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РЕЦЕНЗІЯ 

на програму додаткових вступних випробувань 

зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

для здобуття освітнього ступеня магістра  

на основі освітнього ступеня / освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра, спеціаліста, магістра, здобутого за іншим напрямом підготовки 

(спеціальності) 

Програми додаткових вступних випробувань спираються на освітньо-

професійну програму підготовки  бакалавра з міжнародної економіки та 

одночасно відображають вимоги до студентів магістерського рівня підготовки, 

визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних освітніх ступенів. 

Для успішного засвоєння освітньої програми магістра абітурієнти повинні 

мати базову вищу освіту за спеціальностями галузей знань «Економіка та 

підприємництво» (напрям підготовки /спеціальність «Економіка підприємства», 

«Економічна теорія», «Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит», 

«Управління персоналом та економіка праці», «Прикладна статистика», 

«Маркетинг», «Облік і аудит», «Товарознавство та торговельне 

підприємництво»), «Менеджмент та адміністрування» (напрям підготовки 

/спеціальність «Менеджмент») та «Міжнародні відносини»  (напрям підготовки 

/спеціальність «Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини») та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-

наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. 

Для забезпечення ефективної реалізації завдань освітньої та  професійної 

підготовки магістра при конкурсному  відборі студентів до освітнього ступеня  

«магістр»  висуваються вимоги щодо їх здібностей і підготовленості відповідно 

до діагностики системних знань, умінь і навичок визначених програмами 

нормативних дисциплін. На додаткові вступні випробування, згідно програми, 

виносяться такі нормативні дисципліни: «Міжнародна економіка» та «Міжнародні 

фінанси». 

Програма додаткового вступного випробування складається з 

пояснювальної записки, переліку тем та їх короткого змісту, зразка додаткового 

вступного випробування, критеріїв оцінювання та списку рекомендованої 

літератури. 

На нашу думку програма додаткових вступних випробувань складена на 

високому професійному рівні, згідно з нормативною документацією та може бути 

рекомендована для підготовки до додаткових вступних випробувань. 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма додаткового вступного випробування є нормативним документом 

Університету Державної фіскальної служби України, який розроблено кафедрою 

міжнародної економіки на основі Освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» напряму 

підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».  

Програма додаткового вступного випробування складена для абітурієнтів, 

які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань 

29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 

відносини». 

Мета додаткового вступного випробування для вступу на здобуття 

освітнього ступеня магістра: з'ясувати рівень теоретичних знань та практичних 

навичок абітурієнтів, яких вони набули під час навчання за освітнім ступенем 

бакалавр, спеціаліст, магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» 

(напрям підготовки /спеціальність «Економіка підприємства», «Економічна 

теорія», «Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит», «Управління персоналом 

та економіка праці», «Прикладна статистика», «Маркетинг», «Облік і аудит», 

«Товарознавство та торговельне підприємництво»), «Менеджмент та 

адміністрування» (напрям підготовки /спеціальність «Менеджмент») та 

«Міжнародні відносини»  (напрям підготовки /спеціальність «Міжнародні 

відносини», «Міжнародні економічні відносини») з метою формування 

рейтингового списку та конкурсного відбору абітурієнтів на навчання за освітнім 

ступенем магістр спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» в межах 

ліцензованого обсягу спеціальності. 

Завдання додаткового вступного випробування полягає у тому, щоб 

оцінити знання та вміння учасників. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння освітньої програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу 

освіту за напрямами таких галузей «Економіка та підприємництво» (напрям 

підготовки /спеціальність «Економіка підприємства», «Економічна теорія», 

«Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит», «Управління персоналом та 

економіка праці», «Прикладна статистика», «Маркетинг», «Облік і аудит», 

«Товарознавство та торговельне підприємництво»), «Менеджмент та 

адміністрування» (напрям підготовки /спеціальність «Менеджмент») та 

«Міжнародні відносини»  (напрям підготовки /спеціальність «Міжнародні 

відносини», «Міжнародні економічні відносини») та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, 

загальноекономічних та конкретно-економічних наук.  

Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», повинні: 

- володіти основним категорійним апаратом з дисциплін, які включені до 

програми; 

- знати основні наукові школи, теорії та концепції міжнародної економіки; 

- мати чітке уявлення про природу й різноманітність видів міжнародних 

економічних відносин; 

- знати фактори середовища міжнародних економічних відносин;  



- вміти поєднати в цілісну систему знання про підприємства, що діють 

міжнародній сфері; 

- мати уявлення про методи управління, їх відмінність та взаємозв’язок; 

- володіти комплексом аналітичного інструментарію оцінки економічних 

подій та явищ міжнародної економіки. 

Додаткові вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки бакалавра галузі знань 0305 – «Економіка та 

підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» – 

«Міжнародна економіка» та «Міжнародні фінанси». 

Додаткове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

У відповідності до Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво», були складені і затверджені 

на засіданні кафедри міжнародної економіки екзаменаційні завдання для 

проведення додаткових вступних випробувань. 

Пакет екзаменаційних завдань для проведення додаткових вступних 

випробувань містить 30 білетів. Структура екзаменаційного білету: 

Завдання 1 – дати відповіді на 2 теоретичні питання. 

Завдання 2 – дати визначення 2-ох термінів, які використовуються у науці 

«Міжнародна економіка». 

Завдання 3 – дати відповідь на 20 тестових питань. Для кожного тесту 

запропоновано від 3 до 6 варіантів відповідей, з яких, у більшості випадків, 

правильний тільки один варіант. Варіант тестового завдання перевіряється за 

ключем і зазначається співпадіння (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові 

відповіді), підраховується і зазначається кількість правильних відповідей та 

проставляється оцінка за тестування. 

Усі екзаменаційні білети є ідентичними за структурою й складністю, що 

дозволяє говорити про забезпечення принципу об'єктивності й рівності при 

оцінюванні навчальних досягнень абітурієнтів. 

  



2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ 

 

ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

 

Тема 1. Предмет, метод, завдання та логіка викладення курсу 

Економічний зміст міжнародної економіки.  Предмет і завдання курсу 

“Міжнародна економіка”. Закони та закономірності розвитку міжнародної 

економіки. Методи дослідження економічної взаємодії на міжнародному рівні. 

Система економічних показників міжнародної економіки.  Класифікація 

економічних показників міжнародної економіки. 

 

Тема 2. Система міжнародних економічних відносин 

Міжнародний поділ праці як основа розвитку міжнародної економіки: 

основні форми та фактори розвитку. Сутність міжнародних економічних 

відносин. Зміст, особливості, суб'єкти, форми, рівні.  Світове господарство як 

об’єкт міжнародної економіки: еволюція, структура та закономірності розвитку.  

Поняття «відкритої економіки». Аспекти, критерії та показники відкритості.  

 

Тема 3. Середовище міжнародних економічних відносин 

Поняття середовища міжнародних економічних відносин. Структура та 

особливості. Особливості економічного середовища.  Технологічне середовище та 

його вплив на сучасні міжнародні економічні відносини. Вплив політико-

правового середовища на розвиток міжнародних економічних відносин. 

Особливості впливу на міжнародні економічні відносини соціально-культурного 

середовища. Природно-географічне середовище міжнародних економічних 

відносин.  

 

Тема 4. Моделі розвитку міжнародних економічних відносин 

Докласичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг Адама 

Сміта.  Теорія порівняльних переваг Давида Рікардо. Модель міжнародної 

вартості Альфреда Маршала. Неокласичний підхід: теорія Хекшера-Оліна-

Самюелсона.  

 

Тема 5. Світовий ринок товарів і послуг 

Характеристика міжнародної торгівлі як найбільш розвиненої форми 

міжнародних економічних відносин. Показники міжнародної торгівлі Сутність та 

основні характеристики міжнародної торгівлі. Методи міжнародної торгівлі. Види 

торгово-посередницьких операцій. Біржова торгівля, аукціонна торгівля, 

міжнародні торги. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Цінові знижки. Методи 

регулювання міжнародної торгівлі. 

 

Тема 6. Міжнародний науково-технологічний обмін 

Міжнародний науково-технологічний обмін : поняття та місце в сучасних 

міжнародних економічних відносинах. Формування світового технологічного 

ринку. Інтелектуальна власність та її охорона в міжнародному співробітництві. 

Форми міжнародного обміну технологією. Основні канали міжнародної передачі 

технологій. Економічні зони розвитку високих технологій. Моделі 



неотехнологічного розвитку. Міжнародне технічне сприяння та регулювання 

міжнародної передачі технологій. 

 

Тема 7. Світовий фінансовий ринок 

Сутність та форми міжнародного руху капіталу. Структура міжнародного 

фінансового ринку. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу. 

Особливості сучасного міжнародного руху капіталу. Наслідки міжнародного руху 

капіталу для країни-експортеру та країни-імпортеру капіталу. 

 

Тема 8. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

Теорії прямих іноземних інвестицій. Сутність міжнародних корпорацій, як 

суб’єкта інвестиційного процесу. ТНК: сутність, характерні риси. Форми виходу 

ТНК на закордонний ринок. 

 

Тема 9. Міжнародне портфельне інвестування 

Шляхи розміщення портфельних інвестицій. Загальні риси інвестування у 

звичайні акції. Міжнародний ринок облігацій. Сутність та види облігацій. 

 

Тема 10. Міжнародний кредит 

Міжнародний кредит: сутність, суб’єкти та принципи.  Функції 

міжнародного кредиту. Фактори поширення кредитних відносин у міжнародній 

сфері. Сутність євро кредиту. Сутність синдиковані кредити. 

 

Тема 11. Світовий ринок праці 

Суть світового ринку праці та його сегментація. Функції світового ринку 

праці. Конюктура світового ринку праці. 

 

Тема 12. Міжнародна трудова міграція 

Міжнародна міграція робочої сили як форма міжнародних економічних 

відносин. Причини міжнародного переміщення робочої сили. Етапи розвитку 

міжнародної міграції трудових ресурсів. Особливості сучасного етапу 

міжнародної міграції робочої сили. Наслідки міжнародної трудової міграції. 

Регулювання міжнародних міграційних процесів. 

 

Тема 13. Теорії валютних курсів 

Сутність валютного курсу та методи його фіксації. Валютна стратегія. 

Поточна валютна політика: дисконтна та дивізійна політика. Динаміка валютного 

курсу. 

 

Тема 14. Світовий валютний ринок 

Валютний ринок: сутність, суб’єкти та функції. Види валютних ринків. 

Класифікація валютних операцій. Характеристика поняття «валюта», види 

валюти. Методи котирування валюти.  

 

 

 

 



Тема 15. Світова валютна система 

Сутність міжнародних валютних відносини та міжнародної валютної 

система. Види валютних систем та їх елементи. Елементи світової валютно-

фінансової системи. Етапи еволюції міжнародної валютної системи. 

 

Тема 16. Міжнародні розрахунки 

Характеристика міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних 

розрахунків, їх характеристика.  Форми платежів, їх характеристика. 

 

Тема 17. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага 

Платіжний баланс та принципи його побудови. Схема побудови платіжного 

балансу. Аналіз статей платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу та його 

вимірювання. Регулювання платіжного балансу. 

 

Тема 18. Сутність і особливості міжнародної економічної інтеграції 

Міжнародна економічна інтеграція: сутність, цілі й головні передумови.  

Шляхи формування міжнародних економічних угрупувань. Рівні та форми 

міжнародної економічної інтеграції, їх характеристика.  Економічні наслідки 

приєднання країн до інтеграційних об’єднань.  

 

Тема 19. Міжнародна регіональна інтеграція 

СНД – цілі створення та тенденції розвитку. Інтеграційні процеси в 

Північній Америці. Економічне співробітництво в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні.  Специфіка латиноамериканських інтеграційних процесів.  Інтеграційні 

процеси в Африці та арабському світі.  

 

Тема 20. Європейська економічна інтеграція 

Еволюція розвитку інтеграційних процесів в Західній Європі. 

Характеристика Європейського Союзу. Характеристика економічного і валютного 

союзу ЄС. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Специфіка інтеграції 

східноєвропейських країн. 

 

Тема 21. Глобалізація економічного розвитку 

Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового 

господарства. Фінансова глобалізація. Глобальні проблеми: причини виникнення 

та шляхи вирішення. Міжнародне регулювання глобальних проблем. 

 

Тема 22: Інтеграція України у світову економіку 

Об'єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну систему 

світогосподарських зв’язків. Внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники 

включення економіки України до міжнародного поділу праці. Особливості й 

шляхи інтеграції. Пріоритети інтеграції України до системи міжнародної 

економіки.  Формування в Україні економічного механізму інтеграції.  

 

 

 

 



ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 

 

Тема 1: Система міжнародних фінансів 

Сутність та елементи системи міжнародних фінансів. Предмет та функції 

міжнародних фінансів. Поняття фінансового середовища. Взаємозв’язок 

міжнародних фінансів та світового економічного середовища. Фінансова 

інновація. Фінансові інструменти та технології. Суб’єкти міжнародних фінансів та 

їх характеристика. Характеристика держави, як суб’єкта міжнародних фінансів. 

Центральні банки, як суб’єкти міжнародних фінансів. Статус міждержавних 

(міжнародних, регіональних) організацій.  

 

Тема 2: Валютний курс: суть, види і функції 

Валюта як багатофакторна економічна категорія. Поняття національної, 

іноземної, міжнародної валют. Валютний курс як економічна категорія. Поняття 

валютного котирування і базової валюти. Курси покупця і продавця. Абсолютна і 

відносна маржа. Теорія паритету купівельної спроможності валюти. Основні 

фактори впливу на валютний курс. Інтерпретація структурних, середньострокових 

і кон’юнктурних факторів. Метод визначення валютних курсів на основі 

зіставлення ринкових цін на золото. Метод визначення валютних курсів на основі 

зіставлення рівня цін стандартного набору товарів та послуг. Метод визначення 

валютних курсів на основі співвідношення ефективних виробничих витрат. 

Фіксовані і плаваючі валютні курси. Поняття конвертованості валют.  

 

Тема 3: Світові валютні системи 

Історична еволюція національних валютних відносин. Національна валютна 

система, її структурні елементи. Види валютних систем. Основні складові світової 

валютної системи. Валюта. Валютні цінності. Поняття та види криз валютної 

системи. Еволюція світової валютної системи. Паризька валютна система та її 

структурні принципи. Генуезька світова валютна система. Валютні блоки та 

фонди. Бреттонвудська валютна система, її особливості та криза. Ямайська 

валютна система та її проблеми. Європейська валютна система. 

 

Тема 4: Міжнародні економічні організації та міжнародні фінансові 

інституції 

Мета створення Міжнародного валютного фонду. Керівні органі МВФ. 

Сутність механізму термінової фінансової допомоги МВФ окремим країнам на 

випадок фінансових криз. Політика траншів, механізм розширеного фінансування. 

Мета створення і головні завдання Світового банку. Міжнародна асоціація 

розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство з гарантій 

інвестицій, Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок як 

складові Світового банку. Особливості діяльності Банку міжнародних 

розрахунків. Характеристика регіональних фінансово-кредитних установ.  

Економічні організації системи ООН. Головні напрями економічної діяльності 

ООН. Функції Генеральної Асамблеї, Економічної і Соціальної Ради, 

Секретаріату Організації Об’єднаних Націй. Регіональні економічні комісії, їх 

структура і призначення. Склад та основні напрями діяльності Організації 

економічного співробітництва і розвитку. Структура і головна мета діяльності 



Організації країн – експортерів нафти. Характеристика регіональних економічних 

організацій: Північноамериканської зони вільної торгівлі, Чорноморського 

економічного співтовариства, Співдружності Незалежних Держав. Особливості 

функціонування фінансової системи Європейського Союзу.  

 

Тема 5: Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК) 

Пряме зарубіжне інвестування: поняття та світові потоки. Мотивація 

прямого зарубіжного інвестування. Декомпозиція ризиків ТНК. Зарубіжні філії 

ТНК: джерела, форми та параметри їх фінансування. Мобілізація коштів системи 

ТНК. Фінансові зв’язки системи ТНК. Оподаткування міжнародної діяльності. 

Взаємовідносини філій ТНК з головною конторою. Система контролю та 

регулювання міжнародних грошових операцій. Управління грошовою готівкою. 

Стратегії та механізми підвищення ефективності управління готівковими 

коштами. Валютні ризики потенційних збитків ТНК та управління ними. Види 

валютних ризиків: операційний валютний ризик, поточний валютний ризик, ризик 

потенційних збитків, пов’язаний з перерахуваннями. Управління ризиками 

потенційних збитків: вимірювання ризику, прогнозування валютних курсів, 

система звітності, політика управління валютними ризиками. 

 

Тема 6: Світовий фінансовий ринок та його структура 

Фінансові ресурси світового господарства. Механізм перерозподілу 

фінансових ресурсів світу. Поняття та структура міжнародного фінансового 

ринку. Процеси інтернаціоналізації фінансових ринків. Міжнародні фінансові 

потоки та світові фінансові центри. Стадії розвитку міжнародного фінансового 

центру. Основні елементи та умови міжнародного фінансового центру. Лондон, як 

світовий фінансовий центр. Характеристика Нью-Йорка, як світового фінансового 

центру. Токіо, як світовий фінансовий центр. Офшорні банківські центри та їх 

види. Основні типи офшорних ринків. Ринки золота: поняття, класифікація, 

особливості функціонування. Значення золота у валютній сфері. Операції з 

золотом. Золоті аукціони. 

 

Тема 7: Валютні ринки та валютні операції 

Поняття валютного ринку. Передумови створення сучасних валютних 

ринків та їх особливості. Функції, основний товар та суб’єкти  валютних ринків. 

Структура валютного ринку. Об’єми валютного ринку та його розвиток. 

Механізми валютного ринку. Інструменти валютного ринку. Поняття валютної 

операції. Класифікація валютних операцій. “спот” ринок та його звичаї. 

Котирування валют та його види. Валютна позиція банку та її різновиди. 

Строковий валютний ринок. Форвардні валютні операції. Ф’ючерсні валютні 

операції. Валютні опціони. Валютні операції “своп” та їх види. Арбітражні  

валютні операції. 

 

Тема 8: Міжнародний кредитний ринок 

Міжнародний кредитний ринок та його структура. Оператори кредитного 

ринку. Світовий ринок банківських кредитів. Міжнародний кредит: поняття, 

принципи, функції та форми. Методи страхування ризиків при міжнародному 

кредитуванні. Міжнародний  лізинг. Факторинг. Форфейтування. Міжнародний 



ринок боргових цінних паперів. Інструменти зовнішнього фінансування. 

Інструменти світового ринку боргових цінних паперів. Довгострокові боргові 

папери. Класифікація облігацій. Базові характеристики облігацій. Облігації з 

фіксованою та плаваючою ставками. Короткострокові боргові папери. 

Середньострокові боргові папери. Структура світового ринку боргових цінних 

паперів. Ринок короткострокових боргових паперів. 

 

Тема 9: Ринок міжнародних інвестицій.  

Особливості функціонування євроринку 

Структура міжнародних інвестицій. Міжнародні портфельні інвестиції. 

Основні ринки акцій. Капіталізація ринку. Фондова біржа та форми її організації. 

Система встановлення рівня цін на фондових біржах. Основні ринки облігацій. 

Ринки акцій країн “третього” світу та їх типи. Міжнародна диверсифікація 

портфелів. Оцінка та управління інвестиціями. Інвестиційні механізми та 

індивідуальні інвестори. Інституціональні інвестори. 

Євроринок. Євровалюта. Ринок євровалют та специфічні його 

характеристики. Учасники та інструменти ринку. Термінові депозити. Депозитні 

сертифікати та їх види. Євровалютний міжбанківський ринок. Учасники та 

інструменти ринку. Єврооблігації та організація їх випуску. Ринок єврооблігацій 

та його інструменти. Єврооблігації в “євро”. Ринок  короткострокових боргових 

паперів. Ринок єврокомерційних паперів (ЕСР). Ринок євронот. Ринок 

деривативів. Поняття деривативів. Класифікація деривативів. 

 

Тема 10: Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Поняття міжнародних розрахунків. Типи та форми міжнародних 

розрахунків. Валютно-фінансові  та платіжні умови міжнародних операцій. 

Валютні кліринги та їх форми. Традиційні методи Фінансування міжнародної 

торгівлі. Процес фінансування. Види акредитиву. Імпортний та експортний 

акредитив. Сучасні технології і товарні акредитиви. Інші методи фінансування 

зовнішньої торгівлі. Інститути, що фінансують зовнішню торгівлю. Ризики  та їх 

види. Методи мінімізації затрат та ризиків у фінансуванні торгівлі. 

Платіжний баланс та взаємозв’язок рахунків. Способи використання 

інформації платіжного балансу. Структура платіжного балансу. Сучасна 

класифікація статей  платіжного балансу за методикою МВФ.  Стан рівноваги 

платіжного балансу. Оцінка позицій платіжного балансу. Економічні фактори, що 

впливають на стан платіжного балансу. Процес правки платіжного балансу. 

 

Тема 11: Зовнішній борг у системі міжнародних фінансів 

Геополітика світового боргу. Світова економіка та світовий борг. Світова 

система боргу. Криза світової заборгованості. Основні недоліки системи 

регулювання світових потоків капіталу. Роль міжнародних фінансових організацій 

в регулюванні зовнішнього боргу. Управління зовнішнім боргом. Світові 

інструменти боргу. Методи управління зовнішнім боргом. Правові аспекти 

регулювання боргу. Програмне управління зовнішнім боргом.  

 

  



3. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ  

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

для проведення додаткових вступних випробувань 

за освітнім ступенем магістр  

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __ 

1.Теоретичні питання: 

1) Теорема вирівнювання цін на чинники виробництва. 

2) Генуезька валютна система: період функціонування та структурні 

принципи, характеристика. 

 

2. Понятійний апарат: 

1) Міжнародна інтеграція. 

2) Валютний курс. 

 

3. Тестові завдання: 

1. Виникнення та поглиблення взаємозв'язків та взаємозалежності між 

національними господарствами різних країн, що обумовлений розвитком 

міжнародної спеціалізації та поділу праці це …: 

а) міжнародний поділ праці; 

б) інтернаціоналізація виробництва; 

в) усуспільнення виробництва. 

2. За соціально-економічним принципом структурними елементами 

світового господарства є: 

а) промислово-розвинені країни, аграрні країни, промислово-аграрні країни, 

аграрно-промислові країни,  

б) країни наукової епохи, країни виробничої епохи, країни технологічної 

епохи; 

в) країни з розвиненою ринковою економікою, країни з ринковою 

економікою, країни з перехідною економікою, країни з командною економікою. 

3. Для багатонаціональної корпорації характерне: 

а) капітал головної компанії належить одній країні, а філіали розміщені в 

багатьох країнах світу; 

б) капітал головної компанії належить одразу декільком країнам, а філіали 

розміщені в багатьох країнах світу; 

в) капітал компанії належить одразу декільком країнам з місцем 

перебування на території одній них. 

4. Теорія технологічного розриву пояснює торгівлю між країнами: 

а) наявністю факторів конкурентних переваг у провідних ТНК; 

б) впровадженням моделі сталого розвитку у країнах  з перехідною 

економікою; 



в) існуванням відмінностей у рівнях їх технологічного розвитку; 

г) існуванням відмінностей життєвого циклу продукту у різних країнах. 

5. Як класифікують світові товарні ринки за характером торговельних 

угод і взаємин продавців та покупців торговельних угод: 

а) ринок сировинних товарів, ринок послуг, ринок машин та обладнання, 

ринок продукції інтелектуальної праці; 

б) відкритий, закритий; 

в) ринок покупця, ринок продавця; 

г) пільговий, відкритий, закритий. 

6. Світовий ринок праці поділять на ринок працівників розумової праці 

та ринок працівників фізичної праці за такою ознакою: 

а) складністю робіт; 

б) організацією; 

в) рівнім кваліфікації; 

г) соціальним підходом; 

д) економічним підходом. 

7. Неофіційний капітал — це фінансові ресурси у формі: 

а) державних позик;  

б) грантів від інших держав; 

в) торгових кредитів; 

г) всі варіанти правильні. 

8. Конструкторське або художнє рішення виробу, яке має суттєву 

новизну це: 

а) винахід; 

б) корисна модель; 

в) бренд; 

г) промисловий зразок. 

9. Формування інтеграційних угрупувань, коли домовленостям між  

країнами передує досить тривалий період розвитку взаємних економічних 

зв’язків на рівні підприємців, фірм та корпорацій відбувається шляхом:   

а) знизу – вгору; 

б) згори – до низу; 

в) збоку в бік; 

г) вперед-назад.  

10. Скільки асоційованих членів ЄС Вам відомо?: 

а) 27; 

б) 5; 

в) 21; 

г) 13. 

11. Форма економічних відносин країни, за допомогою яких 

здійснюються міжнародні розрахунки та утворюються валютні кошти 

держави, - це: 

а) національна валютна система; 

б) світова валютна система; 

в) валютна система. 

12. Міжнародний форексний ринок - це: 

а) Міжнародна монетарна біржа; 



б) Система всесвітніх міжбанківських комунікацій; 

в) Міжнародний валютний ринок; 

г) Провідний фінансовий ринок світу. 

13. Загальноприйнятий мінімум офіційних золотовалютних резервів - це 

п’ятимісячний об’єм експорту товарів та послуг. 

а) так; 

б) ні. 

14. Банк міжнародних розрахунків створено у: 

а) 1928 р.; 

б) 1929 р.; 

в) 1930 р.; 

г) 1931 р. 

15. Валюта, якій відповідає літерний код EUR, - це: 

а) англійський фунт стерлінгів; 

б) японська єна; 

в) норвезька крона; 

г) долар США; 

д) ЄВРО. 

16. Спред - це: 

а) різниця між правою та лівою стороною котирування; 

б) прибуток банку маркет-мейкера від проведених операцій з клієнтами; 

в) плата за послуги. 

17. Ринок, на якому купуються та продаються короткострокові боргові 

інструменти, - це ринок: 

а) грошей; 

б) депозитних сертифікатів; 

в) казначейських векселів; 

г) федеральних фондів; 

д) державних цінних паперів. 

18. Облігація, розміщена внутрішнім синдикатом на ринку однієї країни, 

валюта позики якої для позичальника є іноземною, а для кредитора 

національною, називається: 

а) єврооблігацією; 

б) іноземною облігацією; 

в) багатовалютною облігацією. 

19. Який із видів лізингу використовується найчастіше для промислового 

технологічного обладнання: 

а) короткостроковий; 

б) середньостроковий; 

в) довгостроковий. 

20. Облігація, розміщена внутрішнім синдикатом на ринку однієї країни, 

валюта позики якої для позичальника є іноземною, а для кредитора 

національною, називається: 

а) єврооблігацією; 

б) іноземною облігацією; 

в) багатовалютною облігацією. 

  



4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА 

 

Проведення додаткового вступного випробування дає можливість виявити 

ступінь засвоєння програмних знань студентам та вміння їх практичного 

застосування у процесі вивчення дисциплін «Міжнародна економіка», 

«Міжнародні фінанси». 

Пакет екзаменаційних завдань для проведення додаткового вступного 

випробування складається з 30 варіантів. Структура екзаменаційного білету: 

теоретичні питання, понятійний апарат, тестові завдання. 

Додаткове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

Під час проведення додаткового вступного випробування забороняється 

використовувати нормативно-правові та нормативні акти (документи), 

підручники, навчальні посібники, інші джерела інформації та/або засоби зв’язку. 

У разі використання сторонніх джерел інформації особа відсторонюється від 

участі у випробуванні і вважається такою, що не склала його. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, діючою 4-бальною 

шкалою та ЕСТS. Кожне теоретичне питання оцінюється в межах від 0 до 15 

балів, термінологічний апарат – від 1 до 5, тестові питання оцінюється по 3 бали. 

В залежності від якості відповідей, бали розподіляються наступним чином: 

Завдання Виконання 
Кількість 

балів 

Відповідь на 

теоретичне 

питання 

Дана повна та правильна відповідь, 

зроблені висновки 

15 

Дана правильна відповідь яка може бути 

або неповною або містити деякі неточності 

14-10 

Відповідь є неповною,  поверхневою, 

містить помилки  

9-1 

Правильна відповідь відсутня 0 

Визначення 

понятійного 

апарату 

Економічний зміст поняття розкрито повно 

та правильно 

5-4 

Економічний зміст поняття розкрито з 

деякими незначними неточностями  

3-2 

Економічний зміст розкрито не повно та 

містить помилки  

1 

зміст не розкрито чи завдання не виконано 0 

Виконання 

тестового 

завдання  

Дана правильна відповідь 3 

Дана не правильна відповідь 0 

 

Максимальна кількість балів, при оцінюванні знань абітурієнта, під час 

додаткових вступних випробувань, виставляється за правильні відповіді на всі 

завдання екзаменаційного білету. 

Підсумкова оцінка за додаткове вступне випробування виставляється за 

100-бальною шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в оцінки за системою 

ЕСТS та 4-х бальною шкалою 



Оцінка за 

бальною шкалою 

Оцінка за 

шкалою ЕСТS 

Еквівалент оцінки 

за 4-х бальною 

шкалою 

Еквівалент оцінки за  

2-х бальною шкалою 

90-100 А відмінно склав 

 80-89 В добре 

 70-79 С 

60-69 D задовільно 

 50-59 Е 

35-49 FХ незадовільно не склав 

0-34 F 

Отримані оцінки свідчать про наступне.  

Відмінно (5, А, 90 - 100 балів) - глибоке і повне опанування змісту 

навчального матеріалу, в якому абітурієнт легко орієнтується, володіння 

понятійним апаратом, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої судження. 

Щодо теоретичних завдань відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний 

виклад відповіді в письмовій формі, якісне зовнішнє оформлення. 

Добре (4, В, С, 70 - 89 балів) - повне засвоєння навчального матеріалу, 

володіння понятійним матеріалом, орієнтування у вивченому матеріалі, 

грамотний виклад відповіді, але у відповіді мали місце окремі неточності 

(похибки). 

Задовільно (3, E, D, 50 - 69 балів) - знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Письмова відповідь на теоретичні завдання - виклад його 

неповний і непослідовний, неточності у визначенні понять. 

Незадовільно (2, FХ, F - 0-49 балів) - абітурієнт має розрізнені, 

безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне. На разі письмової 

відповіді – допускає помилки у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і 

невпевнено викладає матеріал, або демонструє повне незнання і нерозуміння 

навчального матеріалу або відсутня відповідь. 
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