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Програма вступних випробувань для підготовки  за освітнім рівнем 

«магістр» освітньою  програмою «International management and marketing»  

(Міжнародний менеджмент та маркетинг) розроблено і затверджено 

відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України 

в 2022 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

13 жовтня 2021 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

26 листопада 2021 року за № 1542/37164 

Вступники повинні володіти ґрунтовними сучасними знаннями з 

базових дисциплін, що викладаються у галузі знань «Міжнародні відносини»: 

Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес», Міжнародний бізнес, 

Міжнародний менеджмент, Міжнародний маркетинг, Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Ціноутворення на світових 

товарних ринках, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, 

Міжнародна логістика, Маркетингові дослідження та аналіз інформації, 

Страхування у міжнародному бізнесі, Кон’юнктура світових товарних 

ринків, Розрахунки і платежі у міжнародному бізнесі. 

      

 

На основі вищезгаданих дисциплін кафедрою підготовлені і затверджені 

питання до іспиту. 

 

 

1. “Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку 

торгівлі 2017 – 2021”. 

2. “Неокласичне відродження” і новітні монетаристські теорії. 

3. Асиметрична інформація та практика прийняття асиметричних рішень 

в міжнародному бізнесі.  

4. Базисні умови поставки товарів. ІНКОТЕРМС. 

5. Бенчмаркінг як функція маркетингових досліджень. 

6. Бізнес-план фірми: сутність, структура та характеристика основних 

розділів. 

7. Біхевіоризм  як складова теорії менеджменту. 

8. Брендінг як основа бізнесу та ефективна технологія завоювання та 

утримання споживача. 

9. Валютні опціони в міжнародному бізнесі. 

10. Види зовнішньоекономічної діяльності, їх класифікація. 

11. Види конкуренції та ринкових дій конкурентів на ринку. 

12. Вплив діяльності міжнародних організацій на міжнародну 

маркетингову діяльність. Спеціалізовані міжнародні та національні 

маркетингові організації. 

13. Галузеві особливості  міжнародного бізнесу в Україні (на прикладі 

сільського господарства). 

14. Глокалізація у міжнародному бізнесі . 
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15. Дипломатичне забезпечення українського бізнесу на міжнародних 

ринках. 

16. Діагностика стратегічної конкурентної позиції компанії на світовому 

ринку. 

17. Документація, що супроводжує виконання зовнішньоторговельної 

комерційної угоди. 

18. Дослідження та аналіз маркетингового середовища та умов ринку. 

19. Еволюція концепцій міжнародного маркетингу та особливості новітніх 

теорій маркетингу 

20. Економічні аспекти Угоди про Асоціацію Україна-ЄС. 

21. Електронна комерція як форма  міжнародного бізнесу. 

22. Життєвий цикл товару у маркетинговій діяльності фірми. 

23. Загальні конкурентні стратегії та умови їх застосування. 

24. Зміст міжнародних орендних операцій та види міжнародної оренди.  

25. Інститути спільного інвестування у міжнародному бізнесі. 

26. Інтегровані маркетингові комунікації, їх сутність та види. 

27. Інтернет-речей, як напрям розвитку міжнародного бізнесу 

28. Класифікація та характеристика основних видів міжнародного бізнесу. 

29. Комплекс маркетингу та маркетинг-менеджмент в системі 

підприємництва. 

30. Контролінг у міжнародному бізнесі. 

31. Концентрація та централізація капіталу: суть, сучасні форми та вплив 

на міжнародний бізнес. Транснаціоналізація бізнесу. 

32. Корпоративна соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі. 

33. Кредитні ризики у міжнародному бізнесі (Z-модель, модель Альтмана). 

34. Кроскультурний менеджмент, його суть та теорії. 

35. Логістика, її види та основні принципи побудови й функціонування 

логістичних систем. 

36. Маркетинг фінансового ринку в системі інвестиційних рішень. 

37. Маркетингові стратегії проникнення на зовнішні ринки. 

38. Матриця Бостонської консультаційної групи як метод оцінки позиції 

фірми на ринку. 

39. Матричні методи  аналізу у міжнародному бізнесі. 

40. Методи платежів у міжнародних розрахунках (акредитив). 

41. Міжнародна виробничо-збутова кооперація. 

42. Міжнародна практика використання знижок та надбавок до цін товарів, 

що плануються до експорту. 

43. Міжнародна практика експортного стимулювання. 

44. Міжнародний інжиніринг та види інжинірингових послуг. 

45. Міжнародні виставки та ярмарки як форма бізнесу. 

46. Міжнародні конкурентні переваги України. 

47. Міжнародні маркетингові дослідження в мережі Інтернет. 
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48. Міжнародні товарні аукціони: практика проведення та організаційні 

форми. 

49. Міжнародні товарні біржі: зміст торгівлі та техніка проведення 

операцій. 

50. Міжнародні торги: класифікація та організація проведення. 

51. Модель конкуренції М.Портера та модель подвійного ромба 

національної конкурентоспроможності.  

52. Національні експортні кредитні агентства: суть, функції. 

53. Операційні ризики в міжнародному бізнесі (Базель ІІ, Закон Сарбанеса 

Окслі). 

54. Організаційні структури маркетингу: різновиди, специфіка діяльності, 

переваги та недоліки 

55. Організаційні форми міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. 

56. Організаційні форми міжнародної  торгівлі ліцензіями та патентами. 

57. Основні типи міжнародного маркетингового комплексу 

58. Основні типи ринків та особливості їх функціонування. 

59. Особливості проведення сучасних міжнародних рекламних кампаній. 

60. Офшорні операції в міжнародній торгівлі. Суть поняття “податкова 

гавань”. 

61. Оцінка господарського портфелю фірми з використанням матричного 

аналізу. 

62. Пабліситі і паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємства. 

63. Показник чутливості до ринкового ризику в моделі MOKA/CAPM. 

64. Поняття і види торгово-посередницьких операцій. 

65. Поняття національної, корпоративної та організаційної культури в 

міжнародному бізнесі. 

66. Порядок оподаткування в основних країнах-партнерах України (на 

прикладі ЄС). 

67. Принципи і методи дослідження міжнародної економічної інформації. 

68. Принципи побудови та види організаційних структур міжнародних 

корпорацій. 

69. Проблематика наукових досліджень в економічній  нобелелогії  ХХІ 

століття.  

70. Проблеми боротьби з корупцією та відмиванням грошей в 

міжнародному бізнесі. Роль FATF. 

71. Процес ціноутворення у бізнесі, цінова і нецінова конкуренція та 

методи їх аналізу. 

72. Прямі та портфельні іноземні інвестиції у міжнародному бізнесі. 

73. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності на національному та 

наднаціональному рівнях. 

74. Роль консалтингу в управлінні бізнесом. 

75. Середовище міжнародного бізнесу: суть, структура і моніторинг. 

76. Синтетичні форми маркетингових комунікацій 

77. Система маркетингової інформації у міжнародному бізнесі. 
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78. Система управління персоналом організації. 

79. Стратегічний менеджмент як процес, його структура та зміст основних 

елементів. 

80. Страхування вантажів на умовах лондонського страхового ринку. 

81. Страхування експортних кредитів у зовнішньоекономічній діяльності. 

82. Страхування ризиків зовнішньоекономічного контракту відповідно до 

UCP 600. 

83. Структура SWOT аналізу, його якісні та кількісні методики. 

84. Структура міжнародного контракту купівлі-продажу. 

85. Сутність та система показників фінансового аналізу інвестиційних 

проектів. 

86. Суть лізингу та механізм його використання у міжнародній 

комерційній практиці. 

87. Суть ситуаційного підходу в сучасних теоріях менеджменту. 

88. Сучасні інформаційні технології та становлення «нової економіки». 

89. Сучасні тенденції злиттів та поглинаннь в міжнародному бізнесі.  

90. Теорії міжнародної торгівлі: суть та ґенеза.  

91. Теорія раціональних очікувань як радикальна макроекономічна теорія 

сучасності. 

92. Теорія трансакційних витрат Р.Коуза. 

93. Торгівля результатами інтелектуальної власності на світовому ринку. 

94. Торгові звичаї та їх значення в міжнародній торгівлі. 

95. У. Бек концепція «суспільства ризику». 

96. Фактори привабливості українського ринку для іноземних компаній. 

97. Фактори формування кон’юнктури світових товарних ринків. 

98. Факторинг у міжнародному бізнесі. 

99. Формування національного іміджу продукту на іноземному ринку. 

100. Форфейтинг  у міжнародному бізнесі. 

101. Франчайзинг товарів та послуг. 

102. Характеристика митних режимів в Україні та практика їх 

застосування. 

103. Цілі, структура і зміст міжнародних стандартів якості. 

 

 

 

Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на іспиті з фаху 

оцінюються за 200-бальною шкалою.  

Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які 

отримали на іспиті з фаху менш ніж 100 балів, позбавляються права на участь 

у конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою). 
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The program of admission examination has been developed and approved in 

accordance with the "Conditions of admission to higher education institutions of 

Ukraine in 2022", approved by the order of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine dated October 13, 2021 No. 1098, registered with the Ministry of 

Justice of Ukraine November 26, 2021 under No. 1542/37164    

Entrants must have knowledge in the basic disciplines taught in the field of 

knowledge "International Relations": Introduction to the specialty "International 

Business", International Business, International Management, International 

Marketing, Management of Foreign Economic Activity, Pricing in world 

commodity markets, International commodity markets accounting, international 

logistics, marketing research and information analysis, insurance in international 

business, market situation of world commodity markets, Accounts and payments in 

international business. 

      

 

        Based on the above disciplines, the department prepared and approved the 

exam questions. 

 

1. Export Strategy of Ukraine: Roadmap for Strategic Trade 

Development 2017 - 2021 

2. "Neoclassical revival" and the latest monetary theories. 

3. Asymmetric information and decision making practice in international 

business. 

4. Basic terms of delivery of goods. INCOTERMS. 

5. Benchmarking as a function of marketing research. 

6. Business plan of the company: the essence, structure and characteristics of 

the main sections. 

7. Behaviorism as a component of management theory. 

8. Branding as the basis of business and effective technology of winning and 

retaining the consumer. 

9. Currency options in international business. 

10. Types of foreign economic activity, their classification. 

11. Types of competition and market actions of competitors in the market. 

12. The impact of the activities of international organizations on international 

marketing activities. Specialized international and national marketing 

organizations. 

13. Sectoral features of international business in Ukraine (for example, 

agriculture). 
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14. Glocalization in international business. 

15. Diplomatic support of Ukrainian business in international markets. 

16. Diagnosis of strategic competitive position of the company in the world 

market. 

17. Documentation accompanying the execution of a foreign trade commercial 

agreement. 

18. Research and analysis of the marketing environment and market conditions. 

19. Evolution of international marketing concepts and features of the latest 

marketing theories  

20. Problems of scientific research in the economic nobelogy of the 21st 

century. 

21. Economic aspects of the Ukraine-EU Association Agreement. 

22. E-commerce as a form of international business. 

23. Product life cycle in the marketing activities of the company. 

24. General competitive strategies and conditions for their application. 

 

25. Contents of international lease transactions and their types. 

26. Joint investment institutions in international business. 

27. Internet of Things as a direction of international business development 

28. Integrated marketing communications, their nature and types. 

29. Classification and characterization of the main types of international 

business. 

30. Complex marketing and marketing management in the enterprise system. 

31. Controlling in international business. 

32. Concentration and centralization of capital: essence, current forms and 

influence on international business. Transnationalization of business. 

33. Corporate social responsibility in International Business. 

34. Credit risks in international business (Z-model, Altman model). 

35. Cross-cultural management, its essence and theories. 

36. Logistics, its types and basic principles of construction and functioning of 

logistics systems. 

37. Marketing the financial market in the system of investment decisions. 

38. Marketing strategies for penetration into foreign markets. 

39. The matrix of the Boston Advisory Group as a method of assessing a firm's 

position in the market. 

40. Matrix methods of analysis in international business. 

41. Methods of payment in international business (letter of credit). 

42. International production cooperation. 
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43. International practice of using discounts and allowances for the prices of 

exported goods. 

44. International practice of export promotion. 

45. International engineering and types of engineering services. 

46. International exhibitions and fairs as a form of business. 

47. International competitive advantages of Ukraine. 

48. International marketing research on the Internet 

49. International commodity auctions: conduct practices and organizational 

Forms. 

50. International commodity exchanges: trade content and operations technique. 

51. International bidding: classification and organization of holding. 

52. M. Porter's model of competition and the model of the double diamond of 

national competitiveness. 

53. National export credit agencies: essence, functions. 

54. Organizational structures of marketing: varieties, specificity of activities, 

advantages and disadvantages 

55. Operational risks in international business (Basel II, Sarbanes Oxley Law). 

56. Organizational forms of international business in the conditions of 

globalization. 

57. The main types of international marketing mix 

58. Organizational forms of international trade in licenses and patents. 

59. Main types of markets and features of their operation. 

60. Features of modern international advertising campaigns. 

61. Offshore operations in international trade. The essence of "tax haven". 

62. Valuation of a firm's business portfolio using matrix analysis. 

63. Publicity and public relations in the enterprise communication policy. 

64. Market risk sensitivity in the MOKA / CAPM model. 

65. The concept and types of trade and intermediary operations. 

66. The concept of national, corporate and organizational culture in international 

business. 

67. Taxation procedure in the main partner countries of Ukraine (EU example). 

68. Principles and methods of international economic information research. 

69. Principles of construction and types of organizational structures of 

international corporations. 

70.  Problems of combating corruption and money laundering in international 

business. The role of FATF. 

71. The pricing process in business, price and non-price competition, and 

methods of analyzing. 

72. Foreign Investments in International Business. 
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73. Regulation of foreign economic activity at national and supranational levels. 

74. The role of consulting in business management. 

75. International business environment: essence, structure, and monitoring. 

76. Synthetic forms of marketing communications. 

77. The system of marketing information in international business. 

78. Personnel management system of the organization. 

79. Strategic management as a process, its structure and content of basic 

elements. 

80. Cargo insurance on the London Insurance Market. 

81. Insurance of export credits in foreign economic activity. 

82. External economic risk insurance under UCP 600. 

83. The structure of SWOT analysis, its qualitative and quantitative methods. 

84. Structure of an international contract of sale. 

85. The essence and system of indicators of financial analysis of investment 

projects. 

86. The essence of leasing and the mechanism of its use in international 

commercial practice. 

87. The essence of the situational approach in modern management theories. 

88. Modern information technologies and the emergence of a "new economy". 

89. Modern trends in mergers and acquisitions in international business. 

90. International trade theories: essence and genesis. 

91. The theory of rational expectations as a radical macroeconomic theory of the 

present. 

92. R. Coase. Transaction Cost Theory. 

93. Intellectual property trading in the global market. 

94. Trade practices and their importance in international trade. 

95. U. Beck. Concept of "risk society". 

96. Factors of attractiveness of the Ukrainian market for foreign companies. 

97. Factors of the formation of the global commodity markets. 

98. Factoring in international business. 

99. Formation of the national image of the product on the foreign market. 

100. Forfaiting in international business. 

101. Franchising of goods and services. 

102. Characterization of customs regimes in Ukraine and practice of their 

application. 

103. Objectives, structure and content of international quality standards 

 

       Knowledge and skills demonstrated by the applicant in the specialty exam are 
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assessed on a 200-point scale.  

       The minimum positive exam score is 100 points. Persons who have received 

less than 100 points in the professional exam are denied the right to participate in 

the specialty competition (Master's program).  
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