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І. Основи економіки 

Економічні закони та категорії. Предмет і метод економічної теорії. Фактори 

виробництва. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. Економічна 

система суспільства. Відносини власності. Товар: поняття та властивості.  

 

Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція. Теорія грошей і 

грошового обігу. Грошова система, її структурні елементи й основні типи. 

Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки. Ринкова 

економіка: суть, структура та інфраструктура. Попит і пропозиція. Теорія ринкової 

рівноваги. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. Підприємництво у 

ринковій економіці. Капітал. Витрати виробництва і прибуток. Ринкові відносини 

у промисловості. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Доходи, їхні 

джерела й розподіл. Економіка невизначеності, ризику і страхування. 

 

Національне виробництво і відтворення. Макроекономічна нестабільність і 

економічне зростання. Урядове регулювання національної економіки. Фінансова 

система. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг. Кредитна 

система та її структура. Об'єктивні передумови та напрями ринкової трансформації 

економіки України. Розбудова інноваційної моделі розвитку національної 

економіки. Трансформація відносин власності та формування конкурентного 

середовища як стратегічний пріоритет ринкових перетворень. Становлення та 

розвиток грошово-кредитної системи України. Зовнішньоекономічні відносини 

України. 

 

ІІ. Теорія та основні форми міжнародних економічних відносин 

 

Сутність та структура міжнародних економічних відносин. Міжнародні 

економічні відносини як наука та система знань. Форми сучасних міжнародних 

економічних відносин та їх загальна характеристика. Етапи розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

 

Міжнародний поділ праці та його форми. Динаміка і структура міжнародного 

поділу праці. Міжнародна кооперація праці та інтернаціоналізація виробництва. 

Міжнародна торгівля: динаміка та тенденції розвитку. Галузева та регіональна 

структура міжнародної торгівлі. Теорії міжнародної торгівлі. Лібералізація світової 

торгівлі - загальна проблема сучасних МЕВ. Світовий ринок послуг. Динаміка 

міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі.  

 

Особливості та тенденції міжнародних капітальних потоків. Прямі та 

портфельні інвестиції. Теорія міжнародного руху капіталу. Еклектична парадигма 

Даннінга. Міжнародний фондовий ринок. Міжнародний ринок облігацій. Сутність, 

принципи та функції міжнародного кредиту. Міжнародна міграція робочої сили в 

сучасних МЕВ. Економічні ефекти міграцій робочої сили. Міжнародний 

технологічний обмін. Механізми міжнародної передачі технології. Економічний 

зміст та види прав інтелектуальної власності. Основні механізми захисту прав 



інтелектуальної власності. Сутність світової валютної системи та її елементи. 

Основні типи міжнародних валютних систем. Валютні ринки та валютні операції 

.Міжнародні валютні ринки. Форми міжнародних розрахунків. Платіжний баланс і 

проблема зовнішньої заборгованості. 

 

Сутність та структура механізму регулювання міжнародних економічних 

відносин. Національна та міжнародна підсистеми регулювання МЕВ. Види 

зовнішньоекономічної політики держав. Форми та методи координації 

національних економічних політик. Міжнародні організації в системі регулювання 

МЕВ. Основні сфери діяльності МЕО та МФО. Тарифні та нетарифні методи 

регулювання міжнародної торгівлі. Фінансові  методи  зовнішньоторговельної  

політики: субсидії, демпінг, експортні кредити. Технічні бар'єри: внутрішні 

податки та збори, державні закупівлі, наявність місцевих компонентів. 

Регулювання міжнародної торгівлі послугами. Державне регулювання потоків 

капіталу. Глобалізація регулювання руху капіталу. Проблеми зовнішньої 

заборгованості в МЕВ. Механізм регулювання міжнародного руху робочої сили. 

Механізм регулювання міжнародної передачі технологій. 

 

Розвиток інтеграційних процесів в сучасних МЕВ. Форми і стадії розвитку 

економічної інтеграції. Статичні і динамічні аспекти інтеграції: ефект створення 

торгівлі, ефект відхилення торгівлі, ефект "іншого кращого". Глобалізаційні 

процеси як об’єктивна основа розвитку сучасних МЕВ. Концепція нового 

міжнародного економічного порядку (НМЕП). Суть і об'єктивні передумови 

виникнення глобальних проблем міжнародних економічних відносин. Прогнози 

світового розвитку в дослідженнях Римського клубу та в інших проектах. Новітні 

підходи до раціоналізації системи МЕВ. 
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Зразок екзаменаційного білета 

фахового вступного випробування 

 для здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини 

освітня програма «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» 

 заочна форма навчання 

 

Критерії оцінювання: 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання – 200 балів, а саме: 

Екзаменаційний білет складається із п’ятдесяти завдань. 

Кожна правильна відповідь - 4 бали. 

Кожна неправильна відповідь оцінюється у 0 балів 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Міжнародний ринок технологій охоплює такі сегменти : 

а) ринок ліцензій і патентів; 

б) ринок юридичних послуг; 

в) ринок аграрної продукції; 

г) ринок сільськогосподарської техніки. 

2. Основою виробництва є: 

а) політика держави; 

б) праця людини ; 

в) знаряддя праці; 

г) гроші, що знаходяться в банку. 

3. Бартер — це: 

а) обмін, лише за умови використання національної валюти; 

б) безготівковий обмін; 

в) прямий товарообмін. 

4. Провідні країни-експортери нафти об’єднані в організацію: 

а) АСЕАН; 

б) ОПЕК; 

в) НАФТА; 

г) МЕРКОСУР. 



5. До якого ринку відноситься фондова біржа: 

а) ринку послуг; 

б) ринку капіталу;  

в) ринку праці. 

 ……… 

 

 

……… 

50. ……… 
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