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ПРОГРАМА 

вступних випробувань для підготовки 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» 

 

Програма вступних випробувань для підготовки за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “магістр” освітньої програми «Міжнародні фінанси 

та інвестиції» розроблена на підставі Закону України «Про вищу освіту», 

Закону України «Про освіту», «Умов прийому до вищих навчальних закладів 

(ВНЗ) України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України. 

Вступники повинні володіти ґрунтовними знаннями з базових 

економічних дисциплін: 

- загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, що необхідний і достатній для 

здійснення наукових досліджень, економічного, системного і порівняльного 

аналізу в сфері міжнародних фінансів та інвестиційних процесів; 

- дисциплін загальноекономічного циклу та спеціальних курсів, що 

формують уявлення про особливості, закономірності ключові тенденції у 

світовій економіці та міжнародних фінансах; 

- теоретичних основ та практики функціонування транснаціональних 

компаній та банків, їх ролі у глобальних фінансових потоках, валютного 

курсоутворення та методів його регулювання; особливостей функціонування 

міжнародних фінансових ринків; основних функцій та особливостей 

функціонування міжнародних фінансових організацій; характерних рис 

міжнародного оподаткування, податкових та фінансових систем різних країн; 

методики та інструментарію міжнародного фінансового аналізу. 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік питань  

програми вступних  

випробувань на навчання за ОКР  «магістр» 

освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» 
 

Блок І 
1.  Сутність світової економіки та світового господарства. 

2.  Основні етапи формування та розвитку світового господарства. 

3.  Структура світової економіки на сучасному етапі. 

4.  Основні показники рівня економічного розвитку та економічного 

потенціалу країни. 

5.  Основні групи країн, що входять до складу світового господарства. 

6.  Поняття та основні види факторів виробництва. 

7.  Сутність та головні форми міжнародного поділу праці. 

8.  Світовий ринок: сутність та еволюція. 

9.  Поняття та основні показники міжнародної торгівлі. 

10.  Товарна та географічна структура світової торгівлі на сучасному 

етапі. 

11.  Динаміка міжнародної торгівлі на сучасному етапі. 

12.  Зовнішньоторговельна політика: основні напрями та інструменти. 

13.  Поняття та основні форми міжнародного науково-технічного 

обміну. 

14.  Основні етапи міжнародного науково-технічного обміну.  

15.  Етапи циклу життя технології. Життєвий цикл та напрями руху 

технології. 

16.  Географічне поширення досягнень НТР.   

17.  Організаційні форми передачі технологій.  

18.  Ліцензійні угоди. Ліцензійні платежі.  

19.  Класифікація країн щодо участі в технологічному обміні. 

20.  Інвестиції та міжнародні інвестиції.  

21.  Основні групи інвесторів. 

22.  Основні форми міжнародного руху капіталу.  

23.  Типи прямих іноземних інвестицій. Основні джерела прямих 

іноземних інвестицій. 

24.  Організаційні форми прямих іноземних інвестицій.  

25.  Кількісні критерії прямих іноземних інвестицій.   

26.  Хвилі зростання прямих іноземних інвестицій. 

27.  Причини змін у динаміці міжнародних портфельних інвестицій. 

28.  Фінансові потоки у глобальному середовищі.  

29.  Європейський валютний союз. 

30.  Поняття та суть транснаціоналізації.  

31.  Транснаціональні корпорації та їх роль у світовій економіці.  

32.  «Еклектична парадигма» Дж. Даннінга.  

33.  Риси сучасної транснаціоналізації.  

34.  Глобальний інвестиційний бум та його причини.  



35.  Нові риси ТНК.  

36.  Стратегічні альянси ТНК.  

37.  Вплив ТНК на формування глобальної взаємозалежності країн. 

38.  Рецесія. Спільні риси рецесій.  

39.  Макроекономічна рівновага в економіці.  

40.  Основні види економічних циклів.  

41.  Основні світові рецесії. Основні риси рецесій за останні 20 років.  

42.  Поняття та сутність глобальної трансформації світової економіки.  

43.  Взаємозалежність як головна риса процесу глобалізації.  

44.  Глобалізація та регіоналізація.  

45.  Глобальні виклики світової економіки.  

46.  НТР і глобальна трансформація світової економіки.  

47.  НТР і структурні зрушення у світовому господарстві.  

48.  Глобальні проблеми світової економіки та роль міжнародного 

співробітництва в їх вирішенні. 

49.  Екологія як глобальна проблема. Основні прояви загострення 

екологічної ситуації. 

50.  Конкурентоспроможність країн. Критерії та оцінки 

конкурентоспроможності. 

Блок ІІ 

1.  Основні суб’єкти та елементи світових фінансів.  

2.  Складові валютних систем та їх види. 

3.  Валютний кошик. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх 

призначення та види. 

4.  Призначення та  загальна характеристика системи «Золотого 

стандарту».  

5.  Характеристика Бреттон-Вудської валютної системи. 

6.  Ямайська  (Кінгстонська) валютна система: призначення та  загальна 

характеристика. 

7.  Європейська валютна система. 

8.  Національна валютна система України. Повноваження Національного 

банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання і 

валютного контролю. 

9.  Загальна характеристика зони обігу євро у рамках Європейського 

Валютного Союзу. 

10.  Валютні блоки та валютні зони. 

11.  Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних 

фінансів. 

12.  МВФ: принципи діяльності та роль у міжнародних фінансах. 

13.  Регіональні фінансово-кредитні установи. 

14.  Всесвітній банк та його складові. 

15.  Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними 

фінансовими інститутами. 

16.  Економічний зміст валютного курсу та чинники, що його 

визначають. 



17.  Характеристика множинності валютних курсів. 

18.  Методи визначення валютних курсів. 

19.  Конвертованість валюти та її види. Класифікатор іноземних валют 

Національного банку України. 

20.  Методи державного регулювання обмінних курсів. 

21.  Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу 

національної грошової одиниці. 

22.  Аналіз теорії паритету купівельної спроможності. 

23.  Валютні операції з негайним валютуванням типу “спот”.  Пряма та 

непряма система котирування валюти. 

24.  Депозитні валютні операції. Формування  відсоткових ставок  LIBOR 

та LIBID,  їх вплив на валютний ринок. 

25.  Хеджування валютних ризиків. 

26.  Валютний арбітраж, його різновиди та  вплив на курсоутворення. 

27.  Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення. 

28.  Форвардний валютний курс: сутність та специфіка використання. 

29.  Використання форвардних угод на українському міжбанківському 

валютному ринку. 

30.  Угода про майбутню відсоткову ставку. 

31.  Концептуальні основи платіжного балансу. 

32.  Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу. 

33.  Принцип формування платіжного балансу. 

34.  Форми побудови та основи аналізу платіжного балансу. 

35.  Ринок євровалюти: походження, розмір і значення у світовій 

економіці. 

36.  Євровалютні депозитні інструменти. 

37.  Сучасні форми євровалютного кредитування. Синдиковані 

банківські позики. 

38.  Ринок міжнародних облігацій: поняття, зміст та структура. 

39.  Характеристика інструментів ринку міжнародних облігацій. 

40.  Кредитний рейтинг та специфіка його присвоєння. 

41.  Процедура  розміщення міжнародних облігацій (андеррайтингу). 

42.  Єврооблігації   Уряду України. 

43.  Бездокументарні форми міжнародних розрахунків. 

44.   Документарні форми міжнародних розрахунків. 

45.   Кредитування учасників міжнародних розрахунків. 

46.  Загальна характеристика провідних зарубіжних платіжних систем:  

FEDWIER  (США),   CHIPS  (США), CHAPS (Великобританія). 

Блок ІІІ 

1.  Страхування як складова світової фінансової системи 

2.  Міжнародне регулювання страхової діяльності. 

3.  Світовий страховий ринок: «м’який» та «жорсткий». Міжнародне 

перестрахування.  

4.  Вплив глобалізації та транснаціоналізації на страхування. 

5.  Сутність та форми міжнародного оподаткування. 



6.  Податки як інструмент регулювання міжнародних потоків капіталу. 

7.  Податки як інструмент регулювання виробничо-комерційної 

діяльності, що має глобальні наслідки.  

8.  Чинники формування сучасної системи міжнародного оподаткування. 

9.  Зарубіжний досвід стягнення непрямих податків. 

10. Особливості оподаткування країн ЄС та його влив на посилення 

інтеграційних процесів.  

11. Напрями удосконалення системи міжнародного оподаткування. 

12. Бухгалтерський баланс як найважливіша форма фінансової звітності. 

13. Методологічна послідовність та порядок розрахунку й аналізу 

показників фінансового стану підприємства. 

14. Аналіз обороту активів та ефективності їх використання. 

15. Визначення абсолютних та відносних показників фінансової 

стійкості підприємства та їх аналіз. 

16. Класифікація активів підприємства залежно від ступеня ліквідності 

17. Групування пасиву балансу за ступенем зростання термінів 

погашення зобов’язань. 

18. Порядок розрахунку показників ліквідності й методи їх оцінювання. 

19. Основні показники платоспроможності підприємства та їх аналіз. 

20. Методика розрахунку та факторний аналіз ефекту фінансового 

важеля. 

21. Поняття інвестиційної привабливості та показники, що її 

характеризують (за періодичною звітністю підприємства). 

22. Транснаціональні комерційні банки: суть, операції та роль у 

міжнародних фінансах. 

23. Структурні підрозділи транснаціонального банку.  

24. Міжнародні кореспондентські відносини банків. 

25. Міжнародні офшорні і офшорно-оншорні структури комерційних 

банків. 

26. Роль ТНК на міжнародному фінансовому ринку. 

27. Основні характеристики фінансової системи ТНК. 

28. Особливості здійснення реального інвестування транснаціональних 

корпорацій. 

29. Види внутрішньокорпоративних кредитів: прямий компенсаційний, 

паралельний і торговий, техніка їх здійснення, застосування в практиці ТНК. 

30. Банківське кредитування транснаціональних корпорацій. 

31. Особливості функціонування фінансової системи ЄС. 

32. Офшорні ринки: походження, зміст і значення в міжнародних 

фінансах. 
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