Програма вступного випробування на здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра з конкурсного предмету «Міжнародні економічні
відносини» з спеціальності056 Міжнародні економічні відносини
«___» ________, 20__ року - __ с.

Розробники:
Степанова К. В., к.е.н., доцент
Програма затверджена на засіданні кафедри
___________________________________

Протокол від. «___» _________ 201__ року № __
«___» __________ 201__ року

__________, 20__
рік
__________, 20__
рік

ЗМІСТ
І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ІІ. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
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ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

I.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета навчання - підготовка висококваліфікованих фахівців з МЕВ, які

мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним
мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань
та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.
Об’єкт

вивчення

–

функціонування

та

розвиток

міжнародних

економічних відносин, методології та методи їх досліджень, взаємодія
суб’єктів світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного
співробітництва.
Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських
зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних
відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі
міжнародної

економічної

інституціонального
міжнародних

діяльності,

механізму

економічних

міжнародного

регулювання

відносин

та

в

поділу

праці

та

процесі

трансформації

міжнародного

економічного

співробітництва.
Методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, спостереження, вимір,
порівняння, абстрагування.
Методики: методики оцінювання, моделювання та прогнозування
розвитку міжнародних економічних відносин на різних рівнях.
Технології як системний метод створення, застосування і визначення
процесу

навчання

та

засвоєння

знань

з

урахуванням

технічних

і

інтелектуальних ресурсів у їх взаємодії, що базуються на елементах
проблемно-орієнтованого та студентоцентрованого навчання.
Інструментарій та обладнання включають сучасні універсальні та
спеціалізовані

інформаційні

інформаційно-пошукові,

системи

(інформаційно-комунікаційні,

інформаційно-аналітичні)

та

продукти, що застосовуються в діяльності суб’єктів МЕВ.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність:

інші

програмні

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми під час професійної діяльності у галузі міжнародних економічних
відносин або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень із
застосування новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних
досліджень світогосподарських зв’язків з урахуванням невизначеності умов.
Загальні компетентності:

1.

Здатність до усної та письмової професійної комунікації

іноземною мовою/іноземними мовами.
2.

Здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення,

аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів в
умовах обмеженого часу та ресурсів.
3.

Здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних

джерел, використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне
забезпечення з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ
4.

Здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на себе

ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для
досягнення поставлених цілей
5.

Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові

дослідження проблем міжнародних економічних відносин, продукувати
гіпотези, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та доповіді,
здійснювати публічну апробацію результатів досліджень
Спеціальні (фахові) компетентності:
1.

Здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо

налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації
2.

Здатність аналізувати моделі розвитку національних економік та

визначати їх роль у сучасній світогосподарській системі
3.

Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх

позиції на світових ринках
4.

Здатність

застосовувати

кумулятивні

знання,

науково-

технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності

феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій
новітнього розвитку світового господарства
5.

Здатність впроваджувати принципи соціальної відповідальності в

діяльності суб’єктів МЕВ.
6.

Здатність

визначати

й

оцінювати

прояви

економічного

глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку.
7.

Здатність

визначати

геоекономічні

стратегії

країн

та

їх

регіональні економічні пріоритети
8.

Здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних ринків з

урахуванням кон’юнктурних змін
9.

Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань,

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та
рівня кваліфікації
II.

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни „Міжнародні економічні відносини”.
Еволюційніперіоди формування міжнародних економічних відносин
Предмет вивчення дисципліни, її місце серед інших економічних дисциплін.
Мета, завдання, інформаційно-методичне забезпечення.
Міжнародні економічні відносини (МЕВ) як економічна категорія. Сутність
МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і передумови розвитку.
Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за суб’єктами
діяльності. Види та форми МЕВ, їх взаємозв’язок.
Еволюційні періоди розвитку МЕВ: доколоніальний, колоніальний, період
становлення індустріальної цивілізації, новий період розвитку всесвітніх
економічних зв’язків.
Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку
Світове господарство: сутність, елементи і суб’єкти, фактори розвитку.
Головні тенденції формування світового господарства, рівні і цикли його
розвитку.

Типологізація країн-суб’єктів світового господарства: регіональний та
соціально-економічний принципи систематизації країн світу.
Місце

окремих

угруповань

країн

(економічно

розвинених,

нових

індустріальних країн, країн з перехідною економікою) у світовому
господарстві і МЕВ.
Тема 3. Середовище міжнародних економічних відносин
Поняття середовища МЕВ, його структура й особливості.
Природно-географічне середовище, основні його складові впливу на
розвиток МЕВ.
Економічне середовище та економічні регулятори МЕВ.

Особливості дії

економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.
Політико-правове середовище та правові регулятори МЕВ. Особливості
взаємодії політики й економіки в МЕВ.
Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ.
Тема 4. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва
Міжнародний поділ праці як вихідна основа розвитку світового господарства
і МЕВ: сутність, етапи розвитку, фактори поглиблення.
Головні організаційно-економічні форми втілення МПП.
Сучасні особливості розвитку міжнародного поділу праці. Міжнародна
спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування.
Проблеми і передумови участі України в міжнародному поділі праці.
Тема 5. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних
економічних відносин
Теоретичні основи міжнародної торгівлі.
Структура, динаміка та тенденції міжнародної торгівлі товарами.
Типи зовнішньоторговельної політики держав, тарифні й нетарифні
інструменти регулювання міжнародної торгівлі та їх економічні наслідки.
Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних
торговельних організацій: ГАТТ, ЮНКТАД, СОТ.

Передумови й особливості участі України в міжнародній торгівлі.
Тема 6. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг
Специфічні ознаки міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура та
напрямки.
Міжнародний аутсорсинг. Міжнародні телекомунікаційні, фінансові, страхові
послуги.
Туристичні послуги на світовому ринку. Фактори розвитку міжнародного
туризму.
Роль транспорту в МЕВ. Міжнародні перевезення.
Франчайзинг і лізинг у системі міжнародних послуг.
Регулювання МЕВ у сфері послуг. Проблеми участі України у міжнародній
торгівлі послугами.
Тема 7. Міжнародний науково-технічний обмін
Науково-технічне співробітництво як форма МЕВ. Традиційні і нові форми
науково-технічного співробітництва країн світу.
Міжнародний рух технологій та механізм їх передачі.
Комерційний зміст науково-технічних відносин. Розвиток торгівлі ліцензіями
і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.
Перспективи

включення

науково-технічного

потенціалу

України

до

міжнародних науково-технічних зв’язків.
Тема 8. Міжнародна міграція робочої сили
Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні
сили й етапи розвитку, центри міжнародного тяжіння робочої сили.
Масштаби, форми й основні тенденції розвитку сучасної трудової міграції.
Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.
Державне і міжнародне регулювання трудової міграції.
Проблеми трудової міграції в Україні.
Тема 9. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво
Сутність та форми міжнародного руху капіталу, прямі іноземні інвестиції,
міжнародні портфельні інвестиції, міжнародний рух позичкового капіталу,

макроекономічні наслідки вивозу капіталу для країн-донорів та країнреципієнтів.
ТНК як головні суб'єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності,
їх суть і еволюція, сучасна стратегія.
Міжнародні стратегічні альянси та їх роль у сучасному науково-технічному
міжнародному співробітництві.
Вільні економічні зони. Сутність та особливості функціонування.
Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в Україні.
Тема 10. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові
відносини
Поняття валюти та її види. Конвертованість валют. Валютний курс та його
види. Валютний паритет. Котирування валют.
Валютні ринки та валютні операції. Принципи, форми та інструменти
валютної політики держав з відкритою економікою.
Еволюція світової валютної системи: Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська і
Ямайська валютні системи. Валютно-фінансова система країн ЄС.
Механізм міжнародних розрахунків. Платіжний баланс як індикатор взаємин
національної економіки з зовнішнім світом.
Тема 11. Світова фінансова система
Міжнародні фінансові потоки, світовий фінансовий ринок, розвиток світової
фінансової системи в сучасних умова, головіні світові фінансові центри,
офшорні зони в системі світових фінансових центрів, сутність міжнародного
валютного ринку, угоди на міжнародному валютному ринку, урядове
втручання в діяльність валютних ринків.
Тема 12. Міжнародні кредитні відносини
Міжнародний кредит, його сутність форми та роль в міжнародній
економічній діяльності.
Економічні наслідки міжнародного кредитування.
Проблеми зовнішньої заборгованості у МЕВ: форми, структура і масштаби.

Інструменти управління зовнішнім боргом.
Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів для економічного
розвитку України.
Тема 13. Міжнародний ринок цінних паперів
Сутність фондового ринку та ринку цінних паперів, етапи та тенденції
розвитку

світового

фондового

ринку,

класифікація

цінних

паперів,

міжнародний тинок титулів власності, міжнародний ринок облігацій,
міжнародний ринок фінансових деривативів, первинний та вторинний ринки
цінних паперів.
Тема 14. Оподаткування в системі міжнародних відносин
Загальні риси та специфіка міжнародного оподаткування, міжнародне
подвійне оподаткування, офшорні центри в системі міжнародного
оподаткування, втеча від податків, поняття «брудні»гроші, відмивання
«брудних» грошей, основні шляхи і методи протидії відмиванню «брудних»
грошей
Тема 15. Сутність сучасних міграційних процесів
Сутність, цілі, форми та значення формування міжнародних економічних
інтеграційних об’єднань.
Інтеграційні процеси в економіках розвинених країн. Об’єктивні передумови,
цілі, основні етапи розвитку західноєвропейської економічної інтеграції.
Проблеми подальшого розширення ЄС.
Інтеграційні процеси в економіках країн, що розвиваються.
Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропейських країнах з
трансформаційними економіками.
Україна в світових та регіональних інтеграційних процесах.
Тема 16. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому
співробітництві та регулюванні міжнародних економічних відносин
Міжнародні економічні організації в системі координації міжнародного
співробітництва.

Економічна

діяльність

Організації

об’єднаних

націй:

програми

і

спеціалізовані установи ООН.
Міжнародний валютний фонд: компетенція, фінансові кошти, організаційна
структура, особливості кредитної діяльності.
Група Світового банку: мета створення, функції, структура. Європейський
банк реконструкції та розвитку.
Група десяти («Паризький клуб»). Лондонський клуб.
Україна і міжнародні економічні організації.
Тема 17. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських
зв’язків
Необхідність, передумови входження і значення інтеграції України до
світового господарства і МЕВ. Проблеми економічної безпеки.
Трансформація структури зовнішньої торгівлі. Досягнення експортноімпортної: збалансованості. Реалізація конкурентних переваг.
Україна в міжнародних інвестиційних відносинах. Стабілізація виробництва
та його структурна перебудова, залучення іноземних інвестицій.
Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ: регіональні,
субрегіональні і локальні. Головні напрями розвитку МЕВ.
Тема 18. Економічна єдність світу і глобальні проблеми
міжнародних економічних відносин
Сутність, рушійні сили, форми та наслідки сучасної економічної глобалізації.
Проблеми вибору країнами оптимальних стратегій економічного розвитку в
умовах глобалізації.
Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ екологічна, продовольча,
енергетична.
Координація міжнародної економічної політики.
ТЕСТИ
Варіант 1

Варіант 2

Міжнародні економічні

Механізм МЕВ включає в себе:

1

відносини включають
 міжнародну торгівлю
товарами і послугами
 міжнародний рух робочої сили
 міжнародний рух капіталів
 міжнародні валютні і
фінансово-кредитні відносини
 міжнародний поділ праці
 міжнародну економічну
інтеграцію
 усі відповіді правильні +

 міжнародний поділ праці
 міжнародну економічну
інтеграцію
 правові норми +
 світове господарство
 інструменти реалізації МЕВ
(договори, угоди, кодекси і
т.д.) +

2
Формами поділу праці є такі:
 поділ праці між галузями
суспільного виробництва і
окремими підприємствами;
 територіальний поділ праці
(розміщення виробництва);
 поділ праці між окремими
працівниками, які пов'язані з
поділом праці всередині
підприємств.
 Усі відповіді правильні+

Основними причинами
розвитку поділу праці між
країнами є:
 відмінності в природнокліматичних умовах
 наявність різних факторів
виробництва
 традіції
 Усі відповіді правильні+

3

Спеціалізація окремих країн на Основні риси міжнародного
певних видах виробничої
поділу праці:
діяльності - це
 обмін товарами і послугами;
 міжнародна інтеграція;
+
 міжнародне кооперування;
 інвестування в виробництві;
 міжнародний поділ праці; +
 транспортне
 міжнародна концентрація
обслуговування;
 спеціалізація на
виробництва.
виробництві окремих
товарів і послуг; +

4

Час початку формування
світового господарства, як
правило, датується
 кінцем XIX - початком XX
століття; +
 початком XVIII століття;
 ХV-ХVI століттями;

Спеціалізація окремих країн на
певних видах виробничої
діяльності - це
 міжнародна інтеграція;
 міжнародне кооперування;
 міжнародний поділ праці; +
 міжнародна концентрація

серединою XX століття
5

виробництва.

Стосовно ТНК НЕВІРНО
твердження
 ТНК можуть мати
державну, приватну або
змішану власність;
 ТНК зазвичай мають
централізований офіс,
однак виробництво
здійснюється в різних
країнах;
 одна з особливостей ТНК багатонаціональний
характер керуючих;
 виробничі і ринкові
операції ТНК зосереджені
в країні офіційної
реєстрації +

За класифікацією МВФ до
групи розвинених країн
відносяться:
 США +
 Португалія +
 Таїланд
 Польща
 Бразилія
 Саудівська Аравія

Промислово розвинені країни
займають в загальному обсязі
світового експорту:
 близько 20%;
 не більше 50%;
 близько 70%. +

Головні принципи діяльності
Світової організації торгівлі:
 надання кредитів учасникам
зовнішньої торгівлі;
 страхування торгівельних
операцій;
 застосування режиму
найбільшого сприяння в
торгівлі, взаємності
торгових поступок: +
 лібералізація міжнародної
торгівлі, зниження митних
зборів, скасування інших
обмежень +

Вільно конвертованими з
перерахованих валют є:
 доллар США +
 евро+
 українська гривня
 румунський лей
 китайський юань

Особливість, яка робить
компанію транснаціональної  виробництво товарів в
зарубіжних країнах +
 надання комерційних
кредитів іншим країнам
 залучення на роботу
фахівців з різних країн

6

7

8
Основні зрушення в структурі СОТ є правонаступницею:
економіки розвинених країн у
 ООН
другій половині XX ст.
 МВФ
 збільшення частки
 ЮНКТАД
сільського господарства
 ГАТТ +
вструктурі ВВП
 зростання сфери послуг
(третинний сектор) +
 збільшення частки
промислового виробництва
вструктурі ВВП
 суттєвих зрушень не
відбувалося
9
Компенсація експортерам
продукції, що дозволяє їм
продавати свою продукцію за
кордоном за нижчою ціною,
ніж усередині країни - це
 експортні субсидії +
 податкові субсидії
 експортно-цінова політика
 імпортні субсидії

Основними двома
передумовами інтеграції є:
 спільність економічних та
інших проблем, що стоять
перед країнами +
 відмінності в рівнях
економічного розвитку
країн, що інтегруються
 географічна близькість +

10

Головні принципи діяльності
Світової організації торгівлі:
 надання кредитів
учасникам зовнішньої
торгівлі;
 страхування торгівельних
операцій;
 застосування режиму
найбільшого сприяння в
торгівлі, взаємності
торгових поступок: +
 лібералізація міжнародної
торгівлі, зниження митних
зборів, скасування інших
обмежень +

Формами поділу праці є такі:
 поділ праці між галузями
суспільного виробництва і
окремими підприємствами;
 територіальний поділ праці
(розміщення виробництва);
 поділ праці між окремими
працівниками, які пов'язані з
поділом праці всередині
підприємств.
 Усі відповіді правильні+

11

Особливість, яка робить
компанію транснаціональної -

Україна є членом наступних
iнтеграційніх об'єднаннь:

 виробництво товарів в
зарубіжних країнах +
 надання комерційних
кредитів іншим країнам
 продаж товарів в
зарубіжних країнах
 залучення на роботу
фахівців з різних країн
12

13

14






ЄС
СНД
АСЕАН
Жодного з перерахованих

Найвищий рівень економічної
інтеграції в наступній
угруповання:
 ЄАВТ
 АТЕС
 ЄС +
 НАФТА

Час початку формування
світового господарства, як
правило, датується
 кінцем XIX - початком XX
століття; +
 початком XVIII століття;
 ХV-ХVI століттями;
серединою XX століття
Бар'єрами адміністративного
Якщо валюта даної країни без характеру є:
обмежень обмінюється на будь специфічні мита
які іноземні валюти, то це
 квотування і ліцензування
означає
імпорту +
 внутрішню
 імпортні мита
конвертованість
 імпортні депозити
 зовнішню конвертованість
 часткову конвертованість
 вільну конвертованість +
Основні риси міжнародного
поділу праці:
 обмін товарами і
послугами; +
 інвестування в
виробництві;
 транспортне
обслуговування;
 спеціалізація на
виробництві окремих
товарів і послуг; +

Платіжний баланс країни - це
 різниця між обсягами
експорту та імпорту за рік
 різниця між надходженням
в країну і відтоком з країни
довгострокових кредитів
 своєчасне погашення
зовнішнього боргу
 співвідношення між
надходженням в країну
грошей і платежами за
кордон за всіма видами
платежів за певний період +

15
За класифікацією МВФ до
групи розвинених країн

Міжнародні економічні

відносяться:
 США +
 Португалія +
 Таїланд
 Польща
 Бразилія
 Саудівська Аравія

III.

відносини включають
 міжнародну торгівлю товарами
і послугами
 міжнародний рух робочої сили
 міжнародний рух капіталів
 міжнародні валютні і
фінансово-кредитні відносини
 міжнародний поділ праці
 міжнародну економічну
інтеграцію
 усі відповіді правильні +

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ НА
ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ
Оцінювання тестів проводиться за 200 бальною шкалою:

Кількість
правильних
відповідей
200 бальна
шкала
Шкала ECTS
Національна
шкала
IV.

11-15

6-10

3-5

1-2

180-200

150-180

100-150

1-99

90-100
«5»
відмінно

75-89
«4»
Добре

60-74
«3»
задовільно

1-59
«2»
незадовільно
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