ринки акцій країн третього світу. Інвестиційні механізми та індивідуальні інвестори. Інституціональні 
інвестори.  
 

Тема 8. Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК). 
Пряме зарубіжне інвестування. Декомпозиція ризику ТНК. Аналіз та міри регулювання регіонального ризику. 
Фінансування зарубіжних філій ТНК. Форми фінансування ТНК. Внутрішні джерела фінансування ТНК. Мобілізація 
коштів системи ТНК. Фінансові зв’язки системи ТНК. Оподаткування міжнародної діяльності. Вплив оподаткування 
на рішення і політику ТНК. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій ТНК. Цілі та завдання 
контролю й регулювання грошових операцій ТНК. Управління грошовою готівкою ТНК. Трансфертна ціна. Основні 
детермінанти політики встановлення трансфертних цін. Стратегії та механізми підвищення ефективності 
управління готівковими коштами ТНК. Валютні ризики потенційних збитків ТНК. Стратегії мінімізації поточного 
ризику потенційних збитків ТНК. Інфляційний ризик ТНК. Ризики коливань валютних курсів. Управління ризиками 
потенційних збитків ТНК. Політика управління валютними ризиками ТНК. Фінансові аспекти інвестиційних рішень 
транснаціонального бізнесу.  
 

Тема 9. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. 
Міжнародні розрахунки та їхні форми. Інкасо. Аванс. Платіж на відкритий рахунок. Банківський переказ. 
Акредитив у міжнародних розрахунках. Форми, види та конструкції акредитивів. Відкличний акредитив. 
Безвідкличний акредитив. Покриті акредитиві. Валютні кліринги та їхні форми. Валютно-фінансові та платіжні 
умови міжнародних контрактів. Валюта ціни. Валюта платежу. Поняття платіжного балансу 
та взаємозв’язок рахунків. Способи використання інформації платіжного балансу. Аналіз характеристик і 
структури платіжного балансу. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ. Стан 
рівноваги платіжного балансу. Оцінка позицій платіжного балансу. Характеристика економічних факторів,  
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що впливають на платіжний баланс держави. 
 

Тема 10. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. 
Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів. Система міжнародних угод щодо фінансової 
діяльності. Міжнародна фінансова політика та її реалізація. Кредитна політика. Податкова політика. 
Наднаціональна координація міжнародних валютно-фінансових відносин.  
 

Тема 11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів. 
Геополітика світового боргу. Геополітична структура світу. Регіональні лідери. Геостратегічні країни. Геополітичні 
центри. Напрями міжнародної фінансової підтримки. Показники зовнішнього боргу. Світова економіка та світовий 
борг. Проблеми міжнародної заборгованості. Основні недоліки системи регулювання 
світових потоків капіталу. Основи реорганізації офіційного боргу. Принципи Паризького клубу. Різновиди базових 
умов реструктуризації боргу (офіційного). Категорії країн-боржників. Основи реорганізації комерційного 
боргу (Лондонський клуб). Етапи реструктуризації боргу. Управління зовнішнім боргом. Види боргових цінних 
паперів. Арбітраж в управлінні зовнішнім боргом.  
 

Тема 12. Україна на світовому фінансовому ринку. 
Показники діяльності банківської системи України. Кредитування банками України. Офіційний курс національної 
грошової одиниці до іноземних валют. Вартість цінних паперів України на світовому фінансовому ринку. Прямі 
іноземні інвестиції в Україну. Валовий внутрішній продукт України у порівнянні з країнами світу. Резервні активи 
органів грошово-кредитного регулювання України та країн світу. Динаміка платіжного балансу України у порівнянні з 
країнами світу. Міжнародна ліквідність України.  
 
C. LIST OF COMPETENCIES / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 
ЗК4. Здатність планувати та управляти часом. 
ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним. 
ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 
методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 
застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних 
економічних відносин. 
СК3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 
економічних відносин та моделей економічного розвитку. 
СК4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних 
відносин на   мега-,   макро-, мезо- і мікрорівнях. 
СК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 
регулювання міжнародної торгівлі. 
СК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-
фінансових і кредитних відносин. 
СК8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 
взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та 
налагоджувати комунікації між ними. 
СК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній 
сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків. 
СК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 
матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 
відносин.  
СК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням 
фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними 
мовами. 
СК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПР3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні 
пакети загального і спеціального призначення. 
ПР4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ 
у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 
факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням 
особливостей національного і міжнародного середовища. 
ПР7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати.  
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ПР9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, 
сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 
проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 
капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності 
людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 
ПР10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 
ПР11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 
міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 
ПР12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 
порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 
функціонування 
ПР13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану 
та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з 
використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання 
міжнародної торгівлі. 
ПР14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 
міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 
ПР15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків 
між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати 
комунікації між ними. 
ПР19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні 
документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері 
міжнародних економічних відносин. 
ПР22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування 
міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
України. 
ПР24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 
економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи 
моніторингу кон’юнктури світових ринків. 
ПР25. Презентувати результати дослідження, на базі яких розробляються рекомендації 
та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

 
D. EXAM FORM / ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ  

Фахове випробування проводиться за допомогою тестової перевірки знань, що формують уміння 
(компетенції та результати навчання), зазначені в освітній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці 
бакалавра. 

Фахове випробування проводиться в письмовій формі у відповідності з нормами чинного законодавства, 
Правилами прийому до Державного університету економіки і технологій та Положенням про організацію прийому на 
навчання до Державного університету економіки і технологій на рівень вищої освіти «магістр» у формі тестування 
за білетами. Для проведення вступного випробування створюється фахова атестаційна комісія. Білет вступного 
випробування містить 30 питань (по 10 питань кожного рівня складності). Час тестування - 3 астрономічні години 
(180 хвилин). 

До участі у фаховому випробуванні допускається вступники, які дотрималися усіх норм і правил, 
передбачених чинним законодавством України, Правилами прийому до Державного університету економіки і 
технологій та Положенням про організацію прийому на навчання до Державного університету економіки і технологій 
на рівень вищої освіти «магістр». 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
Міжнародні економічні відносини 
1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2016. –256с. 
2. Бестужева С. В. Міжнародні економічні відносини: [навч. посіб.] / С. В. Бестужева. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 384 с. 
3. Білоцерківець В.В. Міжнародна економіка / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва - К.: «Центр 
учбової літератури», 2012. – 416с. 
4. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ., 2014. – 762 
с. 
5. Міжнародна економіка: [навч. посіб.] / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, Т.М. Камінська та ін.; За заг. ред. 
С.М.Макухи. - X.: Право, 2012. - 192 с. 
6. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : [навч. посібник] / Т.В. Шталь [та ін.]. – Харків : 
«Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 
7. Румянцев А. П. Міжнародна економіка: підручник]. / А. П. Румянцев. – К. : Знання, 2009. –541с. 
8. Савельєв Є. В. Мiжнародна економiка: [пiдручник]. 3-тє вид., перероб. i допов. К. : Знання, 2008. – 622 с. 
9. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: [навчальний посібник]. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 238 с. 
10.Філіпенко А.С. Світова економіка: [підручник] / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 
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2012. – 582с. 
11. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: [пiдручник]. 2-ге.вид. К.: Знання, 2008. – 663 c. 

Міжнародна економічна діяльність України 
1. Міжнародна економічна діяльність України [Електронный ресурс]: практикум: навч. посіб. / Л. П. Гальперіна [та 
ін.]; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – 
Київ: КНЕУ, 2014. – 330 [6] с.  
2. Глобальна економіка XXI століття: людський вимір: монографія; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. –  
К. : КНЕУ, 2008. – 421 с. 
3. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ / Під кер. Т. М. Циганкової.  К.: КНЕУ, 
2003. 
4. Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: Монографія. – К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. – 220 с. 
5. Лук’яненко Д.Г. Інтернаціоналізація і глобалізація страхової діяльності / Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / Д.Г. Лук’яненко, 
А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с. 
6. Міжнародна економіка: підручник; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона. – 3-тє вид., переробл. та 
доповн. – К., 2009. – 560 с. 
7. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. К.: КНЕУ, 2003. – 946 с. 
8. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. 
Д.Г.Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — 538 с. 
9. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посібник / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харк. 
нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 212 с. 
10. Міжнародна мікроекономіка: навч. посібник / Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова [та ін.]; за ред. Ю. Г. 
Козака, Ю.М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 366 с. 

 
Міжнародні фінанси  
1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - 2-ге видання / С. Я.Боринець – К.: Знання – Прес, 2012.-245с.  
2. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шеремет та ін., під ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 
2013.-321с.  
3. Міжнародні фінанси : навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп. За ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової 
літератури, 2014. – 348 с.  
4. Мицак О. В. Міжнародні фінанси: навч. Посіб. / О. В. Мицак, Т. Я Андрейків, І. Р. Чуй, – Львів.: Вид-во ЛТЕУ, 
2020.-171с.  
5. Міжнародні фінанси http://ubooks.com.ua/books/000230/inx2.php  
6. Стукало Н.В. Міжнародні фінанси / Н. В. Стукало – Д.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2014.-321с. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Міжнародні економічні відносини 
1. Бочан І.О. Глобальна економіка /І.О. Бочан, І.Р. Михасюк– К.: Логос. – 2017. – 246с. 

2. Gerber J. International Economics, Global Edition. Pearson, 2017. – 510p. 

3.Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 266с. 

4.Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України / Б.В.Губський. – К.: Логос, 2008. – 328с.  

5. Дернова Н.Л. Інтеграція України в міжнародне співтовариство: економічні аспекти Запоріжжя НБЗНТУ. – 2013. – 

20с.  

6. Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах/ Р.Г. Калитчак. - К.: Знання, 2017. – 303с. 

7. Киреев А.П. Международная экономика: движение товаров и факторов производства: [Учебное пособие для 

ВУЗов]. – М: Международные отношения, 1999. – 416 с. 

8. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, О.В. Захарченко, Є.В. 

Кравченко.– К.: Центрнавчальноїлітератури, 2012.– 330 c. 

9. Копійка В.В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. Навч. посіб. для 

вузів. – К.: ІнЮре, 2015. – 448с. 

10. Krugman, P.R., Obstfeld, M., & Melitz, M.J. International Economics: Theory and Policy. [rental edition], 11th Edition, 

2017. – 800p. 

11. Мельник Т. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : монографія / Т. Мельник. – К. : 

КНТЕУ, 2007. – 451 с. 

12. Міжнародні економічні відносини: підручник / За редакцією А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2014. – 602 с. 

13. Овчаренко Н.Е. Моделі сучасних інтеграційних процесів / Н.Е. Овчаренко. - М.: Проспект, 2008. – 450с. 

14. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: Учебник / Под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. – ЗАО “Бизнес-школа”, “Интел-Синтез”, Дипломатическая академия МИД РФ, 2008. – 368 с. 

15. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 503 с. 

16. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг: Наукові нариси / Є.В. Савельєв. – Тернопіль: Економічна 

http://ubooks.com.ua/books/000230/inx2.php
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думка, 2015. – 482с. 

17. Salvatore D. (2019) International Economics, 13th Edition. John Wiley & Sons, 2019. – 720р. 

18.Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / А. С. 

Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408 с. 

19. Хейфєць В.Л. Міжнародна інтеграція / В.Л. Хейфєць, А.А. Овдієнко. - Спб.: ГУАП, 2009. – 68с.  

20. Чеботар С.І. Світова економіка і торгівля / С.І. Чеботар, Є.В. Савельєв, Я.С. Ларіна, М.В. Лизун, М.Г.Шевчик. 

Київ: Знання, 2010. – 212 с. 

21. Шамбуровський Г.О. Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник затв. МОНУ / 

Г.О.Шамбуровський, С.М. Писаренко, Л.А. Українець та ін.- К.: Знання. 2016. – 273с. 

22. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. 

[Навчальний посібник]. – Чернівці, 2006. – 203 с. 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Шевчук В.О. Дистанційний курс з дисципліни "Міжнародні економічні відносини". [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу (Веб-центр ЛТЕУ): http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=143  

2. Національний банк України. Cтатистика зовнішнього сектору. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/statistic/sector-external   

3. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. International Monetary Fund. IMF Data. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org/en/Data   

5. World Bank. DataBank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://databank.worldbank.org/home.aspx   

6. Federal Reserve Bank of St. Louis. FREDs Economic Data. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://fred.stlouisfed.org/categories/  

7. АМА – Американська асоціація маркетингу (www.amie.com/arf) 

8. United Nation (www.un.org) – статистична та інша інформація про членів ООН (демографічна, соціальна, 

економічна тощо). 

9.World Bank (www.worldbank.org) – джерело інформації про більш ніж 200 країн та регіонів. 

10. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org/ru/  

11. Офіційний сайт Ради Європи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europe 

12. Офіційний сайт Європейського Союзу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . https://europa.eu/european-

union/index_en 

13. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wto.org/ 
 

Міжнародна економічна діяльність України 

1. Нормативно-правова база України URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 
2. Аблов А.С., Беззуб’як М.Й., Гальперіна Л.П. та ін. Фінансові інструменти забезпечення міжнародної конкурен-
тоспроможності в інституційній моделі: Монографія / За ред. В.Є. Новицького. — К.: Арістей, 2006. — 220 с. 
3. Александрова В. СП як форма трансферу технологій / В. Александрова // Вісник національної академії наук 
України. − 2007. − № 12. − С. 24. 
4. Аніловська Г.Я. Відкрита економіка: проблеми економічної безпеки  / Г.Я. Аніловська /Науковий вісник Львівського 
державного університету внітрішніх справ. – 2009. – № 1. – С.36-47. 
5. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорії, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – 
К.: КНЕУ, 2003. – 394 с. 
6. Арутюнян, С. С. Фінансовий механізм ЗЕД/ С. С. Арутюнян. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – 168 с. 
7. Бабій Л. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки України // Україна у світовому 
економічному просторі. – К., 2004. 
8. Багрова І. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / І. В. Багрова, О. О. Гетьман, В. Є. Власик; 
за ред. І. В. Багрової. — К. : Центр навч. л-ри, 2006. 
9. Валютне регулювання  : навч. посібник / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 
2009. – 272 с. 
10. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / Л. Ф. Кондусова, І. І. 
Нескородєва; М-во освіти і науки України, Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 199 с. 
11. Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. — 
2008. — № 2 (147). — С. 68–81. 
12. Глобализация и человеческий потенциал: демографиче-ское измерение. Международный аспект / А.С. 
Макарян. — М.: Экономика, 2003. — 160 с. 
13. Глушко О. Тенденції розвитку корпоративних НДДКР // Економіст. — Травень 2007. — № 5. — С. 62—64. 
14. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – Київ: Центр навчальної літератури, 
2005. – 696 с. 
15. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. –К.: Деміург, 2003.– 
296 с. 
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Державна митна служба України, режим доступу: <http://www.customs.gov.ua> 
2. Державна служба статистики України, режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua> 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=143
https://bank.gov.ua/statistic/sector-external
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.imf.org/en/Data
https://databank.worldbank.org/home.aspx
https://fred.stlouisfed.org/categories/
http://www.amie.com/arf
http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.un.org/ru/
https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europe
https://www.wto.org/
http://zakon.rada.gov.ua/
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3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, режим доступу: <http://www.me.gov.ua> 
4. Міністерство закордонних справ України, режим доступу: <http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua> 
5. Національний Банк України <http://bank.gov.ua/control/uk/index> 
6. International Chamber of Commerce, available from <http://www.iccwbo.org> 
7. International Monetary Fund, available from <http://www.imf.org> 
8. International Organization for Migration, available from <http://iom.org.ua/ua> 
9. IMD World Competitiveness Yearbook  
10. <http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm> 
11. WEF Global Competitiveness Report <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness> 
12. World Customs Organization, available from <http://www.wcoomd.org> 
13. World Trade Organization, available from <http://www.wto.int> 

United Nations Retrieval System, available from  http://data.un.org 
 

Міжнародні фінанси 
1. Дорошенко Г. О. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Г.О.Дорошенко, Н. О. Дорошенко; Харк. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. – Х. : НТМТ, 
2013. – 211 с.  

2. Карлін М.І . Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. / М.І. Карлін. – К. : Знання, 2011.– 639 с.  
3. Коваленко М. А. Міжнародні фінанси. Практикум : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2012. – 135 с.  
4. Кравчук Н. Я. Міжнародні фінанси : навч. - метод. посіб. Ч. 1 / Н. Я. Кравчук, О. С. Пруський, О. Я. Колісник. – 

Тернопіль : Вектор, 2011. – 320 с.  
5. Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки : монографія / В. С. Лук’янов. – К., 2013. – 479 с.  
6. Макогон Ю. В. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, Н. О. Бударіна ; Донец. нац. ун-т, екон. ф-т, 

каф. Міжнар. економіки. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 411 с.  
7. Міжнародна економіка : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / [під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.А. Мазаракі]; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: КНТЕУ, 2014. – 323 с. 
8. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини : навч. посіб. / [ Ю. М. Лисенков (голова авт. кол.) та ін. ; 

за ред. В. Є. Поліванова, В. О. Мещерякова, Ю. М. Лисенкова]; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – 
К. : Зовнішня торгівля, 2014. – 511 с.  

9. Міжнародні фінанси: 1001 тест : зб. тест. завд. / [ уклад. О. Є. Кузьмін, Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун]. – 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 272 с. 

10. Наумов А. Ф. Міжнародні фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Наумов, Л. М. Наумова. – [ 2-
ге вид., випр. і допов. ]. – Миколаїв : Швець В. Д., 2013. – 275 с. 

11. Наумов А. Ф. Фінанси (теорія і практика фінансів України та зарубіжних країн) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. 
Ф. Наумов, Л. М. Наумова. – Миколаїв : Швець В. Д., 2013. – 351 c.  

12. Ольхович-Новосадюк М. М. Україна та міжнародні організації : навч. посіб. / М. М. ОльховичНовосадюк, Ю. І. 
Рудакевич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2011. – 120 с.  

13. Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. / Н. І. Патика. – К. : Знання, 2012. – 566 с.  
14. Рак Т. М. Міжнародні фінанси : навч.-метод. посіб. / Т. М. Рак, Г. В. Снопенко, В. І. Дубницький ; Донец. екон.-

гуманіт. ін-т, Каф. міжнар. економіки. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 327 с.  
15. Соскін О. І. Міжнародні фінанси : навч.-метод. посіб. / О. І. Соскін ; Нац. акад. упр. – К. : Нац. акад. упр., 2011. 

– 299 с.  
16. Шевчук В. О. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України / 

В. О. Шевчук. — Львів : Каменяр, 2011. — 495 с. 
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті 

   17. Офіційні сайти органів управління фінансами:  
- http://www.minfin.gov.ua  – сайт Міністерства фінансів України.  
- http://www.rada.gov.ua  – сайт Верховної Ради України.  
- http://www.sfs.gov.ua  – сайт Державної фіскальної служби України.  
- http://www.kmu.gov.ua  – сайт Кабінету Міністрів України.  
- http://www.treasury.gov.ua  – сайт Державної казначейської служби України.  
- http://www.pfu.gov.ua  – сайт Пенсійного фонду України.  
- http://nfp.gov.ua  – сайт Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
- http://www.nssmc.gov.ua  – сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

  18. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/  
19. Нормативно-правова база України URL: http://zakon.rada.gov.ua/  
20. Google Академія. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk 

 
 
 
G. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Фахове випробування включає зміст таких нормативних/вибіркових освітніх компонент: Міжнародні економічні 

відносини, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні фінанси (180 тестів по 60 з кожної 
дисципліни), визначених рішенням кафедри міжнародної економіки (від 08.04.2022 року, протокол № 8).  

http://data.un.org/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.sfs.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/
http://nfp.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
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H. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Консультація 2 2 

Фахове випробування 3 3 

 
I. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

Білет складається з 30 тестових завдань трьох рівнів складності та виконується протягом 3 астрономічних годин. 
Результати письмової роботи вступника оцінюються наступним чином:  

- правильна відповідь на питання першого рівня складності – 0,5 балів;  

- правильна відповідь на питання другого рівня складності – 0,8 балів; 

- правильна відповідь на питання третього рівня складності – 1,0 бал. 

 
J. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від здобувачів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної доброчесності. Приклади академічної недоброчесності включають такі: плагіат, зловживання 
інформацією із застарілих джерел мережі, порушення порядку проведення атестаційного екзамену, надання/ 
отримання неправомірних переваг під час складання екзамену.  
Вимоги щодо дотримання правил та процедур академічної доброчесності викладені у Положенні про академічну 
доброчесність ДУЕТ: https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf, та Положенні про Комісію з питань 
етики та академічної доброчесності ДУЕТ: https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_etika.pdf. 
 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри міжнародної економіки Державного університету економіки і технологій - протокол №8 від 
08.04.2022 року 
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