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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі освіт-

нього ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста, вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра, базується на знаннях, отриманих при вивченні на-

ступних дисциплін: 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Інтернаціоналізація господарського життя: сутність, форми. Умови та 

чинники розвитку міжнародного поділу праці. Способи залучення національ-

них господарств до світової системи поділу праці. 

Економічна структура світу: основні її елементи (сфери), особливості та 

тенденції їх розвитку. Валютний ринок: його основні функції. Міжнародні ва-

лютні організації та їх роль у розвитку. Світова продовольча проблема.  

Розвинуті країни: їхні характерні риси та сучасні тенденції розвитку. Моделі 

економічного розвитку й основні фактори економічного зростання. Нафта, її 

особливості та вплив на розвиток Північноамериканського регіону. Аграрна 

політика ЄС. Світовий інтеграційний процес і можливі ефекти інтеграції. 

Міжнародний поділ факторів виробництва, місце та роль у ньому поділу 

праці. Вплив НТР на розвиток підсистем міжнародної економіки та зміну спів-

відношення між ними. Формування економічної моделі світового господарства 

ХХІ ст.  

Науково-технічне співробітництво в світовому господарстві: стан, форми 

та напрямки розвитку. Макроекономічні показники розвитку світового госпо-

дарства. Валюта та характеристика її видів. Стан і особливості регулювання ва-

лютних відносин в Україні. Спеціальні економічні зони та можливості їх розви-

тку в Україні. 

Суть і основні риси транснаціоналізації, стратегічні альянси транснаціо-

нальних фірм. Місце й особливості розвитку країн, що розвиваються, в світовій 

економіці. Товарна структура світової торгівлі, роль СОТ у регулюванні її роз-

витку. Потенціал і перспективи економічної інтеграції країн Центральної та 

Східної Європи (СНД, ЧЕС, Центральноєвропейська ініціатива, Єврорегіон 

«Карпати» та ін.). Відкритість економік, фактори, показники та переваги відк-

ритої економіки (приклад України). Прямі й портфельні інвестиції. Залучення 

іноземного інвестора в Україну. 

Світовий фінансовий ринок і його структура. Особливості економічного 

розвитку країн СНД і України. Основні передумови та проблеми формування 

економічної єдності світу. Ресурсний потенціал світової економіки (місце Укра-

їни в структурі світового ресурсного потенціалу). Основні форми міжнародної 

економічної інтеграції; їх порівняльна характеристика за ключовими критерія-

ми. Ефект від економічної інтеграції. Основні валютно-фінансові організації 

(центри) в системі світового господарства. 

Сутність, особливості й основні форми економічної інтеграції. Глобальні 

проблеми та тенденції їх розвитку в світовій економіці. Особливості розвитку 

економіки Скандинавських країн. Особливості формування світового ринку 

праці: сучасна структура. Міжнародний кредит, його основні види. 
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Основні економічні інтеграційні угрупування на американському конти-

ненті. Головні елементи глобальної економіки. Економіка Італії і Великобрита-

нії як членів «Великої сімки». Роль патентів, ліцензій і «ноу-хау» в розвитку 

міжнародних науково-технічних відносин. Ринок міжнародних інвестицій. 

Особливості та перспективи розвитку країн Африки (ПАР, на південь від 

Сахари та північно-західного регіону). Міжнародна передача технології, світові 

ринки. Економіка Японії. 

Світове господарство як об’єкт міжнародних економічних відносин. 

Структура світового господарства. Еволюція, закономірності й особливості ро-

звитку сучасного світового господарства. Загальна характеристика та взає-

мозв’язок форм міжнародних економічних відносин. Суб’єкти міжнародних 

економічних відносин. Особливості держави як суб’єкта міжнародних економі-

чних відносин. Інституційне забезпечення міжнародних економічних відносин. 

Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин, її розвиток і роль 

у сучасних міжнародних економічних відносинах. 

Зміст і значення теорій торгівлі та міжнародних інвестицій у розвитку 

міжнародних економічних відносин. Принципи розвитку міжнародних еконо-

мічних відносин. Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. 

Поняття середовища міжнародних економічних відносин. Політико-

правове середовище. Типи правових систем. Економічне середовище розвитку 

міжнародних економічних відносин. Методологія та інструментарій оцінки 

економічного потенціалу країни, групи країн і регіонів світу. Соціально-

культурне середовище розвитку міжнародних економічних відносин.  

Міжнародні особливості мотивації до праці. Сутність міжнародної торгівлі та її 

місце в міжнародних економічних відносинах. 

Ціни та ціноутворення в міжнародній торгівлі. Динаміка, структура та те-

нденції розвитку міжнародної торгівлі. Протекціонізм і режим вільної торгівлі. 

Тарифні й нетарифні бар’єри. Характеристика мита. Особливості торгово-

економічних відносин розвинених країн і країн, що розвиваються. Суперечності 

сучасної міжнародної торгівлі. Роль ҐАТТ/СОТ у розвитку міжнародної торгів-

лі. 

Україна на світовому ринку товарів і послуг. Причини, сутність і чинники 

міжнародного руху капіталу. Мета, види й форми експорту капіталу.  

Здійснення прямих і портфельних інвестицій. Вивіз капіталу: соціально-

економічні наслідки, масштаби, напрямки й особливості вивозу капіталу в су-

часних умовах. Формування, розвиток і структура світового ринку капіталів. 

Основні фінансові центри, передумови їхнього виникнення й особливості 

функціонування. Офшорний бізнес. Проблеми зовнішньої заборгованості та 

можливі шляхи її вирішення. Реструктуризація боргу. Зовнішня заборгованість, 

позички й іноземні інвестиції в економіку України. Необхідність залучення іно-

земного капіталу та його значення для економіки України. 

Сутність, причини та наслідки міжнародної міграції робочої сили.  

Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна організація пра-

ці. Україна й міжнародний ринок праці. Сутність, завдання та функції світової 

валютної системи. 
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Еволюція світової валютної системи. Європейська валютна система, ха-

рактерні риси та перспективи розвитку. Скасування валютних обмежень і вве-

дення оборотності валют. 

Поняття й основні риси міжнародної економічної інтеграції. Передумови 

й умови становлення міжнародної економічної інтеграції як якісно нового рівня 

міжнародних економічних відносин. Роль держави в процесі міжнародної еко-

номічної інтеграції. Організаційні форми міжнародної економічної інтеграції. 

Об’єктивні основи й етапи економічної інтеграції. Шляхи формування міжна-

родних економічних інтеграційних угруповань.  

Сутність і мотивація міжнародного бізнесу. Форми міжнародного бізнесу. 

Роль і значення розвитку різних форм міжнародного бізнесу. Спільні підприєм-

ства: їхня економічна природа й основні ознаки. Спільні підприємства в струк-

турі економіки України. 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Патентна угода. Ліцензійна угода. Форми платежів за ліцензійними уго-

дами. Особливості купівлі-продажу «ноу-хау». Види й особливості торгівлі ін-

жиніринговими послугами. 

Аукціонна торгівля. Міжнародні торги (тендери). Електронна торгівля. 

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Множинність цін. Базові умови поста-

чання. Демпінг.  

Основні світові фінансові центри. Передумови формування фінансових 

центрів.  

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Мотивація міжнародної 

інвестиційної діяльності. Донори та реципієнти інвестицій. Інвестиційні інте-

реси. Формування сприятливого інвестиційного клімату. Мотивація та стратегія 

залучення іноземних інвестицій у глобальному середовищі.  

Ринок цінних паперів і його інструменти. Інвестиційні та кредитні цінні 

папери. Євро цінні папери. Учасники ринку цінних паперів (емітенти, інвесто-

ри, банки, реєстратори, зберігачі, депозитарії). Організатори торгівлі цінними 

паперами (біржі та торговельно-інформаційні системи). Інформаційне забезпе-

чення інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів. Рейтингування емітен-

тів і їх цінних паперів. Аудит в інвестиційному процесі. Теорії портфельного 

інвестування. Переваги та недоліки портфельних інвестицій. Структура порт-

фельних інвестицій. Основні портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пен-

сійні фонди, страхові компанії, ТНК, банки). Міжнародні портфельні інвестиції 

в Україні. 

Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Внутрішньо-

корпоративне кредитування. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її 

розв’язання.  

Міжнародна міграція робочої сили як форма МЕВ. Сутність і види між-

народної трудової міграції. Етапи розвитку міжнародної міграції трудових ре-

сурсів. Напрямки міграції робочої сили. Світові центри тяжіння робочої сили. 

Світові хвилі міграцій.  



 5 

Структура валютного ринку. Основні валютні операції. Ринок похідних 

валютних інструментів (деривативів). Ринок євровалют: сутність, основні сег-

менти, особливості. Дилінгові системи. Лондонська міжбанківська ставка 

LIBOR. Основні центри торгівлі валютою. Валютні спекуляції. Валютний арбі-

траж. Міжнародна валютна ліквідність. Міжнародні валютно-фінансові органі-

зації та їх роль.  

Позиції сучасного ЄС в глобальній економіці. Процес європейської інтег-

рації та його витоки. Структурна модель Європейського Союзу. Органи й ін-

ституції ЄС. Цілі, принципи та повноваження ЄС. Європейський внутрішній 

ринок. Європейські політики. «Спільний доробок» ЄС.  

Глобалізація світової економіки. Суперечливість процесу глобалізації: 

прогресивні та негативні наслідки. Фінансова глобалізація, її основні напрямки, 

характеристики та наслідки. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифі-

кація та процеси їх загострення. Демографічні проблеми. Продовольчі пробле-

ми. Екологічні проблеми. Військові проблеми та їх загострення на сучасному 

етапі розвитку міжнародних економічних відносин. Проблеми нерівності роз-

витку країн світу. Міждержавне регулювання глобальних проблем. Роль глоба-

льних регуляторів міжнародної економічної діяльності (Організація Об’єднаних 

Націй та її спеціалізовані установи, СОТ, МВФ, Світовий Банк) у вирішенні 

глобальних проблем людства. 

Інтеграція України в світову економіку. Транзитивні національні еконо-

міки в глобальному середовищі. Ринкові трансформації в Україні в геостратегі-

чному контексті. Україна та стратегії регіоналізації. Глобальна та цивілізаційна 

специфіка ринкових трансформацій. Економічні системи домінуючих і перехі-

дних економік: порівняльний аналіз. 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
Ринок і продукція. Програма діяльності підприємства та підходи до її ро-

зробки. Сутнісна характеристика продукції, її класифікація та вимірники.  

Натуральні та вартісні показники виробничої програми та їх взаємозв'язок.  

Поняття та види виробничої потужності підприємства. Показники рівня вико-

ристання виробничих потужностей. Ресурсне забезпечення виробничої програ-

ми діяльності підприємства. 

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Поняття персона-

лу, його склад і кваліфікаційні характеристики, поділ за професіями та кваліфі-

кацією. Продуктивність праці, методи її розрахунку та чинники зростання. 

Планування чисельності промислово-виробничого персоналу. Оплата праці, її 

принципи, види, форми та системи. Оплата праці керівників, спеціалістів і слу-

жбовців. Склад фонду оплати праці підприємства. 

Капітал підприємства. Склад і структура основних виробничих фондів 

(ОВФ) підприємства. Групування основних фондів. Види вартості ОВФ.  

Зношення ОВФ і його види. Економічна сутність амортизації ОВФ і методи її 

нарахування. Система показників ефективності відтворення та використання 

ОВФ. Сутність, склад і структура оборотних коштів підприємства. Джерела фо-

рмування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів.  
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Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання матеріаль-

них ресурсів.  

Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні 

результати діяльності підприємства. Поняття витрат підприємства та собіварто-

сті продукції. Класифікація витрат підприємства. Групування витрат за еконо-

мічними елементами та статями калькуляції. Види собівартості продукції та її 

структура. Оцінка рівня витрат підприємства та шляхи зниження собівартості 

його продукції. Поняття та види прибутку й доходу, формування чистого при-

бутку. Показники прибутковості підприємства та продукції.  

 

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Загальноприйняті принципи й системи обліку. Роль обліку в системі 

управління, користувачі облікової інформації. Порівняльна характеристика фі-

нансового й управлінського обліку. Загальноприйняті принципи бухгалтерсько-

го обліку. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку та 

звітності. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтер-

ського обліку й директив Європейського співтовариства (ЄС). Характеристика 

систем і моделей бухгалтерського обліку. Система фінансового обліку та техні-

ка рахівництва.  

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

Сутність міжнародних фінансів. Міжнародні фінанси в сучасній світогос-

подарській системі. Становлення світового фінансового ринку. Світова фінан-

сова система. Світові фінансові центри. Офшорні зони в системі світових фі-

нансових центрів. 

Світова валютна система. Сутність валюти та валютного курсу.  

Розрахункові види валютних курсів. Крос-курс і тристоронній арбітраж. Види 

валютних курсів залежно від ступеня гнучкості. Попит і пропозиція на іноземну 

валюту. Залежність цін від зміни валютного курсу. Чинники, що впливають на 

валютний курс. Прогнозування валютного курсу. Еволюція світової валютної 

системи. 

Валютні відносини та платіжний баланс. Сутність міжнародних розраху-

нків. Платіжний баланс і його структура. Балансування статей платіжного ба-

лансу. Конвертованість національної валюти. 

Міжнародний валютний ринок. Сутність міжнародного валютного ринку. 

Угоди на міжнародному валютному ринку. Урядове втручання в діяльність ва-

лютних ринків. Ринок євровалют. 

Міжнародний кредитний ринок. Сутність міжнародного кредиту. Валют-

но-фінансові умови міжнародного кредиту. Ринок єврокредитів. Міжнародна 

офіційна допомога країнам, що розвиваються. Міжнародна заборгованість. 

Міжнародний ринок цінних паперів. Сутність фондового ринку та ринку 

цінних паперів. Етапи та тенденції розвитку світового фондового ринку.  

Класифікація цінних паперів. Міжнародний ринок титулів власності.  

Міжнародний ринок облігацій. Міжнародний ринок фінансових деривативів. 

Первинний і вторинний ринок цінних паперів. 
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Особливості міжнародного оподаткування. Загальні риси та специфіка 

оподаткування в різних країнах світу. Міжнародне подвійне оподаткування та 

шляхи його врегулювання. 

Сутність міжнародного фінансового менеджменту. Поняття й основні 

функції міжнародного фінансового менеджменту. Специфіка зовнішнього сере-

довища, прийняття рішень щодо ефективного розподілу фінансових коштів і їх 

збільшення. Капітальне бюджетування. Управління портфелем зарубіжних цін-

них паперів. Чинна капітальна політика. Транснаціональне фінансування.  

Фінансування міжнародної торгівлі. Дивідендна політика корпорації. 

 

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ 

Суб’єкти міжнародного маркетингу. Інтернаціоналізація світового госпо-

дарства та нові пріоритети маркетингу. Міжнародне економічне середовище. 

Зовнішньоторговельна політика. Міжнародна інвестиційна діяльність. Соціаль-

но-культурне середовище міжнародного маркетингу.  

Підходи до вибору зарубіжних ринків. Суб’єктивний підхід до вибору за-

рубіжного ринку. Дискретний підхід до вибору зарубіжного ринку. Комплекс-

ний підхід до вибору зарубіжного ринку. Сегментація світового ринку. 

Позиціонування товару на зарубіжному ринку. Маркетингові стратегії та 

сегментація світового ринку. Типи стратегій виходу на зовнішній ринок.  

Товарна політика на світових ринках. Типи міжнародного маркетингового ком-

плексу та стадії його стандартизації. Товар у міжнародному маркетингу. Види 

цін і цінові ситуації в міжнародному маркетингу. Міжнародні канали розподі-

лення. 
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1. Міжнародні економічні відносини : підручник. А.А. Мазаракі, Т.М. Мель-

ник, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. Київ : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 612 с..  

2. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник. К. 

: КНЕУ, 2003.  

3. Міжнародна економіка: підручник. Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Сто-

лярчук Я. М. К. : КНЕУ, 2014. 762 с. 

4. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності: 

навч.-метод. посіб. К. : КНЕУ, 2005. 206 с. 

5. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. Посіб-

ник. Т.В. Шталь [та ін.]. Харків : «Видавництво «Форт», 2015. 364 с. 

6. Козак Ю. Г. та ін. Міжнародна економіка: навч.посіб. вид. 2-ге, перероб. та 

доповн. К. : Цент учбової літератури, 2008. 118 с. 

7. Міжнародна економіка: навч. посіб. за загальною редакцією Сахарова В. Є. 

К. : Національна академія управління, 2007. 432 с. 

8. Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2005. 

277 с.  

9. Міжнародні фінанси : підручник [Електронний ресурс]; за наук. ред. д.е.н., 

проф. О. М. Мозгового. К. : КНЕУ, 2015. 515 с. 
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10. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: монографія за ред. 

д-ра екон. наук, проф. Лук’яненка Д. Г. К. : КНЕУ, 2001. 20 с. 

11. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-

технології: монографія. К. : КНЕУ, 2004. 400 с. 

12. Білорус О. Г., Лук'яненко Д. Г. Глобалізація і безпека розвитку: монографія. 

К. : КНЕУ, 2001. 357 с. 

13. Філіпенко А. С., Вергун В. А., Бураківський І. В. Економіка зарубіжних кра-

їн: підручник 2-ге видання. К. : Либідь, 1998. 414 с. 

 

Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього 

ступеня «Магістр» проводиться за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну та правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати 

максимально 200 балів (за 200-бальною шкалою). 

При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які 

отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 

140 балів. 

 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 3 

від 25.02.2020 р.) 

 


