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Додаткова програма вступного випробування зі спеціальності 056 
«Міжнародні економічні відносини» (Міжнародна економіка) для другого 
(магістерського рівня) розроблена на основі Освітньо-кваліфікаційної 
характеристики та Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму «Міжнародна економіка». Вступне випробування передбачає 
виконання певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є адекватною формою 
кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень 
освітньої та професійної підготовки абітурієнтів вищих навчальних закладів.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Вступне випробування передбачає тестову перевірку знань, що формують 

уміння, зазначені ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
бакалавра з напряму підготовки «Міжнародна економіка» з комплексу 
дисциплін за вибором студентів:

1. Глобальні економічно-фінансові проблеми;
2. Регіоналізм та економічна інтеграція в сучасному світі;
3. Інституційна система глобальної економіки;
4. Фінансові системи зарубіжних країн.
Засобом діагностики є тестові завдання закритої форми з 

запропонованими відповідями (чотири відповіді, тільки одна з яких є 
правильною). Кількість завдань у екзаменаційному білеті складає 50 тестів, 
максимально по 2 бали за кожну правильну відповідь, які розподіляються в 
білеті наступним чином:

• Глобальні економічно-фінансові проблеми -  12 тестів;
• Регіоналізм та економічна інтеграція в сучасному світі -  12 тестів;
• Інституційна система глобальної економіки -  13 тестів;
• Фінансові системи зарубіжних країн -  13 тестів.
Завдання розраховано на 2 години.

2. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ
2.1. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ

Предмет: глобальні економічно-фінансові проблеми.
Мета: одержання студентами теоретичних знань та практичних навичок у 
сфері глобальних економічно-фінансових проблем.
Завдання: засвоєння теоретичних знань студентів з питань глобальних 
економічно-фінансових проблем.
Знати: закономірності у сфері глобалізації фінансів; можливості використання 
глобальних фінансових інструментів на практиці; роль глобальних фінансових 
інститутів; теоретичні та практичні засади глобальних економічно-фінансових 
проблем; концептуальні засади сталого розвитку; переваги та загрози 
глобалізацій них процесів у сфері фінансів для України.
Уміти: дати правильне розуміння закономірностей у сфері глобалізації 
фінансів; розкрити можливості використання глобальних фінансових 
інструментів на практиці; визначити роль глобальних фінансових інститутів;
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аналізувати глобальні економічно-фінансові проблеми; визначити переваги та 
загрози глобалізацій них процесів у сфері фінансів для України.

Програма навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти глобальних економічно- 
фінансових проблем
Тема 1. Сутність дисципліни «Глобальні економічно-фінансові проблеми». 
Економічні аспекти глобальних проблем.
Тема 2. Глобалізація як основа формування єдиного фінансового простору.
Тема 3. Наслідки глобалізації.
Тема 4. Глобальна фінансова криза.
Змістовний модуль 2. Глобальні виклики сталого розвитку світового 
господарства
Тема 5. Концептуальні основи сталого розвитку.
Тема 6. Глобальні загрози сталого розвитку.
Тема 7. Глобальні та національні стратегії фінансування сталого розвитку. 
Змістовний модуль 3. Практичні аспекти глобальних економічно- 
фінансових проблем
Тема 8. Вплив глобальної фінансової кризи на економіку країни світу.
Тема 9. Впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності в різних 
країнах світу.
Тема 10. Державне антикризове регулювання: досвід країн Європейського 
Союзу.
Тема 11. Економічно-фінансові проблеми країн ЄС.

Рекомендована література
1. Бочан І. О. Глобальна економіка : підруч. / 1.0. Бочан, І.Р. Михасюк. -  К. : 

Знання, 2007. -  403 с.
2. Палехова В. А. Політична економія: підруч. / В.А. Палехова. -  Миколаїв: 

Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. -  332с.
3. Міжнародна економіка: навч. посібник. / Ю.Г.Козак, Н.С. Логвинова, 

В.В.Ковалевський та ін. -  К.: Центр учбової літератури, 2008. -  1118 с.
4. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: монографія. -  К.: КНЕУ, 2003.

-  С.234-341.

2.2 РЕГІОНАЛІЗМ ТА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В СУЧАСНОМУ 
СВІТІ
Предмет: процеси регіоналізму в світі.
Мета: формування у студентів системи знань щодо принципів, механізмів 
розвитку регіоналізму у світі.
Завдання: засвоєння теоретичних знань студентів з питань формування у 
слухачів системи знань щодо принципів, механізмів розвитку регіоналізму у 
світі.
Знати: основні концепції регіональної політики, хвилі розвитку регіоналізму, 
механізми розвитку регіоналізму: інвестиційну політику, торговельну політику,



чинники макроекономічного впливу, форми регіональних інтеграційних угод, 
сутність та вплив фінансових криз на подальший розвиток регіоналізму, форми 
регіональних інтеграційних угод, сутність та вплив фінансових криз на 
подальший розвиток регіоналізму, роль торговельних блоків у розвитку 
промисловості окремих регіонів.
Уміти: самостійно оцінювати вплив правових, податкових, бюджетно- 
кредитних чинників на розвиток економік держав регіонального блоку, 
визначати економічні ефекти регіональних інтеграційних угод, оцінювати 
промисловий потенціал України у контексті її вступу до ЄС.

Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розвитку регіоналізму у світі.
Тема 1. Вступ. Характеристика основних концепцій регіональної політики.
Тема 2. “Хвилі” розвитку регіоналізму.
Тема 3. Механізми розвитку регіоналізму.
Змістовий модуль 2. Регіоналізм у міжнародних економічних відносинах: 
формування стратегії та політики країн.
Тема 4. Регіональні інтеграційні угоди та світова торговельна система.
Тема 5. Регіональна економічна інтеграція: економічні ефекти країн-членів. 
Тема 6. Рівень розвитку регіональної співпраці між секторами економіки.

Рекомендована література
1. Качан Є. П. Регіональна економіка / Є.П. Качан. -  К.: Знання, 2011. -  670с.
2. Татаренко Т. Регіональний фактор у політичному житті України: 

Монографія / Т. Татаренко. -  Луганськ : Вид. «СНУ ім. В. Даля», 2005. -  
416 с.

3. Айзен Р. Економічна інтеграція України в Європейський союз / Р. Айзен, Р. 
Березюк, Л. Гієр та ін. -  Тернопіль: «Економічна думка», 2003. -  197с.

4. Козик В.В., Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / В. В. Козик, Л.
А. Панкова, Н. Б. Даниленко. -  5-те вид., стер. -  К.: Знання, 2004. -  406с.

2.3 ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Предмет: інституційна система глобальної економіки.
Мета: формування у студентів теоретичних знань з сучасної методології 
інституціоналізму, розуміння особливостей функціонування міжнародних 
економічних інститутів та навичок застосовувати отримані знання у практичній 
діяльності.
Завдання: навчити студентів організовувати зовнішньоекономічну діяльність в 
умовах інституалізації глобального розвитку, сприяти інтеграції України у 
глобальний економічний простір.
Знати: принципи становлення глобальної економіки; основні теорії
інституційної економіки; сучасну методологію інституційної економіки; 
міжнародні економічні інституції.
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Вміти: орієнтуватися у міжнародних стратегіях глобалізації; застосовувати 
теоретичні знання про діяльність міжнародних економічних інституцій у 
процесі організації міжнародного бізнесу; прогнозувати вектори 
конкурентноспроможної стратегії розвитку України в умовах глобалізації.

Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Інституціоналізм, теоретична база глобальної економіки, 
методологія.
Тема 1. Правила, норми та інститути економіки: їх суть та класифікація.
Тема 2. Теоретичні основи інституціональної економіки.
Тема 3. Теорія трансакційних витрат.
Тема 4. Економічна теорія прав власності.
Тема 5. Інституціональні основи діяльності держави.
Тема 6. Інституційні зміни в економічних системах.
Тема 7. Інституціональна трансформація економіки України.
Змістовий модуль 2. Регулятивні механізми інституційної системи глобальної 
економіки.
Тема 8. Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світового 
господарства.
Тема 9. Міжнародні економічні організації системи ООН.
Тема 10. Наддержавне регулювання економічної діяльності в Європейському 
Союзі.
Тема 11.Міждержавні організації регулювання торговельної та економічної 
політики.
Тема 12. Міжнародні економічні організації та угоди з регулювання 
промислової власності.
Тема 13. Міжнародні організації регулювання науково-технічного 
співробітництва та передачі технологій.
Тема 14. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного 
регулювання світового господарства.

Рекомендована література
1. Кальченко Т. В. Глобальна економіка: навч. посіб. -  К.: КНЕУ, 2009. -  364с.
2. Мазурок П. П. Глобальна економіка: навч. посіб. / П. П. Мазурок, 

Б.М.Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонець. -  Львів: «Магнолія 2006», 
2011 .-208  с.

3. Світова економіка: підручник / за ред. С.В. Головко. -  К.: Либідь, 2007. -  
638 с.

4. Міжнародна економіка: підручник / за ред. Ю. Г. Козака. -  К.: ЦУЛ, 
2009. -  560 с.

5. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред. 
Ю.Г.Козака. -  К.: ЦУЛ, 2009. -  356 с.

6. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака. -  К.: ЦУЛ, 2007.
-  440 с.
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2.4 ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Предмет: фінансові системи різних країн світу.
Мета: розширення та поглиблення теоретичних знань студентів з питань 
структури та основ функціонування фінансових систем зарубіжних країн. 
Завдання: засвоєння теоретичних знань студентів з питань структури та основ 
функціонування фінансових систем зарубіжних країн.
Знати: фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної 
системи між державою, юридичними та фізичними особами в зарубіжних 
країнах; структуру, основи функціонування фінансових систем зарубіжних 
країн; основні напрямки глобалізації світових фінансових потоків; теоретичні 
основи функціонування фінансів в зарубіжних країнах; принципи і конкретні 
форми організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності 
суспільства.
Уміти: теоретично обґрунтовувати фінансові процеси, що мають місце на 
світовому рівні, на рівні національної економіки; аналізувати основні напрямки 
глобалізації світових фінансових потоків; використовувати основні фінансові 
інструменти.

Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади міжнародної 
фінансової системи
Тема 1. Теоретичні основи міжнародної фінансової системи.
Тема 2. Еволюція міжнародної фінансової системи.
Тема 3 Міжнародний грошовий товар.
Тема 4 Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації в грошово- 
кредитній системі світу.
Тема 5 Роль банків у міжнародних фінансових відносинах.
Тема 6. Фінансова система України.
Змістовий модуль 2. Фінансові системи розвинутих країн
Тема 7. Фінансова система США.
Тема 8. Фінансова система Японії.
Тема 9. Фінансова система Німеччини.
Тема 10. Фінансова система Франції.
Тема 11. Фінансова система Великої Британії.
Тема 12. Офшорні банківські центри.

Рекомендована література
1. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Ю.М. Руденко,

В.В.Токар. -  К.: КНЕУ, 2010. -  348 с.
2. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / за ред.

Л.О.Миргородської -  К.: Центр навч. літератури, 2004. -  240 с.
3. Шамова ЬВ. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. -  К.: 

КНЕУ, 2001.- 195 с.
4. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник. -  5-те 

вид., перероб. й доп. рекоменд. М О Н У - К.: Т-во “ Знання 2008. -  582 с.
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Інтернет-ресурси з дисциплін екзамену:
w w w .zakon.rada.gov.ua -  законодавчі документи України 
www.wto.org -  Світова організація торгівлі 
www.bank.gov.ua -  Національний банк України 
www.imf.org -  Міжнародний валютний фонд 
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