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Перелік тем, що входять до програми вступного фахового випробування 

для осіб, які вступають для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю: 

Міжнародна економіка як предмет. Основні етапи формування. Суть 

поняття «міжнародна економіка», «міжнародні економічні відносини» й 

основні етапи її становлення. Суб’єкти міжнародних економічних відносин. 

Об’єкти міжнародних економічних відносин. Форми та рівні розвитку МЕВ. 

Середовище міжнародних економічних відносин.  

Світове господарство та особливості його розвитку. Світовий ринок і 

його особливості. Відмінності економічних категорій «світове господарство» і 

«світова економіка». Суть поняття «глобалізація світової економіки». 

Структура експорту України. Структура імпорту України. Основні принципи 

структуризації світового господарства. 

Міжнародна торгівля. Суть міжнародної торгівлі, її види. Показники 

міжнародної торгівлі. Специфічні риси міжнародної торгівлі. Державне 

регулювання та його види в міжнародній торгівлі. Діяльність ГАТТ і СОТ. 

Поняття «мито» і його види. Поняття «тарифна квота». Суть поняття 

«ліцензія» та її види. Демпінг і його класифікація. Види торговельної політики. 

Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. Особливості 

міжнародної торгівлі послугами. Поняття міжнародної торгівлі послугами й 

основні характеристики послуги. Транспортні послуги та їх види. 

Консалтингові послуги. Туризм і його види. Відмінності між туристом і 

екскурсантом. Інжиніринг і його складові. Поняття й об’єкти міжнародного 

інформаційного обміну. 

Міжнародні інвестиції. Суть і види міжнародних інвестицій. Причини 

ввезення капіталу. Причини вивезення капіталу. Прямі іноземні інвестиції. 

Портфельні іноземні інвестиції. Поняття «спільне підприємство». Проблеми 

створення й ефективного функціонування міжнародних спільних підприємств в 

Україні. Суть транснаціональних корпорацій і сфера їх діяльності. Поняття 

«інвестиційний клімат» та «інвестиційна привабливість». 

Міжнародний кредит. Суть міжнародного кредиту. Основні міжнародні 

кредитні організації. Суб’єкти міжнародного кредиту. Принципи кредитування. 

Основні форми міжнародного кредиту. Ризики банків при наданні кредитів 

зарубіжним постачальникам. Поняття «євровалюта». Функції міжнародного 

кредиту. Класифікація міжнародного кредиту. Суть лізингу. Внутрішній і 

зовнішній борг.  

Міжнародна трудова міграція. Суть і види міжнародної міграції 

населення. Причини й основні передумови міжнародної трудової міграції. 

Особливості міжнародної міграції робочої сили на сучасному етапі. Відомства, 

які регулюють процес імміграції. Причини «відпливу інтелекту». Основні 

центри й етапи міжнародної міграції трудових ресурсів. Соціально-економічні 



наслідки міжнародної міграції робочої сили. Необхідність міжнародного 

регулювання міграційних процесів. 

Світова валютна система. Світова валютна система та етапи її розвитку. 

Національна валютна система та її складові. Валюта й валютний курс. Основні 

чинники впливу на валютний курс. Різниця між поняттями номінальний і 

реальний валютні курси. Валютний ринок і його функції. Поняття 

«вільноконвертована валюта», «неконвертована валюта». Валютна біржа, 

основні функції і завдання. Міжнародні валютно-фінансові організації. 

Міжнародна передача технологій. Суть і форми міжнародного 

технологічного обміну. Суб’єкти світового ринку технологій. Об’єкти світового 

ринку технологій. Основні канали передачі технологій. Поняття «патент», 

«товарний знак», «ноу-хау». Міжнародна торгівля ліцензіями. Поняття 

«роялті», «паушальний платіж». Організації, які регулюють міжнародний 

технологічний обмін. 
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Вступник за результатами співбесіди рекомендується до участі в конкурсі 

в разі, якщо він: 

– виявив достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– володіє відповідною фаховою термінологією; 

– уміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди не рекомендується до участі в 

конкурсі в разі, якщо він: 

– виявив недостатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– не володіє відповідною фаховою термінологією; 

– не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє 

їхнього взаємозв’язку. 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 

від 13.05.2022 р.) 


