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1 ВСТУП 

 

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання  

за освітньо-професійними програмами магістрів і спеціалістів зі спеціальності 

7(8).03050301 «Міжнародна економіка» розроблена на підставі Освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0305 – 

«Економіка та підприємництво». У відповідності з ОПП на фахове вступне ви-

пробування виносяться наступні дисципліни:  

міжнародна економіка,  

міжнародні фінанси,  

міжнародна економічна діяльність України.  

Зміст Програми складається з трьох розділів, які відповідають змісту робо-

чих навчальних програм відповідних дисциплін.  

Укладачі Програми: професор, к.е.н. Н.К.Ющенко (розділ 1), доцент, к.е.н. 

Т.Г. Кучерук (розділ 2), доцент, д.е.н. О.Ю Попова (розділ 3).  

Голова фахової атестаційної комісії зі спеціальності 7(8).03050301 «Між-

народна економіка», завідувач кафедри міжнародної економіки ДонНТУ, д.е.н. 

О.Ю. Попова. Програму розглянуто та ухвалено на засіданні фахової атестацій-

ної комісії зі спеціальності 7(8).03050301 «Міжнародна економіка» (протокол 

№ 6 від 27 лютого 2015 р.).  

 

 

2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1 Міжнародна економіка 

 

2.1.1 Міжнародна економічна система. 

Міжнародна економіка: предмет і задачі курсу, її місце серед інших наук. 

Структура курсу. Міжнародні економічні відносини (МЕВ) як основа форму-

вання світової економічної системи. Місце МЕВ серед інших суспільних 

відносин. Роль МЕВ в розвитку світового господарства і національних 

економік. Суб'єкти, об'єкти, рівні МЕВ. Основні форми і принципи МЕВ. 

Міжнародний поділ праці як основа МЕВ. Його зміст і значення, форми і  чин-

ники розвитку. Сучасні тенденції міжнародного поділу праці. Україна в 

міжнародному поділі праці. Інтернаціоналізація господарського життя і 

еволюція МЕВ. Об’єктивні умови формування і розвитку світової економічної 

системи. Основні етапи розвитку світової економічної системи [1, с. 25-28; 2, с. 

28-35; 3, с. 5-13, 5, с. 8-15].  

 

2.1.2 Національні економіки та їх взаємодія. 

Світова система господарства. Основні елементи і сучасні тенденції роз-

витку світової системи господарства. Структура світової економіки як 

віддзеркалення нерівномірності економічного і соціального розвитку країн. 

Національні економіки в світовій системі господарства. Класифікація країн в 

світовій економіці [1, с. 25-58; 2, с. 291-372; 3, с. 13-25].  
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2.1.3 Міжнародна економічна діяльність. 

Міжнародні економічні відносини і міжнародна економічна діяльність. 

Суб’єкти, об’єкти, рівні міжнародних економічних відносин. Економічні кон-

такти, економічна взаємодія, економічне співробітництво. Середовище 

міжнародних економічних відносин і міжнародної економічної діяльністі, його 

зміст і структура. Чинники прямої і непрямої дії. Особливості середовища 

МЕВ.  Природно-географічне середовище. Економічне середовище. 

Національні економіки як елементи економічного середовища МЕВ. 

Інфраструктура сучасних МЕВ. Роль міжнародного транспорту. Міжнародні 

інформаційно-комунікаційні системи. Політико-правове середовище МЕВ. Роль 

держави. Політичні інтереси країн. Політичні ризики. Соціокультурні чинники і 

їх вплив на МЕВ [1, с. 58-77; 2, с. 19-36; 3, с. 37-51, 5, с. 18-25]. 

 

2.1.4 Теорія міжнародної торгівлі. 

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. Принцип абсолют-

них переваг А. Сміта. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо. Абсолютні і 

порівняльні переваги. Спеціалізація, виграш від спеціалізації і зовнішня 

торгівля. Розподіл вигод від спеціалізації між двома країнами. Порівняльні пе-

реваги в умовах зростаючих витрат. Межі спеціалізації. Теорія Хекшера-Оліна. 

Парадокс Леонтьєва: його зміст і рішення. Сучасні теорії міжнародної торгівлі. 

Неотехнологічні теорії. Динамічні порівняльні переваги. Модель 

технологічного розриву. Багатофакторні моделі [1, с. 25-58; 2, с. 77-109; 3, с. 

146-159]. 
 

2.1.5 Світовий ринок товарів і послуг. 

Міжнародна торгівля як основа формування і розвитку світового ринку. 

Місце міжнародної торгівлі в системі МЕВ. Види і показники міжнародної 

торгівлі. Розвиток світової торгівлі, сучасний стан. Міжнародна торгівля: 

мікро- і макроекономічні аспекти. Розподіл виграшу від торгівлі. Умови 

торгівлі. Міжнародна торгівля і макроекономічна рівновага. Мультиплікатор 

зовнішньої торгівлі. Торговельний баланс. Основні тенденції сучасного 

світового ринку. Динаміка світової торгівлі. Зміни в товарній структурі та на-

правленнях світової торгівлі. Особливості світової торгівлі послугами [1, с. 7 -

109; 2, с. 155-165; 3, с. 146-178, 5, с. 28-35]. 
 

2.1.6 Міжнародний науково-технологічний обмін. 

Міжнародний науково-технологічний обмін як складова сучасного 

світового ринку. Структура міжнародного ринку технологій. Географія 

міжнародного технологічного поділу праці.Сучасні тенденції світового ринку 

технологій. Перспективи світового ринку технологій. Україна на світовому 

ринку технологій: проблеми і перспективи [1, с. 142 -156; 2, с. 285-290; 3, с. 91-

103]. 

 

2.1.7 Міжнародна торгова політика. 

Міжнародна торгова політика, її цілі і рівні. ГАТТ / СОТ  і його роль в 
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розвитку світової торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави, її зміст і 

цілі. Типи зовнішньоторговельної політики. Вільна торгівля і протекціонізм, їх 

теоретичні основи, зміст, наслідки. Основні інструменти 

зовнішньоторговельних обмежень. Митні тарифи, їх зміст, функції. Види мит-

них зборів. Тарифні ставки, їх рівень, динаміка. Нетарифні обмеження 

зовнішньої торгівлі. Імпортні квоти і ліцензії. «Добровільні» обмеження екс-

порту. Антидемпінгові і компенсаційні мита. Система мінімальних імпортних 

цін. Форми стимулювання експорту. Державне кредитування і страхування екс-

порту. Податкові і експортні субсидії. Система експортного контролю [1, с. 77 -

109; 2, с. 46-102; 3, с. 146-168]. 

   

2.1.8 Світовий фінансовий ринок. 

Світовий валютно-фінансовий ринок як елемент світової економічної 

системи, його зміст, структура, основні учасники і роль в міжнародних 

економічних відносинах. Сучасні тенденції світового фінансового ринку. Про-

блеми і перспективи. Світовий валютний ринок як складова світового 

фінансового ринку. Ринкове та державне регулювання валютно-фінансових 

відносин. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації, їх роль у 

регулюванні міжнародних валютно-фінансових відносин [1, с. 205 -220; 2, с. 

256-281; 3, с. 113-124, 5, с. 38-46]. 

 

2.1.9 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. 

Міжнародні інвестиції як складова міжнародного руху капіталу. Причи-

ни, сутність і чинники міжнародного руху капіталу. Цілі і форми. 

Підприємницький і позичковий капітал. Прямі і портфельні інвестиції. Спільні 

підприємства. Транснаціональні компанії. Масштаби, динаміка та географія 

міжнародного руху капіталу. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики. 

Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Стан та проблеми іноземного 

інвестування в Україні [1, с. 110 -128; 2, с. 201-222; 3, с. 80-90]. 

 

2.1.10  Міжнародне портфельне інвестування 

Міжнародні портфельні інвестиції як складова міжнародного руху 

капіталу. Відмінності портфельних і прямих інвестицій. Причини, сутність і 

чинники міжнародного портфельного інвестування. Значення портфельних 

інвестицій для світової і національних економік. Масштаби, динаміка 

міжнародного портфельного інвестування. Стан та проблеми міжнародного 

портфельного інвестування в Україні [1, с. 110 - 128; 2, с. 201-222; 3, с. 83-124, 

4, с. 109-111]. 

 

2.1.11 Міжнародний кредит. 

Міжнародні кредитні відносини як складові міжнародного руху капіталу. 

Зміст і форми міжнародного кредиту. Суб’єкти міжнародного кредиту. 

Міжнародні кредити і міжурядові позики. Роль міжнародного кредиту в  

міжнародних економічних відносинах. Сучасні тенденції світових кредитних 

відносин. Проблема зовнішнього боргу. Співробітництво України з 
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міжнародними кредитно-фінансовими організаціями [1, с. 129 -141; 2, с. 272-

281; 3, с. 125-131]. 

 

2.1.12  Світовий ринок праці. 

Світовий ринок праці як елемент світової економічної системи, його 

зміст, структура, основні учасники і роль в міжнародних економічних 

відносинах. Трудові ресурси світу, проблеми розподілу трудових ресурсів у 

світі. Механізм функціонування світового ринку праці. Роль міжнародної 

трудової міграції у функціонуванні світового ринку праці.Державне і 

міжнародне регулювання світового ринку праці і міжнародних міграційних 

процесів. Міжнародна організація праці (МОП). Перспективи України на 

міжнародних ринках праці [1, с. 157 -181; 2, с. 223-233; 3, с. 104-112]. 

 

2.1.13  Міжнародна трудова міграція. 

Сутність і чинники міжнародної трудової міграції. Види міжнародної 

міграції робочої сили: кінцева, тимчасова, сезонна, маятникова, добровільна і 

примусова, робочих і спеціалістів. “Відтік мозків”, його причини, напрямки, 

кількісна та якісна оцінка. Вплив міграції на економіку країн-імпортерів і країн-

експортерів робочої сили. Еволюція міжнародної трудової міграції. Масштаби і 

основні тенденції сучасних міграційних процесів. Головні центри трудової 

міграції. Україна і проблеми міграції трудових ресурсів [1, с. 157 - 181; 2, с. 223 

- 233; 3, с. 104-112, 4, с. 110-114]. 

 

2.1.14  Теорії валютних курсів. 

Валютний курс як ключовий елемент світової валютної системи. 

Теоретичні основи валютного курсу. Основні теоретичні підходи до аналізу 

змісту валютного курсу, його чинників, динаміки, впливу на економічний роз-

виток країн і міжнародні економічні відносини.Теорія паритету купівельної 

спроможності валют, грошова теорія валютного курсу, загальна теорія валют-

ного курсу.Теорії валютного курсу як теоретична основа валютної політики 

держави [1, с. 182 -204; 2, с. 256-271; 3, с. 113-124]. 

 

2.1.15  Світовий валютний ринок. 

Валютний ринок. Валютний курс. Офіційне і вільне, пряме і зворотне ко-

тирування, крос-курс валют. Курс покупця і курс продавця, валютна маржа. 

Множинність валютного курсу.Основні функції валютного курсу. Об'єктивні 

основи валютного курсу. Валютний паритет, його форми. Золотий паритет, па-

ритет купівельної спроможності валют. Динаміка валютних курсів. Чинники, 

що визначають валютні курси. Режими встановлення і підтримки валютних 

курсів. Фіксовані і плаваючі валютні курси, їх переваги, недоліки. Системи ва-

лютних курсів з можливими комбінаціями основних режимів.Конвертованість 

валют, її зміст. Умови перетворення національних валют у конвертовані. Види 

валют за рівнем конвертованості. Валютні обмеження. Внутрішня і зовнішня 

конвертованість валют. Валютний курс і макроекономічна рівновага. Вплив ва-

лютних курсів на міжнародні економічні відносини [1, с. 182 -204; 2, с. 256-271; 
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3, с. 113-124, 4, с. 112-115]. 

 

2.1.16  Світова валютна система. 

Міжнародні валютні відносини, їх функції і роль в системі 

світогосподарських зв’язків. Світова валютна система, її основні елементи. 

Міжнародна валютна ліквідність. Структура міжнародних ліквідних засобів. 

Валютні цінності. Види валют. Роль золота в міжнародних валютних 

відносинах. Показники міжнародної валютної ліквідності. Еволюція світової 

валютної системи. Золотомонетний стандарт. Бретон-Вудська система. Сучасна 

валютна система, її риси та проблеми функціонування [1, с. 182 -204; 2, с. 256-

271; 3, с. 110-127]. 

 

2.1.17  Міжнародні розрахунки. 

Міжнародні розрахункові відносини як елемент міжнародних 

економічних відносин. Місце міжнародних розрахунків у світовій валютній 

системі. Основні складові міжнародної платіжної системи. Чинники, що визна-

чають характер міжнародних розрахунків. Основні елементи міжнародної 

розрахункової операції. Форми розрахунку.Еволюція і сучасні тенденції 

міжнародних розрахункових відносин [1, с. 205 -220; 2, с. 171-200; 3, с. 113-

145]. 

 

2.1.18 Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 

Платіжний баланс і основні принципи його складання. Структура 

платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу і його  вимір. Регулювання 

платіжного балансу. Ринкове та державне регулювання валютних відносин. 

Сутність валютної політики. Форми валютної політики. Дисконтна (облікова) 

політика. Девізна політика, валютні інтервенції і стерилізація. Валютний кон-

троль і валютні обмеження. Девальвація і ревальвація. Регулювання платіжного 

балансу. Межі та протиріччя валютної політики. Міжнародні валютно-

кредитні та фінансові організації, їх роль у регулюванні міжнародних валютних 

відносин [1, с. 205 -220; 2, с. 171-200; 3, с. 113-130, 4, с. 116-121]. 

 

2.1.19 Міжнародна регіональна інтеграція. 

Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) як вищий рівень МЕВ, її сут-

ність і цілі. Регіональна економічна інтеграція країн на сучасному світі. 

Об'єктивна матеріально-технічна основа МЕІ. Об'єктивні і суб'єктивні переду-

мови формування і стійкості інтеграційних об'єднань країн. Чинники, що сти-

мулюють нові країни до вступу до інтеграційних об'єднань. Основні форми 

МЕІ. Зона  вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний союз. 

Шляхи формування інтеграційних угрупувань країн. Наслідки МЕІ: для країн, 

що входять і не входять в інтеграційні об'єднання, від різних форм МЕІ, 

статичні і динамічні ефекти. Протиріччя МЕІ. Чинники, що сприяють виник-

ненню протиріч в ІО. Основні інтеграційні угрупування світу: ЄС, НАФТА, 

АТЕС, СНД і ін. Проблеми і перспективи включення України в світові 

інтеграційні процеси [1, с. 221 -238; 2, с. 234-255; 3, с. 59-164]. 
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2.1.20  Європейська економічна інтеграція. 

Західноєвропейська економічна інтеграція, основні етапи її формування. 

Принципи організації, структура і механізм функціонування ЄС. Європейський 

економічний простір. Політика ЄС по відношенню до третіх країн і їх угрупу-

вань.  Перспективи розвитку ЄС через поглиблення зв'язків в рамках ЄС («уг-

либ») і через приєднання нових членів («вшир»). Перспективи 

загальноєвропейської економічної інтеграції. Внутрішньоєвропейська 

сумісність: політико-правовий, економічний, соціальний і ін. аспекти. Вплив 

зовнішніх чинників на процеси    західноєвропейської економічної інтеграції. 

Проблеми співпраці ЄС з Україною, перспективи розвитку взаємних 

економічних зв'язків [1, с. 221 - 238; 2, с. 234 - 255; 3, с. 59 - 64]. 

 

2.1.21  Глобалізація економічного розвитку.   
Глобальні зміни в світі в кінці ХХ століття, їх наслідки. Сутність поняття 

глобалізації, його трактування. Історичні передумови і об'єктивна матеріально-

технічна основа глобалізації.  Основні риси процесу економічної глобалізації. 

Революційні зміни в комунікаціях, інформаційних технологіях і посилення 

взаємозв'язку країн. Активне включення у світове господарство країн третього 

світу.  Стабільні екологічні і інші наслідки господарювання людини на Планеті. 

Поява і функціонування «суб'єктів» глобальних відносин”. Зміна ролі держави 

в умовах економічної глобалізації.Негативні ефекти глобалізації [1, с. 239 -254; 

2, с. 19-27; 3, с. 203-212]. 

 

2.1.22 Інтеграція України у світову економіку.  
Об’єктивна необхідність і умови включення України у сучасне світове 

господарство. Економічні, політико-правові, соціокультурні та інфраструктурні 

передумови інтеграції. Особливості і напрямки інтеграції. Розвиток двох- і 

багатосторонніх відносин. Участь у роботі міжнародних економічних 

організацій. Внутрішні і зовнішньоекономічні фактори включення України у 

світові господарські зв’язки. Структурна перебудова економіки. Експортний 

потенціал. Пріоритетний розвиток інфраструктури. Формування сучасної сис-

теми регулювання зовнішньоекономічної діяльності [1, с. 255 -270; 2, с. 17 -18; 

3, с. 190 -202, 4, с. 126-134]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Липов В.В. Міжнародна економіка. Навч. посібник. Харків, В.Д. 

“Інжек”, 2005.- с.25-58. 

2. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні 

відносини: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002.- с. 28-35. 

3. Міжнародні економічні відносини. Опорний конспект лекцій 

/Є.М.Воронова та ін. - Київ, КНТЕУ, 2008.- с. 5-13. 

4. Міжнародна економіка: навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. 

/ А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, 

проф. А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2009. – 156 с. 
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5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна 

економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 672 с. 

 

2.2 Міжнародні фінанси 

 

2.2.1 Система міжнародних фінансів. 

С міжнародних фінансів; функції міжнародних фінансів; фактори розвит-

ку міжнародних фінансів; структура міжнародних фінансів; суб'єкти міжнарод-

них фінансів та напрямки потоків капіталу; тенденції на світових фінансових 

ринках - концентрація, дезінтермедіація, інтеграція; глобальні виклики світової 

економіки; чинники глобалізації світових фінансів; еволюція світової фінансо-

вої архітектури; наслідки фінансової глобалізації [4, с. 25-33; 2, с. 2-22; 7, с. 11-

85; 8, с. 16-34].  

 

2.2.2 Еволюція міжнародної валютної системи. 

Поняття валютної системи; система золотомонетного стандарту; причини 

популярності золота; Бретонвудська валютна система; причини кризи Бретон-

вудської системи; Ямайська валютна система; міжнародні розрахункові грошо-

ві одиниці; роль МВФ у регулюванні міжнародних валютних відносин; механі-

зми фінансування МВФ; етапи європейської валютної інтеграції; ЕКЮ як коле-

ктивна грошова одиниця ЄС; структура Європейської системи центральних ба-

нків; критерії конвергенції, сучасна європейська валютна система [5, с. 61-94; 1, 

с. 24-56; 2, с. 23-75; 3, с. 23-39]. 
 

2.2.3 Платіжний баланс та міжнародні розрахунки. 

Історія розвитку методології платіжного балансу; джерела інформації для 

складання платіжного балансу; принципи класифікації операцій платіжного ба-

лансу;рахунок поточних операцій; поняття торгового балансу; рахунок опера-

цій з капіталом; помилки та пропуски в платіжному балансі; фінансування пла-

тіжного балансу; Основні правила запису операцій в ПБ; Фактори, що вплива-

ють на платіжний баланс.; економічна рівновага платіжного балансу; способи 

регулювання нерівновага платіжного балансу; поняття міжнародних розрахун-

ків; валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних операцій; 

умови платежу; акредитивна форма розрахунків; інкасо; розрахунки у формі 

авансу; розрахунки по відкритому рахунку; валютні кліринги [5, с.122-164; 3, 

с.47-59; 4, с.100-118].  

 

2.2.4 Валютні ринки та валютні операції. 

Поняття валюти; види валютних курсів; фактори, що впливають на валю-

тний курс; валютний демпінг; номiнальний та реальний валютний курс; поняття 

конвертованості валюти; види конвертованості валюти;валютна інтервенція; 

стерилізована інтервенція; поняття валютного ринку; інфраструктура валютно-

го ринку; основні учасники валютного ринку; маркет-мейкери та маркет-

тейкери; пряме та зворотне котирування валюти; поняття та види валютних по-
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зицій; курси бід та офер; спред та фактори, що на нього впливають; дата валю-

тування; спекуляції, хеджування та арбітраж на валютних ринках; часовий та 

просторовий арбітраж; конверсійні та депозитно-кредитні операції на валютно-

му ринку; касові та строкові операції; поняття курсів спот та форвард; розраху-

нок курсу форвард; крос-курси. 

Паритет купівельної спроможності; закон однієї ціни; абсолютний пари-

тет, відносний паритет; переоцінена та недооцінена валюта; фактори,що відхи-

ляють валютний курс від паритету; паритет відсоткової ставки ;ефект Фішера; 

система паритетних умов [6, с. 38-65; 9, с. 21-35; 81-99; 14, с. 48-96; 20, с. 14-48; 

1, с. 89-134; 3, с. 112-132].  

  

2.2.5 Особливості функціонування євроринку. 

Причини появи ринку євровалют; етапи розвитку євровалютного ринку; 

чинники привабливості ринку євровалют; функції євровалютного міжбанківсь-

кого ринку; депозитні сертифікати євроринку; синдиковані єврокредити та про-

цедура синдикації; поняття офшорних зон; види офшорних банків; міжнародні 

офшорні банківські центри; єврооблігації: процедура випуску, види єврообліга-

цій; види андерайтингу; FRNs- облігації з плаваючою купонною ставкою; євро-

комерційні векселя – ЕСР, євроноти – RUF, NIF; програми боргового фінансу-

вання – MTN; середньострокові євроноти та їх переваги як інструменту фінан-

сування [7, с. 213-256; 29, с. 26-58; 15, с. 167-194; 21, с. 112-128].  

  

2.2.6 Ринок міжнародних інвестицій. 

Поняття міжнародних облігацій; учасники міжнародного ринку облігацій; 

види облігацій ; поняття іноземних облігацій; паралельні облігації; глобальні 

облігації.; депозитарно-клірингові  системи у вторинній торгівлі облігаціями; 

оцінка кредитного ризику і рейтинг на міжнародному ринку облігацій; проце-

дура присвоєння рейтингу; міжнародні рейтингові агенції; підходи щодо фор-

мування портфеля облігацій – активний та пасивний; структура ринка акцій; 

поняття міжнародних акцій; еволюція міжнародного ринку акцій.; фактори роз-

витку ринку іноземних акцій; ринок депозитарних розписок; типи програм де-

позитарних розписок; переваги фінансування через механізм депозитарних роз-

писок; міжнародні (світові) індекси акцій; регулювання міжнародних фондових 

ринків [23, с. 14-48; 26, с. 28-94; 27, с. 45-61].  

 

2.2.7 Світовий фінансовий ринок та його структура. 

Поняття світового фінансового ринку; складові частини фінансового рин-

ку; поняття фінансового деривативу; товарні та фінансові ф'ючерси; відмінність 

ф'ючерсу від форварду; первісна маржа, маржа підтримки , депозитна та варіа-

ційна маржа у ф'ючерсних контрактах; розрахункові ф'ючерси та ф'ючерси з 

поставкою; сутність офсетної операції; роль розрахунково-клирингової палати 

у торгівлі ф'ючерсами; процентні ф'ючерси; ф'ючерси на акції; індексні ф'ючер-

си; поняття контанго та беквардейшн; сутність опціону; опціони пут та кол; ва-

нильні та тригерні опціони; оптимальні опціони; фактори, що визначають ціну 

опціонного контракту; внутрішня то зовнішня ціна опціону; американські та 



 10 

європейські опціони; проценті опціони; індексні опціони; екзотичні опціони; 

сутність свопу; процентний своп [13, с. 24-68; 14, с. 89-145; 16, с. 156-192].   

 

2.2.8 Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування. 

Сутність міжнародного кредиту; функції міжнародного кредиту; форми 

міжнародного кредиту; фірмовий кредит; банківські кредити; проектне фінан-

сування; лізинг; види міжнародного лізингу; факторинг; форфейтинг; умови 

міжнародного кредиту; державне регулювання міжнародних кредитних відно-

син [4, с. 301-341; 5, с. 241-302; 17, с. 56-84]. 

 

2.2.9 Заборгованість у системі міжнародних фінансів. 

Зовнішня заборгованість: поняття, показники, суб'єкти; підходи боржників 

до подолання кризи заборгованості країн, що розвиваються. Механізми рестру-

ктуризації зовнішнього боргу; план Брейді; види облігацій Брейді; паризький 

клуб; торонтські умови; х'юстонські умови; лондонські умови; неапольські 

умови; ініціатива НІРС [4, с. 677-687;7, с. 353-427; 8]. 

 

2.2.10 Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. 

Міжнародний контроль за рухом капіталу; ОЕСР; СОТ: торгівля послуга-

ми та пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи; двосторонні інвестиційні уго-

ди; міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок; глобальні по-

датки; міжнародні фінансові стандарти; банк міжнародних розрахунків; Базель-

ський комітет з банківського нагляду; Базельський комітет із платіжних систем 

та розрахунків; комітет з питань глобальної фінансової системи; міжнародна 

організація комісій з цінних паперів; міжнародна асоціація органів нагляду за 

страховим ринком; міжнародна торгівельна палата [4, с. 443-561; 17; 18; 19].  

 

2.2.11 Фінанси транснаціональних корпорацій. 

Передумови інтерналізації фінансових трансакцій, ефект переміщення фо-

ндів, податковий ефект, тарифний ефект, трансфертні ціни, прискорення та за-

тримування платежів, центри повторних рахунків, трансфери платежів за тех-

нологію, трансфери дивідендів, фасадні кредити, вибір валюти рахунків, корот-

кострокове фінансування ТНК, довгострокове фінансування міжнародних опе-

рацій, оподаткування операцій ТНК [2, с. 252-456; 3, с. 435-689; 4, с. 347-407]. 

 

2.2.12 Україна на світовому фінансовому ринку. 

Співпраця України із зарубіжними донорами на двосторонній та багатос-

торонній основі; МВФ; група Всесвітнього банку; ЄС та ЄБРР; динаміка зовні-

шнього боргу України; кредитування міжнародними організаціями; позики на 

міжнародних ринках капіталу; реструктуризація боргів [4, с.703-781].   

 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Jeff Madura. International financial management. -7
th

 ed. Thomson. -2003.- 

696 p 
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2.3 Міжнародна економічна діяльність України 
 

2.3.1 Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності 

України.  
Роль, політичні та економічні передумови і принципи міжнародної еконо-

мічної діяльності України; входження України в міжнародну економічну діяль-

ність; сучасні проблеми інтегрування України в міжнародну економічну діяль-

ність [1, c.9-27]. 

 

2.3.2 Суб’єкти міжнародних економічних операцій.  

Групи суб’єктів міжнародної економічної діяльності в Україні. Їх основні 

права; основні правові положення, які регулюють питання укладання та вико-

нання  міжнародних угод; вимоги українського законодавства до форми міжна-

родних угод, які укладаються суб’єктами міжнародних економічних операцій 

України [1, c.243-264; 3, c.61-83; 4, c.194-200]. 

 

2.3.3 Експорт і імпорт товарів. 
Методи проведення експортно-імпортних операцій. Визначення міжнаро-

дної угоди купівлі-продажу; класифікація міжнародних угод: угоди купівлі-

продажу, товарообмінні угоди, реекспортні та реімпортні угоди, типи та харак-

теристика товарообмінних операцій; посередники та посередницькі операції у 

міжнародній торгівлі: класифікація та характеристика; динаміка та структура 

українського експорту та імпорту; основні торгівельні партнери України; осно-

вні показники міжнародної торгівлі [1, c.180-185; 2, c.77-109; 3 c.108-129]. 

 

2.3.4 Особливості міжнародної торгівлі послугами. 

Міжнародна торгівля послугами як один із напрямків міжнародної торгів-

лі; види послуг в міжнародній торгівлі; динаміка та структура міжнародної тор-

гівлі послугами по видам послуг, по країнах та регіонах України [1, c.161-175; 

3, c.130-138; 5, c.309-364]. 

 

2.3.4 Міжнародне пряме та портфельне інвестування. 

Поняття міжнародних фінансово-кредитних відносин; прямі та портфельні 

інвестиції як форма експорту капіталу; основні цілі міжнародного експорту ка-
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піталу; поняття міжнародного ринку капіталу; інституціональної структура сві-

тового ринку капіталів; основні сектори міжнародного ринку капіталів: світо-

вий грошовий ринок; ринок євровалют; світовий фінансовий ринок; сутність і 

характер міжнародних інвестицій; основні показники участі країни в міжнарод-

ній економічній діяльності; прямі та портфельні закордонні інвестиції: чинники 

зростання; фактори, що впливають на їх розміри; форми прямих іноземних ін-

вестицій (ПІІ); позитивні та негативні наслідки ПІІ; види портфельних інвести-

цій [1, c.103-117; 2, c.110-118; 3, c.139-149; 4, c.85-101]. 

 

2.3.5 Міжнародні валютно-фінансові операції.  
Організація розрахунків в іноземній валюті з міжнародних операцій в 

Україні: резиденти та нерезиденти міжнародної економічної діяльності в Укра-

їні; види валютних цінностей в Україні. Валютні операції: характеристика та 

види. Форми міжнародних фінансових розрахунків та їх характеристика: акре-

дитивна; інкасова; по відкритому рахунку; 100% передплата. Засоби платежу по 

розрахунковим операціям та їх характеристика [1, c.86-102; 2, c.205-220; 3, 

c.166-186; 4, c.68-84]. 

 

2.3.6 Науково-технічні зв’язки. 

Сутність міжнародних операцій по торгівлі науково-технічними знаннями; 

види операцій по торгівлі науково-технічними знаннями; міжнародні операції 

по торгівлі патентами та ліцензіями : основа проведення, різниця; види міжна-

родних угод, які передбачають обмін ліцензіями; характеристика міжнародних 

ліцензійних операцій: предмет операцій; види ліцензій; види платежів за вико-

ристання ліцензіями; організація міжнародної торгівлі патентами та ліцензіями 

[1, c.138-175; 2, c.142-156; 5, c.348-364]. 

 

2.3.7 Міжнародне виробниче кооперування. 

Сутність та особливості міжнародного виробничого кооперування; причи-

ни та тенденції розвитку міжнародного виробничого кооперування; підрядне 

кооперування як форма міжнародного виробничо-технічного співробітництва; 

міжнародне кооперування с метою створення готового продукту: кооперування 

на основі організації спільного виробництва (угоди про технічне співробітницт-

во, створення спільних підприємств, створення консорціумів); міжнародне коо-

перування на основі договірної спеціалізації і створення міжнародних науково-

технічних виробничих комплексів [1, c.186-191; 5, c.407-478]. 
 

2.3.8 Трудова еміграція та імміграція. 

Сутність міграції робочої сили. Види міграції робочої сили; види міждер-

жавної міграції робочої сили; класифікація видів міграції в міжнародній еконо-

мічній діяльності; етапи територіальної рухливості населення; причини міжна-

родної міграції; позитивні та негативні наслідки міграції робочої сили для краї-

ни [1, c.118-133; 2, c.167-181]. 

 

2.3.9 Регулювання міжнародної економічної діяльності. 
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Цілі, суб’єти та інструментарій регулювання міжнародної економічної дія-

льності в Україні; задачі державного регулювання міжнародної економічної ді-

яльності в Україні; система органів державного регулювання міжнародної еко-

номічної діяльності в Україні та їх компетенція; митне та валютне регулювання 

міжнародної економічної діяльності; Регулювання міжнародної економічної ді-

яльності шляхом укладання зовнішньоекономічних договорів; формування під-

приємствами ефективної зовнішньоекономічної діяльності [1, c.237-264; 3, c.20-

35; 4, c.33-54]. 

 

2.3.10 Україна у світових інтеграційних процесах. 

Економічні та політичні теорії регіональної інтеграції; соціально-

економічні умови інтеграції. Рівні міжнародної економічної інтеграції: зона 

преференційної торгівлі; зона вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок; 

економічний і валютний союз. Місце й значення транснаціональних корпорацій 

у міжнародних інтеграційних процесах. Інтеграція України у світовий економі-

чний простір. Література: [1, c.50-64; 2, c.221-270]. 
 

2.3.11 Глобальний контекст міжнародного економічного співробітниц-

тва. 

Сутність, зміст і основні етапи глобалізації як фактора розвитку; сутність 

глобалізації та її наслідки; особливості формування світової економічної систе-

ми на початку нового тисячоліття: фактори зближення форм економічного жит-

тя; елементи глобальної економіки; агенти економічної глобалізації; основні 

пропорції світової економіки; соціально-економічні наслідки глобалізації [1, 

c.54-61; 2, c. 239-254].  
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