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ПРОГРАМА 

вступних випробувань для зарахування на навчання 

освітнього рівня магістра 

за спеціальністю 292 - “Міжнародні економічні відносини” 

освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 

Програма вступних випробувань для підготовки за освітнім рівнем 

“магістр” спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” розроблена 

на підставі Закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про освіту”, 

“Умов прийому до закладів вищої освіти (ЗВО) України”, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України, Державного стандарту вищої 

освіти за спеціальністю, правил прийому до магістратури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Вступники повинні володіти ґрунтовними сучасними знаннями з базових 

дисциплін, що викладаються за галуззю знань „Міжнародні відносини” 

спеціальності „Міжнародні економічні відносини”: 

- з основ загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, що необхідний і 

достатній для здійснення наукових досліджень, економічного, системного і 

порівняльного аналізу в галузі міжнародних економічних відносин за 

спеціалізованим блоком дисціплін; 

- з дисциплін загальноекономічного циклу та спеціальних курсів, що 

формують уявлення про закономірності, особливості і найбільш важливі 

тенденції в системі світогосподарських зв’язків, загальновизнані норми і 

принципи розвитку рівноправних, партнерських, взаємовигідних 

економічних відносин між країнами; 

- з історії міжнародних економічних відносин, сучасного їх стану, 

розвитку світового господарства, участі України в системі 

світогосподарських зв’язків, змісту міжнародної економічної інтеграції, 

методології і методики дослідження сучасних тенденцій в галузі 

міжнародних економічних відносин; 

- з теоретичних основ та практики розвитку основних форм міжнародних 



економічних відносин, регулювання світогосподарських зв’язків, 

міжнародного руху товарів, послуг, капіталів, робочої сили, знань, поточного 

і перспективного планування зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних 

розрахунків і фінансування зовнішньоторгівельних операцій, змісту і 

характеру міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин 

факторів, що визначають їх розвиток, дослідження кон’юнктури і 

прогнозування світових товарних ринків, виробничої та інформаційної 

інфраструктури світового господарства. 

Вступні випробування відбуваються у вигляді письмового іспиту та 

тестів. 

1. Перелік питань програми вступних 

випробувань на навчання за ОР «магістр» спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» ( І та ІІ питання вступних 

випробувань) 

 

1. Валютно-фінансові методи торгівельної політики. 

2. Внутрішньогалузева теорія міжнародної торгівлі. Індекс 

внутрішньогалузевої торгівлі. 

3. Вплив Великих географічних відкриттів на формування системи МЕВ. 

4. Вплив НТП на розвиток інфраструктури МЕВ. 
5. Вплив COVID-19 на динаміку, структуру та регулювання міжнародної 

торгівлі товарами та послугами. 

6. Гіпотеза імітаційного лагу М.Познера. 

7. Головні торговельні шляхи середньовіччя. 

8. Дво- та багатосторонні механізми регулювання міжнародного руху 

капіталу. 

9. Діджиталізація основних форм міжнародних економічних відносин на 

сучасному етапі. 

10. Доповіді з міжнародної торгівлі СОТ 2015-2020 р. 

11. Дохійський раунд переговорів ГАТТ/СОТ. 

12. Еволюція форм прояву МЕВ від доісторичних часів до сучасного 

періоду. 

13. Економічна роль тарифу у великій економіці. 

14. Економічна роль тарифу у малій економіці. 

15. Економічний механізм демпінгу на зовнішніх ринках. 

16. Економічні ефекти кількісних обмежень у зовнішній торгівлі. 

17. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій. 

18. Економічні ефекти субсидій та їх регулювання за СОТ. 
19. Економічні механізми основних форм міжнародної інтеграції. 



20. Економічні наслідки «Брекзіт» для світової, регіональної та 

національних економік. 

21. Економічна війна РФ проти України 2014-2020рр. 

22. Економічні санкції у системі сучасних МЕВ. 
23. Економіко-математичні моделі розвитку форм міжнародних 

економічних відносин. 

24. Етапи розвитку економічної інтеграції в ЄС. 

25. Ефективна ставка тарифу. 
26. Зовнішньоторговельна експансія та її форми в епоху первісного 

нагромадження капіталу. 

27. Інструменти валютного контролю зовнішньої торгівлі. 

28. Інтеграційні процеси в Північній Америці (НАФТА, ЮСМКА). 

29. Інтеграція України в НАТО як фактор національної економічної 

безпеки. 

30. Конкурентоспроможність національних економік, компаній та товарів 

у сучасному світовому господарстві. 

31. Кількісні обмеження у зовнішній торгівлі. 

32. Класична теорія міжнародної торгівлі. 

33. Кодекс з митної оцінки СОТ. 
34. Концепція “перехресного попиту” С. Ліндера. 

35. Країни СНД у міжнародних інтеграційних процесах. 

36. Маркетингові стратегії компаній на світових ринках. 

37. Маркетингові технології та інструментарій компаній на міжнародних 

ринках. 

38. МЕВ у доісторичні часи на території сучасної України. 

39. Мегарегіональні та міжрегіональні інтеграційні об’єднання. 

40. Механізми економічної інтеграції України з ЄС. 

41. Міжнародний поділ праці: види та форми. 

42. Міжнародні виробничі мережі: структура та форми. 

43. Міжнародні механізми регулювання міграції робочої сили. 

44. Міжнародні кредитні відносини: сутність, форми та механізми. 

45. Міжнародні системи регулювання руху послуг. 
46. Міжнародні товарні організації та угоди. 

47. Модель Гекшера-Оліна. 

48. Модель життєвого циклу товару Р. Вернона. 

49. Модель трансфертного ціноутворення Херста. 

50. МПП в період становлення індустріальної цивілізації. 
51. Національний інструментарій регулювання експорту та імпорту 

капіталу. 

52. Національні системи регулювання міжнародного руху послуг. 

53. Неокласична теорія міжнародної торгівлі. 

54. Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі. 

55. Обмежувальна ділова практика на світових ринках. 

56. Оптимальний тариф. 
57. Основні положення Експортної стратегії України (2017 р.) 



58. Основні типи міжнародних валютних систем. 

59. Основні види розрахункових операцій у міжнародній торгівлі. 

60. Особливості інтеграційних процесів в МЕРКОСУР. 
61. Особливості інтеграційних процесів в Південно-Східній Азії (АСЕАН, 

РПТАП, РВЕН) . 

62. Особливості інтеграційних процесів на африканському континенті 

(ЗВТ, МС, АЗВТ). 

63. Особливості розвитку господарської системи та зовнішньоекономічної 

політики на території Трипільської культури. 

64. Платіжний баланс та валютний курс: механізм взаємозв’язку та 

взаємодії. 

65. Поглиблена та розширена зона вільної торгівлі України з ЄС. 

66. Поглиблені та розширені зони вільної торгівлі у світовому 

господарстві. 

67. Політико–господарські системи цивілізацій Стародавнього Сходу 

(Шумер, Єгипет, Китай, Індія). 

68. Поняття, форми та функції мита. 

69. Правила СОТ у сфері застосування податкових інструментів. 

70. Прямі іноземні інвестиції – динаміка, структура, регулювання. 
71. Регулювання державних закупівель за СОТ. 

72. Регулювання прав інтелектуальної власності у світовому господарстві. 
73. Регулювання руху основних факторів виробництва в Євразійському 

економічному союзі. 

74. Регуляторні механізми економічної інтеграції в ЄС. 

75. Резервні валюти: фактори розвитку та основні функції. 
76. Розвиток міжнародної електронної комерції на сучасному етапі. 

77. Розвиток міжнародної торгівлі як основної форми прояву МЕВ у 

Середньовіччі. 

78. Роль організацій системи ООН в регулюванні міжнародних 

економічних відносин. 

79. Роль та функції групи Світового банку. 

80. Роль та функції криптовалют. 
81. Санітарні та фітосанітарні вимоги у зовнішній торгівлі. 

82. Світові фінансові ринки:основні центри, види операцій, динаміка та 

структура. 

83. Спеціальні заходи захисту у зовнішній торгівлі. 

84. Стандартні наслідки міжнародної міграції робочої сили. 

85. Структура національних систем регулювання зовнішньої торгівлі. 

86. Структура національних систем регулювання міжнародної міграції 

робочої сили. 

87. Сутність валютного ринку та основні форми валютних операцій. 

88. Сутність і механізми рішення глобальних проблем МЕВ. 

89. Сутність інфраструктури МЕВ. 

90. Сутність, види і роль багатонаціональних підприємств у світовому 

господарстві. 



91. Сутність, ціль та типи міжнародної економічної інтеграції. 

92. Сучасні тенденції міжнародної міграції робочої сили. Основні центри 

міграції робочої сили. 

93. Сценарії розвитку ЄС в Білій книзі майбутнього Європи (2017 р.). 

94. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами. 

95. Тенденції розвитку сучасної світової торгівлі товарами. 
96. Теорії впливу технічного прогресу на міжнародну торгівлю. 

97. Теорії міжнародної міграції робочої сили. 

98. Теорії прямих закордонних інвестицій. Еклектична парадигма Данінга. 

99. Теорія економії на масштабі Кемпа. 

100. Теорія митного союзу Дж. Вайнера. 

101. Теорія монополістичної конкуренції П.Кругмана. 

102. Теорія специфічних факторів виробництва. 

103. Теорії, форми та ефекти міжнародної економічної дезінтеграції. 

104. Теоретичні засади розвитку міжнародних виробничих мереж. 
105. Технічні стандарти та інші спеціальні вимоги до товарів у 

міжнародній торгівлі. 

106. Трансформація концепцій міжнародної економічної інтеграції на 

початку 21 століття. 

107. Угода СОТ з правил походження товару. 

108. Угоди Світової організації торгівлі. 

109. Україна в процесах міжнародної економічної інтеграції. 

110. Формаційний та цивілізований підходи до вивчення історії МЕВ. 

111. Форми міжнародної ліцензійної торгівлі. 

112. Форми та наслідки гібридної економічної війни Росії проти 

України на сучасному етапі. 

113. Чинники та форми неопротекціонізму за сучасних умов. 
114. Ярмарок як типова форма середньовічної торгівлі. 

 
2. Тестова частина програми вступних 

випробувань на навчання за ОР «магістр» спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» ( ІІІ питання вступних 

випробувань) 

 

Тестова частина випробування складена на основі: 

Шнирков О.І. «Міжнародні економічні відносини: практикум / О.І. 

Шнирков, А.С. Філіпенко, Р. О. Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін..; за ред. О. І. 

Шниркова. – К.: 2018. – 321 с. 

 

3. Рекомендована література для програми вступних 

випробувань на навчання за ОР «магістр» спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» 



1. Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. Міжнародні економічні відносини: 

конспект лекцій — 5-е. вид. — Дніпро, 2018. — 286с. 

2. Шнирков О.І. «Міжнародні економічні відносини: практикум / 

О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р. О. Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін..; за ред. 

О. І. Шниркова. – К.: 2018. – 321 с. 

3. Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. 

Мазуренка, О.І. Рогача. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2018. – 616 с. 

4. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія. 

Теорія. Політика: Підручник / А.С. Філіпенко. К.: Либідь, 2019. с. 960 

5. Економічні санкції у сучасному світовому господарстві: 

монографія/ О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька та ін.; за ред. О.І. 

Шниркова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – 239с. 

6. Козак Ю.Г., Заєць М.А. Міжнародні економічні відносини. Навч. 
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Критерії оцінювання: 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання, – 200 балів, а саме: 

Екзаменаційний білет складається з двох питань (по 75 балів) та одного 

тестового питання ( 50 балів). 

 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Спеціальність 292 – міжнародні економічні відносини 

Освітні програми: «Міжнародні економічні відносини». 
Вступне випробовування з фаху «Міжнародні економічні відносини» 

для вступу на навчання за освітнім рівнем «магістр» 

 

 БІЛЕТ №1 
1. Країни СНД у міжнародних інтеграційних процесах. 

2. Інструменти валютного контролю зовнішньої торгівлі. 
3. Теорією порівняльних переваг Д. Рікардо було доведено, що: 

а) виграш від міжнародної торгівлі для окремої держави обмежується випадком 

абсолютних переваг; 

б) окрема держава виграє від міжнародної торгівлі, якщо буде постійно підтримувати 

позитивний торговельний баланс; 
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в) виграш від міжнародної торгівлі для окремої держави не обмежується випадком 

абсолютних переваг; 

г) для успішного розвитку держава не повинна втручатися в економіку. 
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