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Вступ 

 

Підсумкова атестація за фахом для студентів напр. підг. 6.030503 

«Міжнародна економіка» та спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини» (освітній ступінь «бакалавр») проводиться по закінченню 

теоретичної та практичної підготовки майбутнього фахівця (денна та заочна 

форма навчання). 

До підсумкової атестації допускаються студенти, які склали всі поточні 

іспити та заліки, що передбачені навчальним планом, і успішно пройшли та 

захистили звіт з виробничої практики. 

Підсумкова атестація проводиться в письмовій та усній формі. Студент 

надає відповіді на атестаційні кваліфікаційні завдання, які розроблено 

кафедрою міжнародних економічних відносин. Ці завдання складаються з 

теоретичних питань та практичної частини у вигляді аналітично-розрахункових 

задач, де моделюються умови, в яких може опинитися випускник у практичній 

діяльності на первинних посадах. Для розв’язання практичної частини потрібні 

навички стереотипної та частково діагностичної діяльності, наявність та 

використання не тільки теоретичних знань, а й практичних вмінь 

систематизації інформації, проведення економічних розрахунків за усталеними 

алгоритмами. 

Програма державної атестації містить перелік основних питань, які 

складають її зміст. Вона може бути використана студентами під час підготовки 

до іспиту. 

Програма складається з найбільш важливих питань за такими 

дисциплінами: Економічна теорія, Міжнародна економіка, Міжнародний 

маркетинг, Міжнародне право, Міжнародні фінанси, Облік (теорія обліку і 

облік у зарубіжних країнах). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Навчальні програми дисциплін 
 

Економічна теорія 

 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 

Суть поняття “економіка”. Економічна теорія як суспільна наука. Етапи і 

концепції розвитку науки: меркантилізм, фізіократи, класична політична 

економія, марксизм, маржиналізм, неокласицизм, монетаризм, кейнсіанство, 

інституціоналізм. 

Виникнення економічної теорії. Предмет економічної теорії і еволюція 

його визначення. Складові економічної теорії. Економіка позитивна і 

нормативна. Функції економічної теорії. 

Методи пізнання економічних явищ і процесів. Економічні закони і 

категорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук. 

 

Тема 2. Суспільне виробництво, його чинники 

Матеріальне виробництво – основа людського життя. Засоби і предмети 

праці. Продуктивні сили і виробничі відносини. Спосіб виробництва. Поділ 

праці і її кооперація. 

Основні фактори виробництва. Функція робітника. Функція засобів 

виробництва. Природний фактор виробництва. 

Потреби суспільства. Види потреб. Ієрархія потреб. Етапи розвитку 

потреб. 

Економічні інтереси. Державний, грошовий і особистий інтерес. 

Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту. 

Обмеженість ресурсів і їх раціональне використання. Крива виробничих 

можливостей. Результати виробництва. Суспільний продукт та його форми.  

 

Тема 3. Економічна система суспільства і власність 

Економічна система і її основні структурні елементи. Історія розвитку 

економічних систем. Типи економічних систем. Національні моделі 

економічних систем. Еволюція відносин власності. Форми власності в Україні. 

Реалізація відносин власності. Трансформація відносин власності. 

Роздержавлення і приватизація об’єктів власності. Форми роздержавлення. 

 

Тема 4. Товарне виробництво.Закономірності його розвитку 
              

 Натуральне господарство. Поняття товарного виробництва, його 

характерні риси та умови виникнення. Просте і розвинуте товарне 

виробництво, їх спільні риси і відмінності. Товар та його властивості. Сутність 

споживчої вартості і вартості. Характеристика мінової вартості. Двоїстий 

характер праці втіленої в товарі. 



            Основна суперечність простого і капіталістичного товарного 

виробництва. Закон вартості. Індивідуальні і суспільні затрати праці. Дія закону 

вартості в суспільному виробництві. 

 

Тема 5. Гроші та їх функції 

Причини виникнення грошей.Форми мінової вартості. Виникнення і суть 

грошей. Функції грошей: міра вартості, засіб обігу, нагромадження, засіб 

платежу, світові гроші. Види грошей. Вартість та ціна. Масштаб цін. 

Закони грошового обігу. Сучасні зміни в грошовому обігу. Грошова 

система і її елементи. Валюта і валютний курс. 

Роль, місце, причини і наслідки долара в сучасній валютній системі. 

Інфляція, її сутність. Вплив інфляції на економічні процеси. Причини 

інфляції та шляхи її зниження. 

  

Тема 6. Основи ринкової економіки 

Поняття ринку та його характерні риси. Місце ринку в відтворювальному 

процесі.Функції ринку. Об’єкти і суб’єкти ринку. Види ринку. Необхідність 

переходу України до ринкової економіки. Механізм дії ринку. 

Структура ринку. Ринок засобів виробництва. Ринок праці. Ринок 

науково-технічної продукції. Фінансовий ринок та ринок цінних паперів. 

Ціна і ціноутворення в ринковій економіці.Роль і функції цін. Система цін 

в економіці України. Сутність економічних законів попиту і пропозиції. Ціна 

рівноваги та її дотримання. 

Конкуренція та її роль в ринковій економіці. Форми конкуренції. Поняття 

монополізму та її вплив на економічні процеси. 

 

Тема 7. Ринкова інфраструктура 

Поняття та функції ринкової інфраструктури в економіці. Біржі, їх 

класифікація, місце і роль в інфраструктурі ринку. Товарні біржі, принципи їх 

діяльності. Фондова біржа. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів. 

Валютна біржа і її функції. 

Формування та сучасний стан ринкової інфраструктури. 

Банки, їх сутність. Види банківських медитацій. Банківська система України та 

її структура. Розвиток ринкових відносин в Україні. 

 

Тема 8. Економічні основи функціонування підприємства. Підприємництво 

Соціально-економічна характеристика підприємства. Види підприємств. 

Малі підприємства і їх роль у суспільному виробництві. Закони України “Про 

власність” , “Про підприємництво” , “Про підприємства”. 

Суть і види підприємництва, особливості розвитку його в Україні. 



Соціально-економічний зміст поняття “капітал”. Основний і оборотний 

капітал. Оборот і кругооборот капіталу. 

Виробничі фонди підприємства. Структура виробничих фондів. 

Особливості обороту основних фондів. Фізичний і моральний знос основних 

фондів. Амортизація. Методи нарахування амортизації. 
 

Тема 9. Ефективність функціонування капіталу 

Показники забезпеченості і використання основних фондів. Витрати 

виробництва на рівні підприємства. Постійні і змінні витрати. Собівартість 

продукції: планова, фактична, технологічна, виробнича і повна. Умови 

зниження собівартості. Фактори зниження собівартості продукції. 

Ефективність виробництва на рівні держави, господарюючого суб’єкта, 

працівника. Прибуток і його функції. Рентабельність виробництва. 

 

Тема 10. Ринкові відносини в аграрному секторі 

Сільське господарство як сфера виробництва та особливості галузі. Земля 

як головний засіб виробництва. Аграрні відносини. Форми власності на землю. 

Земельна рента та її види. Ціна землі. 

Суб’єкти та об’єкти аграрних відносин. Агропромисловий комплекс і 

його функція. Значення, місце і роль окремих складових АПК. Агропромислова 

інтеграція, її передумови. Форми реформування і трансформаційні процеси в 

аграрному секторі. 

 

Тема 11. Зайнятість та ринок робочої сили. Безробіття 

Людські ресурси. Населення. Трудові ресурси. Відтворення трудових 

ресурсів. Сукупний працівник. Трудовий потенціал суспільства. Соціально-

економічна суть зайнятості. Повна зайнятість. Раціональна зайнятість. Види і 

типи безробіття. Рівень безробіття. 

Ринок праці та особливості його функціонування. Суб’єкти ринку праці. 

Робоча сила як товар. Допомога по безробіттю. Механізм державного 

регулювання зайнятості. 

 

Тема 12. Трудові відносини і заробітна плата 

Праця і мотивація праці. Ієрархія потреб. Доходи споживчого 

призначення. Сутність, види і джерела доходів. Заробітна плата, її форми і 

системи. Номінальна і реальна заробітна плата. Диференціація доходів 

населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Доходи від власної ренти. 

Доходи підприємця. Розподіл і використання доходів. 

 



Тема 13. Суспільне відтворення і його циклічність 

Суть суспільного відтворення і його основні риси. Відтворення 

виробничих відносин, природних ресурсів і інформації. Просте і розширене 

відтворення. Відтворення валового внутрішнього продукту. Національний 

доход, його суть, джерела і методи обчислення. Типи відтворення. Економічне 

зростання: сутність, типи і фактори. Види та джерела нагромадження. 

Капітальні вкладення і інвестиції. Споживання суспільного продукту. 

Циклічність суспільного відтворення. Види циклів. Економічні кризи. 

К.Маркс, М. Туган-Барановський, М. Кондратьєв, П. Самуельсон про 

циклічний характер економіки. 

 

Тема 14. Фінансово-кредитна система суспільства. Державний бюджет 

Суть і функції фінансів. Об’єктивна необхідність фінансів. Види фінансів. 

Фінансова система суспільства та її структура. Державний бюджет і його 

функції. Доходи та витрати державного бюджету. Дефіцит державного 

бюджету та причини його виникнення. Податки і їх класифікація. Крива 

Лаффера. Податкова система. 

Кредит і його необхідність. Принципи кредиту. Форми і функції кредиту. 

Кредитна система. Банківські установи. Функції центрального і комерційних 

банків. Активні і пасивні операції. Розрахунково-касові операції і банківські 

послуги. 

 

Тема 15. Держава в ринковій економіці 

Державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій 

держави. 

Еволюція державного регулювання економіки. Необхідність втручання 

держави в економіку. Функції держави. Основні типи економічних систем. 

Об’єкти і суб’єкти державного регулювання економіки. Форми і методи 

державного регулювання економіки. Моделі державного регулювання ринкової 

економіки. Сутність перехідної економіки. Трансформаційні процеси в Україні. 

Сучасна економічна політика України. 

 

Тема 16. Система міжнародних економічних відносин 

Поняття світового господарства, еволюція його розвитку. Міжнародний 

поділ праці і його форми. Інтернаціоналізація економіки. Етапи розвитку 

світового господарства та його структура. Форми економічних відносин. Вивіз 

капіталу. Міжнародний ринок капіталу. Всесвітній ринок товарів і послуг. 

Сутність і причини розвитку міграції робочої сили.  

Міжнародні валютні відносини. Умови формування конвертованості 

валюти. Міжнародна валютна система і її функціонування. Торгівельний і 

платіжний баланс країни. Міжнародні економічні організації. 

 



Тема 17. Глобалізація світогосподарських зв’язків. Міжнародна економічна 

інтеграція 

 
Суть глобалізації. Причини і сутність виникнення глобальних проблем. 

Класифікація глобальних проблем. Рівні глобалізації. Небезпека глобальних 

проблем. Необхідність міжнародного співробітництва у планетарному 

масштабі. Джерела подолання глобальних проблем. Створення механізмів та 

структур для регулювання глобальних проблем. Шляхи розв’язки глобальних 

проблем. 

Об’єктивні основи зовнішньоекономічних зв’язків України. Інтеграція 

України в світову економічну систему. 

Національно-економічні інтереси – умова національної економічної 

політики. 
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Міжнародна економіка 

 

Розділ  1. Теорія і практика міжнародних економічних відносин  

 

Тема 1. Міжнародна економічна система 
 

Предмет курсу «Міжнародна економіка». Міжнародна макроекономіка. 

Міжнародна мікроекономіка. Основні ознаки міжнародної економіки. Світовий 

ринок, його сутність та особливості формування. Структура та головні 

характеристики світового ринку. Світове господарство як система: виникнення 

і етапи розвитку. Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку. 

Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці. 

Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування, 

його форми.  Фактори міжнародного поділу праці. Взаємодія національних 

економік на основі міжнародного поділу праці.  Міжнародна економічна 

система. Сутність, особливості міжнародних економічних відносин (МЕВ). 

Механізм МЕВ. Форми міжнародних економічних відносин. Рівні міжнародних 

економічних відносин. Суб'єкти міжнародних економічних відносин. 

Середовище міжнародних економічних відносин, його особливості та 

структуризація.   Політико-правове середовище міжнародних економічних 

відносин.  

Економічне середовище міжнародних економічних відносин. Соціально-

культурне середовище міжнародних економічних відносин. Ресурси та 

інфраструктура. Міжнародний транспорт і зв'язок. 
 

 

Тема 2. Міжнародна торгівля 
 

Сутність міжнародної торгівлі. Експорт. Імпорт. Реекспорт. Реімпорт. 

Транзит. Механізм міжнародної торгівлі. Методи міжнародної торгівлі. 

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Альтернативні теорії міжнародної 

торгівлі. Світовий товарообіг і географічна структура міжнародної торгівлі. 

Товарна структура міжнародної торгівлі. Ринок промислових товарів. Ринок 

сировинних товарів. Міжнародна торгівля послугами. Торговельний баланс. 

Сальдо торговельного балансу. Зовнішньоторговельний оборот. Ціноутворення 

в міжнародній торгівлі. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Сучасні тенденції 

розвитку міжнародної торгівлі. 

Суб’єкти міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації: 

транснаціональні, багатонаціональні корпорації. Транснаціональні корпорації, 

суть, критерії та еволюція. Специфіка та масштаби діяльності ТНК. Правила 

міжнародного інвестування. Вплив міжнародних корпорацій на країни, що 

приймають та на країни базування. Вільні економічні зони як інструмент 

залучення прямих іноземних інвестицій. Міжнародні стратегічні альянси. Цілі 

створення та особливості функціонування. Злиття та поглинання у 

міжнародному бізнесі. Форми і методи регулювання міжнародного 

інвестування на національному і міжнародному рівнях. Портфельні закордонні 



інвестиції; причини їх здійснення та тенденції вивозу. Переваги та недоліки 

портфельних інвестицій. Структура портфельних інвестицій. Основні 

портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, 

ТНК, банки). Ринок цінних паперів та його інструменти. Інвестиційні та 

кредитні цінні папери. Цінні папери на євроринку. Міжнародна інвестиційна 

діяльність України. 
 

 

Тема 3.  Міжнародні інвестиції та міжнародне виробництво 
 

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Мотивація міжнародної 

інвестиційної діяльності. Форми іноземних інвестицій. Міжнародний 

інвестиційний ринок, його структура та особливості розвитку.  Мотивація та 

стратегія залучення іноземних інвестицій у глобальному середовищі. Теорії 

міжнародних інвестицій. Класична теорія міжнародних інвестицій. 

Неокласичний підхід. Правило Вальраса.  Альтернативні теорії міжнародного 

інвестування: монополістичної конкуренції, індустріальної організації, 

міжнародної конкурентоспроможності  галузі тощо. Прямі іноземні інвестиції 

та їх причини. Підприємства з іноземними інвестиціями.  Основні чинники 

прямих іноземних інвестицій: маркетингові, торговельні, вартісні, 

інвестиційний клімат, загальні. Економічні та соціальні наслідки для країн-

донорів та реципієнтів міжнародних інвестицій. Масштаби міжнародних 

прямих інвестицій ті їх розподіл у світовому господарстві. Методи здійснення 

прямого іноземного інвестування. Спільні підприємства та їх роль в залученні 

іноземного капіталу.  Державна підтримка прямих інвестицій. 
 

 

Тема 4. Міжнародний кредит 
 

Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Теорії 

кредиту. Принципи міжнародного кредитування. Фактори розвитку 

міжнародних кредитних відносин. Позитивна та негативна роль міжнародного 

кредиту. Міжчасова торгівля. Форми міжнародного кредитування, їх 

класифікація. Сучасні  різновиди форм міжнародного кредитування. 

Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Внутрішньокорпоративне 

кредитування. Інституціональна структура міжнародного кредиту. 

Міжнародний кредитний ринок. Міжнародна заборгованість. Міжнародні 

кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Лондонський клуб кредиторів. 

Паризький клуб кредиторів. Особливості діяльності Міжнародного валютного 

фонду. Група Світового Банку: принципи та напрями діяльності. Україна в 

міжнародних кредитних відносинах. 
 

 

Тема 5. Міжнародна трудова міграція 
 

Міжнародна міграція робочої сили: сутність, причини та види. Історичні 

аспекти міжнародного переміщення населення. Еміграція та імміграція. 



Рееміграція. Міграційне сальдо. Основні демографічні показники. Сутність та 

фактори виникнення світового ринку робочої сили. Етапи міжнародної міграції 

робочої сили. Центри і основні напрями міжнародної міграції робочої сили. 

Світові ринки робочої сили. Основні експортери робочої сили. “Відплив 

інтелекту”. Становлення глобального ринку праці. Соціально-економічні 

наслідки міжнародної трудової міграції: для країн еміграції, для країн 

імміграції. Сучасні риси міжнародної трудової міграції та розвитку 

міжнародного ринку праці. 
 

 

Тема 6. Світова валютна система 
 

 Світова валютна система як елемент міжнародних валютних відносин. 

Національна, регіональна і світова валютні системи. Сутність і функції 

валютної системи. Умови ефективного функціонування світової валютної 

системи. 

 Складові світової валютної системи та їх взаємодія. Валюта і валютний 

курс. Валютні ринки. Міжнародна валютна ліквідність. Міжнародні валютно-

фінансові організації. 

 Еволюція світової валютної системи. Паризька валютна система як система 

золотомонетного стандарту. Принципи Генуезької валютної системи. 

Характерні риси Бреттон-Вудської валютної системи. Криза Бреттон-Вудської 

валютної системи. Переваги і недоліки Ямайської валютної системи. Потреба в 

реформуванні світової валютної системи у XXI столітті. 

Становлення і розвиток європейської валютної системи. Передумови 

створення Європейської валютної системи (ЄВС). Сутність і цілі ЄВС. 

Розвиток ЄВС за “Планом Делора” та Маастрихтською угодою. Формування 

зони євро. Сучасний стан та проблеми розвитку ЄВС. 
 

 

Тема 7. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 
 

Організаційні засади здійснення міжнародних розрахунків. Поняття 

міжнародних розрахунків. Торговельні і неторгові розрахунки. 

Кореспондентські відносини банків. Лоро-рахунки. Ностро-рахунки. 

Форми міжнародних розрахунків. Акредитив, його види, переваги та 

недоліки. Особливості інкасової форми розрахунків. Сутність банківського 

переказу і його роль у забезпеченні міжнародних розрахунків. Використання 

відкритого рахунку та інших форм. 

Економічний зміст платіжного балансу. Сутність платіжного балансу. 

Принципи побудови платіжного балансу. Джерела інформації для складання 

платіжного балансу. Стандартне та аналітичне представлення платіжного 

балансу. 

Роль платіжного балансу в підтриманні макроекономічної рівноваги. 

Макроекономічні фактори впливу на платіжний баланс. Рівняння платіжного 

балансу та його економічний зміст. Дефіцит платіжного балансу та його 

надзвичайне фінансування. Проблеми рівноваги платіжного балансу України. 



Платіжний баланс і міжнародна інвестиційна позиція країни. 
 

 

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція 
 

Міжнародна економічна інтеграція: сутність, передумови, цілі, форми, 

рівні, типи. Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції. Етапи 

міжнародної економічної інтеграції: преференційна торгова угода, зона вільної 

торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний (і валютний) союз, 

політичний союз. Статичні і динамічні ефекти інтеграції. 

Становлення і розвиток Європейської економічної інтеграції. 

Північноамериканська модель економічної інтеграції. Специфіка 

латиноамериканських інтеграційних процесів. 

Особливості економічної інтеграції країн Азії, Африки, арабського світу.  

Перспективи інтеграційного розвитку на пострадянському просторі: СНД, 

ЄЕП, ГУАМ. Основні інтеграційні угруповання світу: ЄС, НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР.  

Наслідки міжнародної економічної інтеграції: для країн-учасниць, для 

аутсайдерів, для світової економіки. Сучасні особливості та тенденції світових 

інтеграційних процесів 
 

 

Тема 9. Глобалізація та  економічний розвиток 
 

Зміст глобалізаційних процесів. Сутність та основні ознаки глобалізації. 

Етапи розвитку глобалізації. Наслідки глобалізації для розвинутих країн та 

країн, що розвиваються. 

Економічна і фінансова глобалізація. Форми прояву фінансової 

глобалізації. Фінансові інновації. Фінансовий інжиніринг. 

Класифікація глобальних проблем та шляхи їх вирішення. Продовольча 

проблема у світі. Еколого-економічні проблеми розвитку сучасної цивілізації. 

Бідність і нерівність у доходах. Боротьба з міжнародним тероризмом. 

Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу. Економічна 

динаміка в розвинутих країнах. Нові індустріальні країни та джерела їх 

економічного зростання. Трансформаційні процеси в перехідних економіках. 

Проблеми економічної динаміки в країнах, що розвиваються. 

Роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства.   
 

 

Розділ  2. Економіка зарубіжних країн та окремих регіонів 
 

Тема 1. Світове господарство і міжнародна економіка 

 

Світове господарство. Світовий ринок. Міжнародні економічні зв’язки. 

Зародження світового господарства. Сільськогосподарська революція. Три 

великі суспільні поділи праці. Виникнення і еволюція грошей. Епоха великих 

географічних відкриттів. Мануфактура. Промисловий переворот. Остаточне 



формування світового господарства. Особливості сучасного етапу розвитку 

світового господарства.  

Інтеграція України до світового господарства. Україна в міжнародному 

поділі праці. Економічний розвиток України в умовах глобалізації. Зовнішня 

торгівля України та її конкурентоспроможність. Місце України на світовому 

ринку товарів та послуг та потенційні можливості. Участь України в 

міжнародних інвестиційних процесах. Процес входження України в 

міжнародну валютно-фінансову систему. Україна в системі міжнародної 

передачі технології. Україна в процесі міжнародної трудової міграції. Зовнішня 

заборгованість України. Україна в системі міжнародних транспортних 

комунікацій. Перспективи розвитку України як транзитної держави. Місце і 

роль України у вирішенні глобальних проблем сучасності. 

 

Тема 2. Європейська економічна система 
 

Особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі. Європейське 

співтовариство (ЄС) та його склад. Цілі створення ЄС, логіка його становлення 

та основні етапи розвитку. Європейське об’єднання вугілля і сталі. Паризький 

договір. Створення ЄЕС і Євроатома. Римський договір. Митний союз. 

Формування спільного ринку. Цілі, механізми та особливості формування 

валютно-економічного і політичного союзу. Сучасна інституціональна 

структура і політико-правові механізми ЄС. Політика ЄС стосовно третіх країн 

та їх угруповань. Субрегіональні економічні угруповання. Бенілюкс. 

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Цілі створення, основні 

завдання і особливості діяльності. Перспективи ЄАВТ. Формування 

Європейського економічного простору.  

Теорія і практика соціалістичної економічної інтеграції. Потенціал і 

сучасні особливості східноєвропейської економічної інтеграції. Умови і 

передумови загальноєвропейської економічної інтеграції. 

Внутрішньоєвропейська сумісність: політико-правовий, економічний і 

соціальний аспекти. Вплив зовнішніх факторів на процеси 

загальноєвропейської економічної інтеграції. 
 

Тема 3. Економіка країн американського континенту 
 

Бразилія, Мексика та Аргентина. Держави регіону та короткі історичні 

довідки про них. Загальні економічні та демографічні показники держав, їх 

природноресурсний потенціал. Економіка країн регіону з точки зору 

міжнародного поділу праці. Зовнішньоекономічні зв’язки.  Економіка 

Латинської Америки.  Американська економічна інтеграція.  Основні 

економічні інтеграційні угрупування на американському континенті 
 

Тема 4. Економіка нових індустріальних країн 
 

Нові індустріальні країни: причини швидкого економічного зростання. 

Азіатські “тигри”. Особливості соціально-економічного розвитку Китаю. Роль 

транснаціонального капіталу. Соціально-економічні проблеми країн, що 

http://www.ebk.net.ua/Book/economics/soloninko_me/part3/302.htm
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розвиваються на сучасному етапі: подолання відсталості, зростаючий зовнішній 

борг, залежність у сфері НТП, голод, хвороби, екологічні негаразди. Чинники 

появи НІК.  Закономірності розвитку НІК. Особливості економіки азіатських 

"драконів". 
 

Тема 5. Економіка країн СНД і Балтії 
 

Характеристика основних галузей промисловості Росії. Склад регіону та 

короткі історичні довідки про держави, що були суб’єктами колишнього СРСР. 

Природно-ресурсний потенціал. Порівняльна характеристика промисловості. 

Сільське господарство. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки між 

зазначеними країнами та з іншими країнами.  
 

Тема 6. Економіка країн Африки 
 

Загальні риси і особливості економіки країн Африки. Короткі історичні 

довідки про держави регіону. Загальні економічні та демографічні показники. 

Особливості природно-ресурсного потенціалу. Галузі економіки міжнародної 

спеціалізації. Міжнародні економічні зв’язки.  Рівень розвитку та структура 

економіки. Перспективи економічного розвитку країн Африканського 

континенту. Україна та Африка: перспективи економічної співпраці. 
 

Тема 7. Міжнародна економічна політика України 
 

 Поняття й ознаки національної економіки. Ефективність національної 

економіки. Економіка в структурі суспільства. Типи національних економік. 

Умови переходу національного господарського комплексу (НГК, або 

національної економіки) України до ринкової економіки. Стан, проблеми та 

перспективи розвитку української економіки 

 Основні міжгалузеві комплекси (МГК) та їх структура. Місце і роль 

зовнішньоекономічного сектора в національній економіці. Внутрішні та 

зовнішні чинники формування зовнішньоекономічного сектора. Україна в 

міжнародному економічному просторі. Сутність державної 

зовнішньоекономічної політики. Цілі зовнішньоекономічної політики в 

трансформаційній економіці. Загальні (зростання економічного добробуту, 

зайнятість населення, монетарна стабільність, активний 

зовнішньоторговельний баланс) і спеціальні цілі. Проміжні цілі 

постсоціалістичної зовнішньоторговельної політики. Чинники формування 

зовнішньоекономічної політики. Пріоритети державної зовнішньоекономічної 

політики. Інструменти державної зовнішньоекономічної політики. Нова модель 

економічного розвитку України. 
 

Тема 8. Економіка країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону 
 

Економіка країн Південно-Східної та Південної Азії. Особливості 

інтеграційних процесів у регіоні. Асоціація держав Південно-Східної Азії 

(АСЕАН). Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). 



Місце і роль країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у 

зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній стратегіях інтеграції України у 

світове співтовариство. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України 

з країнами Азії. Територіальна та галузева структури зовнішньоекономічних 

зв’язків України з країнами АТР. Основні торговельні партнери. Особливості 

двосторонніх відносин Україна – Китай, Україна – Японія, Україна – Південна 

Корея, Україна – Індія. Перспективи співробітництва України з іншими 

країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. 
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Міжнародний маркетинг 

 

Тема 1. Поняття, суть та завдання міжнародного маркетингу 

  

Суть міжнародного маркетингу. Етапи розвитку стратегій поведінки 

підприємців на ринку. Об’єкти та суб’єкти міжнародного маркетингу. Методи, 

що використовуються в міжнародному маркетингу. Системний підхід. 

Системний аналіз. Економіко-математичні методи обробки маркетингової 

інформації.  

Принципи міжнародного маркетингу. Основні функції міжнародного 

маркетингу. Завдання міжнародного маркетингу. 

        Маркетинг споживчих товарів. Маркетинг товарів виробничого 

призначення (засобів виробництва). Маркетинг послуг. 

Сучасні тенденції міжнародного маркетингу.  

 

Тема 2. Міжнародні економічні відносини як основа міжнародного 

маркетингу 

 

Суть міжнародних економічних відносин. Об’єкти та суб’єкти 

міжнародних економічних відносин. Інфраструктура МЕВ. Рівні МЕВ з точки 

зору суб’єктів. Рівні МЕВ з точки зору інтенсивності відносин між суб’єктами. 

Рівні МЕВ з точки зору територіальних критеріїв. Основні чинники розвитку 

МЕВ. Індикатори залучення до міжнародної торгівлі. Індикатори залучення 

національної економіки до міжнародної інвестиційної діяльності. Основні 

форми міжнародних економічних відносин. 

Міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ факторів виробництва. 

Суспільний поділ праці. Територіальний  поділ праці. Фактори, що 

спонукують країни до участі у МПП. Міжнародна спеціалізація виробництва. 

Міжгалузева спеціалізація. Внутрішньогалузева спеціалізація. Міжнародна 

виробнича кооперація. Міжнародна виробнича кооперація. 

Міжнародна інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Вертикальна інтеграція. 

Міжнародна економічна інтеграція. Використання переваг економіки 

масштабу. Вирішення завдань торговельної політики. Етапи розвитку 

економічної інтеграції. 

Міграція робочої сили. Основні причини, що зумовлюють міжнародну 

міграцію робочої сили. Напрямки міжнародної міграції робочої сили. 

 

Тема 3. Особливості міжнародного маркетингового середовища 

 

Міжнародне маркетингове середовище. Економічне середовище 

міжнародного маркетингу. Економічно розвинуті країни з високим доходом. 

Індустріальні країни з рівнем доходів вище за середній. Індустріальні країни з 

рівнем доходів нижче середнього. Країни, що розвиваються, з рівнями доходів 

високим і вище за середній. Елементи ринкової кон'юнктури. 



Політико-правове середовище міжнародного маркетингу.  Лібералізація 

(свобода торгівлі ) .  Протекціонізм. Тарифні методи регулювання. Нетарифні 

кількісні методи регулювання. прихований протекціонізм. 

Соціокультурне середовище міжнародного маркетингу. Елементи 

соціокультурного середовища міжнародного маркетингу. Мовне середовище. 

Соціальна організація. Правова культура. Політична культура. Наука і 

мистецтво. Рівень освіти. Релігія. Цінності й норми. 

 

Тема 4. Міжнародні маркетингові дослідження 

 

Міжнародні маркетингові дослідження. Вибір найвигідніших проектів 

дослідження і порівнюваність отриманих результатів. Основні критерії добору 

проектів.  

        Етапи маркетингових досліджень. Визначення проблеми і цілей 

дослідження. Розроблення плану дослідження. Збирання інформації і її аналіз. 

Інтерпретація отриманих результатів. Підготовка звіту, презентація звіту. 

Розвідувальне (попереднє) дослідження. Описове (дескриптивне) 

дослідження. Каузальне дослідження. Первинні джерела інформації. Вторинні 

джерела інформації.  

 

Тема 5. Аналіз міжнародної конкуренції 

 

Прямі конкуренти. Потенційні конкуренти. Конкурентні сили. Загрози 

заміщення даного продукту. Сила позиції постачальників. Конкурентна 

боротьба в самій галузі. Ринковий претендент. Ринковий послідовник. 

Організації, що діють в ринковій ніші. Методи конкуренції. 

Конкурентоздатність. Рівень конкурентоздатності. нормативні параметри. 

Технічні параметри. Економічні параметри. Розрахунок інтегрального 

показника рівня.  

        Кон'юнктура ринку. Конкурентні позиції. Конкурентні переваги окремих 

регіонів. 

 

 

Тема 6. Вихід на зарубіжні ринки 

 

Суб'єктивний підхід. Дискретний підхід. Комплексний підхід. 

Ранжування зарубіжних ринків. Індекс економічної свободи. Показниками 

індексу економічної свободи.  

Сегментування зарубіжних ринків. Агрегування ринку. Підходи до 

сегментування міжнародних ринків. Ознака сегментування. Районування 

збуту. Етапи сегментування зарубіжного ринку. 

Стратегії охоплення ринку Недиференційований (масовий, стандартизова-

ний) маркетинг. Диференційований маркетинг. Концентрований маркетинг. 

Продаж іноземним суб'єктам ринку готових товарів (послуг), вироблених 

(виконаних) у своїй країні. Вихід на зарубіжний ринок на договірних засадах 

без вивозу капіталу. Міжнародне ліцензування. Управлінський контракт. 



Підрядне виробництво. Зарубіжне інвестування, або трансферт капіталу.  

Повне володіння. Складальне виробництво. Повномасштабне 

виробництво. 

 

Тема 7. Комплекс товарної і  цінової  політики у міжнародному маркетингу 

 

Міжнародна товарна політика.  Товарна стратегія. Стратегія адаптації 

продукції. Стратегія стандартизації (простого розширення). Стратегія стратегія 

оборотного винаходу (зворотного розширення). Стратегія нового винаходу. 

Чинники, які впливають на міжнародну товарну політику. Життєвий цикл 

товару. Стадія нового продукту. Стадія росту товару. Стадія зрілості товару. 

Стадія падіння виробництва товару. Стадія припинення внутрішнього 

виробництва товару. 

Маркетингова цінова політика. Маркетингове управління цінами на 

міжнародних ринках. Роль і значення маркетингової цінової політики. 

Монополістична конкуренція. Чиста (досконала) конкуренція. Пряма й 

опосередкована маркетингова цінова політика. Види цін в міжнародному 

маркетингу. Методика ціноутворення в міжнародному маркетингу.  

Митні тарифи та платежі. Функція митного тарифу. Реалізація цінової 

стратегії.  

  

Тема 8. Збутова політика в міжнародному маркетингу 

 

 Поняття збуту на міжнародних ринках. Канали розподілу в 

міжнародному маркетингу. Види каналів товаропросування в міжнародному 

маркетингу. Рівень каналу. Протяжність (довжина) каналу. Прямий маркетинг. 

Методи збуту товарів. Непрямий збут. Комбінований (змішаний) збут.  

  Вибір посередників і форм роботи з ними. Форми роботи підприємства-

виробника з посередниками. Широкий (екстенсивний) збут. Вибірковий 

(селективний) збут. Винятковий (ексклюзивний) збут.  

 

 

Тема 9. Комунікаційна політика в міжнародному маркетингу 

 

Міжнародна маркетингова комунікація. Структурні елементи 

міжнародного комунікаційного процесу. Методи міжнародної маркетингової 

комунікації.  

Реклама. Рекламодавець, функції рекламодавця. Рекламне агентство. 

Засоби розповсюдження реклами. Рекламна кампанія. Методи управління 

міжнародними рекламними кампаніями. Етапи здійснення міжнародної 

рекламної кампанії.  

Переваги і недоліки реклами. Складові маркетингових комунікацій. 

Функції персонального продажу. Стимулювання збуту.  

 

 

 



Тема 10. Маркетинг міжнародних спільних підприємств 

 

Особливості створення підприємств з іноземними інвестиціями. Стратегії 

й мотиви створення спільного підприємства. Пріоритетності створення та 

діяльності СП. Основні особливості спільного підприємства та мета його 

створення. Мотивація створення спільних підприємств. 

 Порядок створення спільних підприємств. Іноземні інвестори. Іноземні 

інвестиції у спільні підприємства. Підходи до організації функціонування СП.  

 

Тема 11. Управління міжнародним маркетингом 

 

Суть управління міжнародним маркетингом. Управлінська діяльність 

маркетингової орієнтації. Служба міжнародного маркетингу. Модель товарної 

структури управління міжнародним маркетингом. Модель географічної 

структури управління міжнародним маркетингом. Модель товарно-

географічної структури управління. 

Міжнародне планування. Етноцентрізм. Поліцентрізм. Регіоноцентрізм і 

геоцентризм. Аутсорсинг як новітній метод управління міжнародним 

маркетингом. 
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Міжнародне право 

 

 

Тема 1. Поняття, природа та сфера дії міжнародного права 

Трактування терміну «міжнародне право». Історія виникнення та 

розвитку міжнародного права як науки. Міжнародне право як результат 

суспільної практики.  

Предмет та об'єкт міжнародного права. Характерні риси сучасного 

міжнародного права. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного 

права. Функції міжнародного права.  

 

Тема 2. Джерела міжнародного права 

Поняття джерела міжнародного права. Міжнародний договір та 

міжнародний звичай. Допоміжні джерела міжнародного права.  

Рішення міжнародних організацій як джерело міжнародного права. 

Рішення міжнародних судів та арбітражних трибуналів. Доктрини 

міжнародного права. Національне законодавство та рішення національних 

судів. 

 

Тема 3. Система міжнародного права 

Співвідношення система та структури міжнародного права. Система 

галузей, інститутів та норм міжнародного права. Галузь як підсистема 

міжнародного права. Види галузей системи міжнародного права. 

Населення в міжнародному праві. Правовий режим території в 

міжнародному праві. Право міжнародних договорів. Міжнародне морське 

право. Міжнародне повітряне право. Міжнародне космічне право. 

Дипломатичне та консульське право. Право міжнародних організацій. Право 

міжнародної безпеки. Гуманітарне право. Міжнародна боротьба зі злочинністю. 

Міжнародно-правова відповідальність.  

Міжнародне право захисту прав людини. Міжнародне економічне право. 

Міжнародне екологічне право. Міжнародне атомне право. 

 

Тема 4. Норми міжнародного права 

Норми міжнародного права та їх характерні риси. Види міжнародно-

правових норм та їх класифікація.  

Універсальні та регіональні норми міжнародного права. Імперативні 

норми. Рекомендаційні та зобов'язуючі норми.  

Ієрархія норм міжнародного права. Кодифікація норм міжнародного 

права.  

  

 

 



Тема 5. Основні принципи міжнародного права 

Поняття основних принципів міжнародного права. Функції принципів 

міжнародного права. Природа принципів міжнародного права.  

Ознаки принципів міжнародного права.  Класифікація принципів 

міжнародного права.  

Універсальні принципи міжнародного права. Принцип заборони 

застосування сили або загрози силою. Принцип суверенної рівності держав. 

Принцип невтручання. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип 

поваги прав і основних свобод людини. Принцип рівноправ'я і права народу 

розпоряджатися власною долею. Принцип добросовісного виконання 

міжнародних зобов'язань.  Загальні принципи міжнародного права. 

 

Тема 6. Міжнародне і внутрішньодержавне право 

Значення проблеми співвідношення міжнародного і 

внутрішньодержавного права. Теорія примату внутрішньодержавного права над 

міжнародним правом. Дуалістична теорія. Теорія координації.  

Доктрина міжнародного права про здійснення його норм у 

внутрішньодержавній сфері. Імплементація норм міжнародного права. 

Концепція трансформації. Концепція «узгодження».  

Національне законодавство і міжнародна судова практика. Конституційне 

право і судова практика окремих держав щодо співвідношення міжнародного і 

національного права. Міжнародне право та процес глобалізації.  

 

Тема 7. Суб'єкти міжнародного права 

Поняття суб'єкту міжнародного права. Інститут міжнародної 

правосуб’єктності. Основні риси і особливості міжнародної правосуб’єктності. 

Функції норм інституту міжнародної правосуб’єктності. 

Держава - основний суб’єкт міжнародного права. Міжнародна 

правосуб’єктність міжнародних організацій. 

Міжнародна правосуб’єктність народу, нації, які борються за створення 

незалежної держави. Особливі види міжнародної правосуб’єктності 

(квазідержави). Міжнародна правосуб’єктність фізичної особи.  Питання 

міжнародної правосуб’єктності транснаціональних компаній.  

 

Тема 8. Визнання в міжнародному праві 

Поняття визнання в міжнародному праві. Типи визнання.  Визнання 

держав. Конститутивна і декларативна теорії.  

Доктрини щодо визнання урядів. Визнання органів національного опору. 

Особливості визнання органів національно-визвольних рухів. Характерні риси 

визнання «повсталої сторони» або «воюючої сторони». 

 

 



Тема 9. Правонаступництво держав 

Поняття правонаступництва. Підстави правонаступництва держав. 

Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів. Правонаступництво 

нових незалежних держав. 

Правонаступництво держав щодо державної власності. Державна 

власність держави-попередника. Правонаступництво держав щодо державних 

архівів. Правонаступництво держав щодо державних боргів. 

Правонаступництво України. 

 

Тема 10. Міжнародна правосвідомість 

Міжнародна правосвідомість: поняття та характерні риси. 

Суб'єкти міжнародно-правової свідомості. Безпосередні носії 

міжнародної правосвідомості. Соціально-економічні суб’єкти міжнародно-

правової свідомості. Окремі суб’єкти міжнародно-правової свідомості.  

Структура міжнародно-правової свідомості Міжнародно-правової 

психології. Міжнародно-правової ідеології. 

Функції міжнародної правосвідомості.  
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Міжнародні фінанси 

 

Тема  1.  Сутність та елементи системи міжнародних фінансів 

 

Суть міжнародних фінансів. Економічна сутність міжнародних фінансів 

та їхній взаємозв’язок зі світовим економічним середовищем. Генезис 

міжнародних фінансів. Функції міжнародних фінансів. 

Елементи системи міжнародних фінансів. 

Міжнародна фінансова політика. Суб’єкти міжнародних фінансів та їх 

характеристика. 

Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації та їх вплив на 

розвиток сучасної системи міжнародних фінансів. 

 

 

Тема 2. Світові валютні системи 

 

Поняття валютної системи та її види. Світова та національні валютні 

системи. Основні елементи національної та світової валютних систем.  

Світова валютна система та її функції. Елементи світової валютної 

системи. Міжнародна валютна ліквідність.  

Міжнародні розрахункові грошові одиниці. 

Еволюція світової валютної системи. Основні етапи розвитку світової 

валютної системи. Спеціальні права запозичення.  

Система золотого стандарту. Паризька валютна система. Генуезька 

валютна система. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна 

система. Європейська валютна система. 

 

Тема 3.  Валютний курс в системі міжнародних фінансів 

 

Валюта та валютні цінності. Класифікація валют. Міжнародні 

розрахункові грошові одиниці. 

Конвертованість валют. Валютний паритет. Внутрішня та зовнішня 

конвертованість. 

Валютний курс та його функції. Паритет купівельної спроможності. 

Економічні, політичні та соціальні чинники, які впливають на валютний курс.  

Види валютного курсу.  

Основні механізми курсоутворення. Фіксований, режим обмеженої 

гнучкості та режим з підвищеною гнучкістю курсів. 

Теорії регулювання валютного курсу. Теорія регульованої валюти. Теорія 

плаваючих валютних курсів. Конвертованість за поточними та за капітальними 

операціями. 

 

Тема 4. Міжнародний фінансовий ринок 

 

Структура та організаційні засади міжнародного фінансового ринку. 

Міжнародний фінансовий ринок. Валютний (грошовий) ринок. Ринки капіталів. 



Ринок банківських кредитів. Первинний та вторинний ринки. Ринок касових 

(поточних, «спот») операцій. Ринок строкових угод. Централізований світовий 

фінансовий ринок. Децентралізований (позабіржовий) світовий фінансовий 

ринок.  

Поняття, учасники та функції валютного ринку. Функції валютних 

ринків. Основний товар валютного ринку. Суб’єкти валютного ринку. Механізм 

валютних ринків. Міжнародні розрахунки. Страхування валютних ризиків. 

Диверсифікація валютних резервів. Регулювання валютних курсів. 

Спекулятивні операції. Похідні фінансові інструменти (деривативи). 

Види валютних операцій на міжнародному валютному ринку. 

Конверсійні (форексні) операції. Депозитно-кредитні операції. Операції «спот». 

Форвардні операції. Операції «своп». Ринок ф'ючерсів. Ф'ючерсні операції. 

Валютний опціон. Ціна виконання опціону. 

Євроринок та особливості функціонування ринку євровалют. Ставки 

ЛІБОР, ПІБОР, СІБОР. Євродепозит. Євродепозитний сертифікат.  

Ринок деривативів. Валютний своп. Комбіновані валютно-процентні 

свопи. 

 

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок 

 

Міжнародний кредит як економічна категорія. Принципи та функції 

міжнародного кредиту. Суб’єкти та інструменти міжнародного ринку 

банківських кредитів. Ціна активу. 

Форми міжнародного кредиту. Міжнародний ринок банківських кредитів 

та його основні оператори.  

Процес організації міжнародного кредиту. Валютно-фінансові і платіжні 

умови міжнародного кредиту.  

Міжнародні лізингові операції. Фінансовий та оперативний лізинг. 

Класифікація міжнародного кредиту за цільовим призначенням. Факторинг та 

форфейтинг як методи фінансування зовнішньої торгівлі. Сек’юритизація 

міжнародних кредитів. 

Мінімізація ризиків при міжнародному кредитуванні. Визначення і 

контроль регіонального ризику. Кредитний рейтинг.  

Світовий ринок боргових цінних паперів. Ринок короткострокових 

боргових паперів. Прості облігації. Облігації з нульовим купоном.  

 

Тема 6. Ринок міжнародних інвестицій 

 

Економічна сутність та структура іноземних інвестицій. Іноземні 

інвестиції. структура міжнародних інвестицій. Критерій поділу інвестицій на 

«прямі» та «портфельні». Характеристика масштабів світового фондового 

ринку. Основні тенденції його розвитку. Ринок акціонерного капіталу. 

Капіталізація ринку. Інструменти ринку акцій. Ринок євроакцій. Міжнародні 

портфельні інвестиції. Види облігацій. Рейтинг облігацій. 

Фондова біржа та форми її організації. Публічно-правові та приватні 

фондові біржі. Основні системи встановлення рівня цін на фондових біржах. 

Пасивна система встановлення цін. Онкольний («залповий») ринок. 



Автоматизований безперервний подвійний аукціон 

Роль міжнародних організацій у міжнародній інвестиційній діяльності. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова 

корпорація. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій. 

 

 

Тема 7. Оподаткування в системі міжнародних відносин 

 

Елементи та види податків. Принципи оподаткування.  

Загальні риси та відмінності оподаткування в різних країнах. 

Оподаткування в промислово розвинутих країнах. Податки в транзитивних 

економічних системах. 

Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання. 

Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації 

податків. 

Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування. Основні методи, 

які обмежують операції через офшорні центри. 

Глобальні податки. Податки як інструмент регулювання міжнародних 

потоків капіталу. 

Ввізне та вивізне мито. 

Передумови створення ГАТТ. Світова організація торгівлі. 

 

Тема 8. Заборгованість у системі міжнародних фінансів. світові фінансові 

кризи 

 

Світова економіка та світовий борг. Показники зовнішнього боргу. 

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг. Прямий зовнішній 

борг. Гарантований державою борг. 

Криза міжнародної заборгованості. Оцінка платоспроможності окремої 

країни. Міжнародна валютна ліквідність. 

Шляхи реструктуризації боргових зобов’язань. Реструктуризація боргу. 

Списання боргу. Викуп боргу. Сек’юритизація боргів. Конверсія боргу. Роль 

міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Основи 

реорганізації офіційного боргу. Паризький клуб. Основи реорганізації 

комерційного боргу. Лондонський клуб. 

Сутність та причини виникнення фінансової кризи. Світові фінансові 

кризи та шляхи виходу з них. 

Фінансова безпека держави та чинники, що на неї впливають. 

 

Тема 9. Міжнародна банківська справа 

 

Передумови виникнення та розвиток міжнародних банків. Класифікація 

міжнародних банків.  

Характеристика середовища міжнародної банківської справи. Функції 

міжнародної банківської справи. Транснаціональні банки як основні суб’єкти 

міжнародної банківської справи.  

Універсалізація банківської справи. Форми міжнародного представництва 



банків. Інтернет-підрозділи ТНБ. Вплив оподаткування на вибір 

організаційного підрозділу ТНБ за кордоном.  

Вимоги до капіталу міжнародного банку з урахуванням факторів ризиків. 

Базельська угода.  

Сучасні тенденції розвитку міжнародної банківської справи. Ризики у 

міжнародній банківській справі. 

 

Тема 10. Міжнародні валютно-фінансові інституції та економічні організації 

 

Міжнародний валютний фонд. Формування капіталу МВФ. Форми 

кредитування МВФ. Механізм регулювання валютних відносин МВФ. 

Механізми резервних кредитів (stand-by) та розширеного фінансування (EFF). 

Механізми пільгового фінансування. Система спеціального фінансування. 

Механізм компенсаційного та непередбаченого кредитування. 

Назвіть та охарактеризуйте основні форми кредитування Групи світового 

банку. Системні позики та інвестиційні кредити.  

Діяльність Європейського інвестиційного банку. Поділ міжнародних 

організацій за організаційним принципом. Група Світового банку. 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку. 

Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус.  

Норми та джерела міжнародного права в системі міжнародних фінансів. 

 

Тема 11. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 

 

Суб’єкти міжнародних розрахунків. Види організації міжнародних 

розрахунків. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій. 

Умови зовнішньоекономічного контракту (договору). 

Типи, види та форми міжнародних розрахунків. Авансові платежі. 

Акредитивні операції. Інкасова форма розрахунків. Банківський переказ. 

Розрахунки з використанням векселів і чеків. Розрахунки за відкритими 

рахунками. Консигнація. Розрахунки з використанням пластикових карток.  

Валютні кліринги та їхні форми. Двосторонній і багатосторонній кліринг. 

Ризики при міжнародних розрахунках та методи їх мінімізації.  

Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. 

Види балансів міжнародних розрахунків.  

Платіжний баланс. Історія виникнення та розвиток платіжного балансу. 

Концепція резидентності. 

Стан рівноваги платіжного балансу. Призначення та структура 

платіжного балансу. Міжнародний стандарт платіжного балансу за методикою 

МВФ. Основні правила запису операцій у міжнародному балансі. 

Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Оцінка позицій 

платіжного балансу. Економічна рівновага платіжного балансу. Процес 

регулювання платіжного балансу. 

 

 

 

 



Тема 12. Україна у світовому фінансовому ринку 

 

Національна валютна система України. Платіжний баланс України та 

оцінка його позицій. Міжнародне кредитування та фінансування України.  

Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями. 

Група Світового банку і Україна.  

Відносини України з Міжнародним банком реконструкції і розвитку та  

Європейським банком реконструкції і розвитку.  

Позиція України в Міжнародному валютному фонді. Квота та авуари в 

СПЗ. 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку та його взаємовідносини з 

Україною. 

Монетарні показники України. Міжнародна ліквідність України. 

Проблеми міжнародних фінансових відносин України та ЄС. 
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Облік (теорія обліку і облік у зарубіжних країнах) 

 

 

Тема 1. Загальна характеристика господарського обліку 

 

Поняття господарського обліку, його виникнення і розвиток.  Вимоги які 

ставляться до  господарського обліку. Вимірники, що використовуються в 

обліку. Види господарського обліку та  їх єдність.  Завдання і принципи 

бухгалтерського обліку. Функції бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік 

як економічна наука. Моделі бухгалтерського обліку. 

 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

 

Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. Класифікація 

господарських засобів за складом і використанням. Класифікація 

господарських засобів за джерелами формування. Господарські процеси як 

об’єкт бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку.  

Характеристика основних елементів методу бухгалтерського обліку:  

1) документація та інвентаризація; 2) оцінка і калькуляція; 3) рахунки та 

подвійний запис; 4) баланс і звітність. Взаємозв’язок методу бухгалтерського 

обліку і облікової політики підприємства. 

 

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

 

Зміст і значення бухгалтерського балансу. Особливості форми і структури 

балансу. Класифікація балансів. Зміни в балансі, зумовлені господарськими 

операціями. Господарські операції, які зумовлюють зміни в активі балансу. 

Господарські операції, які викликають зміни пасиву балансу. Операції, які 

викликають зміни одночасно в активі і пасиві балансу.  
 

 

Тема 4. Бухгалтерські рахунки і подвійний запис 

  

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Види 

бухгалтерських рахунків: активні, пасивні, активно-пасивні. Техніка запису 

господарських операцій на рахунках обліку. Суть подвійного запису. Поняття 

кореспонденції рахунків, бухгалтерського проведення. Синтетичні і аналітичні 

рахунки, їх призначення та взаємозв’язок між ними. Узагальнення даних 

бухгалтерського обліку в оборотних відомостях. Взаємозв’язок 

бухгалтерського балансу із бухгалтерськими рахунками на підприємстві  
 

 

 

 



Тема 5. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку 

 

Основи класифікації бухгалтерських рахунків.  

Класифікація рахунків за економічним змістом: 1) рахунки активів; 2) 

рахунки власного капіталу; 3) рахунки забезпечень та зобов’язань; 4) рахунки 

витрат; 5) рахунки доходів та результатів діяльності.  

Класифікація рахунків стосовно бухгалтерського балансу: 1) балансові; 2) 

позабалансові.  

Класифікація рахунків за призначенням і структурою: 1) основні; 2) 

регулюючі; 3) операційні; 4) фінансово-результатні; 5) транзитні.  

Суть і призначення Плану рахунків бухгалтерського обліку. Будова Плану 

рахунків бухгалтерського обліку.  

Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю підприємства:  

1) взаємозв’язок плану рахунків з формою № 1 Баланс (Звіт про 

фінансовий стан);           2) взаємозв’язок плану рахунків з формою № 2 Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  

Особливості застосування спрощеного Плану рахунків бухгалтерського 

обліку. 

 

Тема 6. Документування 

 

Первинне спостереження і його документальне відображення. 

Документування господарських операцій, його суть і значення.  в 

бухгалтерському обліку. Порядок складання і оформлення документів. 

Реквізити документів та їх значення. Вимоги до оформлення документів. 

Класифікація бухгалтерських документів: 1) за призначенням; 2) за порядком 

складання; 3) за місцем складання; 4) за способом викладення інформації; 5) за 

сферою охоплення. Організація документообігу на підприємстві. Бухгалтерська 

обробка документів. Уніфікація і стандартизація документів. Зберігання 

документів. Особливості документування операцій в умовах автоматизованої 

обробки економічної інформації. 
 

 

Тема 7. Оцінка та калькуляція 

 

Оцінка як елемент бухгалтерського обліку.  Суть і значення вартісного 

вимірювання в обліку. Принципи оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. 

Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку.  Вітчизняні та 

зарубіжні методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції Облік 

і калькулювання за повними витратами. Облік і калькулювання за змінними 

витратами. Облік і калькулювання за нормативними витратами. 

 

 

 



Тема 8. Методологічні основи обліку основних господарських 

 

Методологічні основи обліку кругообороту засобів на підприємстві. 

Облік заготівлі і придбання матеріальних цінностей. Облік і розподіл 

транспортно-заготівельних витрат. Основи обліку придбання основних засобів. 

Економічний зміст і відображення в обліку процесу виробництва. Класифікація 

витрат. Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Визначення фактичної 

собівартості готової продукції. Характеристика процесу реалізації та облік 

збутових операцій. Облік формування фінансового результату. 
 

 

Тема 9. Інвентаризація 

 

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Об’єкти і 

завдання інвентаризації. Види інвентаризації та їх характеристика. 

Порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації. 

Опрацювання  результатів проведеної  інвентаризації та відображення їх в 

обліку. Особливості відображення нестач та надлишків цінностей в системі 

рахунків бухгалтерського обліку. 

 

 

Тема 10. Форми бухгалтерського обліку і фінансова звітність 

 

Облікові реєстри, їх суть і значення. Види і форми облікових реєстрів. 

Методика і техніка облікової реєстрації. Способи  перевірки і виправлення 

помилок в облікових реєстрах. Форми бухгалтерського обліку, їх суть і 

призначення. Основні принципи побудови реєстрів при журнально-ордерній, 

меморіально-ордерній та формі обліку Журнал-Головна. Особливості 

застосування спрощеної форми обліку. Розвиток форм бухгалтерського обліку в 

умовах автоматизації і комп’ютеризації. 

Суть і значення бухгалтерської звітності.  Види і основні форми звітності. 

Характеристика користувачів фінансової звітності. Порядок складання і 

подання бухгалтерської звітності. Особливості складання фінансової звітності 

на загальних засадах та за умов спрощеного ведення обліку. Вплив НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» на форму та структуру фінансової 

звітності. 

 

 

Тема 11.  Загальна характеристика систем бухгалтерського обліку 

 

Світовий економічний розвиток та його вплив на побудову міжнародної 

системи обліку та звітності. Фактори, що визначають національні особливості 

бухгалтерських систем. Міжнародні бухгалтерські системи країн Східної 

Європи. Міжнародні бухгалтерські системи країн Європейського Союзу.  



Міжнародні бухгалтерські системи країн Африканського Союзу. 

Англосаксонська система. Французька система. 

 

 

Тема 12. Особливості організації обліку в різних країнах 

 

Загальна характеристика побудови британо-американської моделі 

обліку. Загальна характеристика побудови континентальної моделі обліку. 

Загальна характеристика побудови південноамериканської моделі 

обліку.Загальна характеристика побудови інтернаціональної моделі обліку. 
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Критерії оцінювання відповідей студентів 

 

 Виставлення оцінок студентам здійснюється Екзаменаційною комісією 

згідно з Положенням про державні екзамени у вищих навчальних закладах 

освіти України. 

 Державна екзаменаційна комісія перевіряє бланк оцінювання відповідей 

на питання підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та проставляє 

оцінку за них. 

Підсумкова оцінка з комплексного кваліфікаційного іспиту за фахом                                    

визначається за 100 бальною шкалою і складається з суми набраних балів за 

кожний з етапів роботи: 50 балів за письмові питання  та 50 балів за усні. 

 Державна екзаменаційна комісія фіксує результат перевірки кожного 

студента у екзаменаційній відомості.  

Оцінювання результатів розв’язання аналітично-розрахункової задачі 

відповідно до еталонних відповідей здійснюється за такими критеріями: 

41-50 балів – завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, 

висновки та пропозиції аргументовано і  оформлено належним чином; 

31-40 балів – завдання виконано повністю, але припущено незначних 

неточностей у розрахунках або у оформленні;  

21-30 балів – завдання виконано не менш як на 50% за умови належного 

оформлення. 

0-20 балів – у завданні наведено окремі формули, здійснено вибіркові 

розрахунки. 
Розподіл балів, що присвоюються студентам за результатами складання 

підсумкової атестації за системою ECTS наведений  у табл.1.  
Таблиця 1 

 
Кількість балів за 

результатами вивчення 
дисципліни 

Підсумкова оцінка за 4-бальною 
системою 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

90-100 5 (відмінно) A  
82-89 4 (добре) B (дуже добре) 
75-81 C (добре) 
64-74 3 (задовільно) D (задовільно) 
60-63 E (посередньо) 
35-59 2 (незадовільно)  

 
FX  

0-34 F 

 


