


 2 

 
 
 
 
  



 3 

АНОТАЦІЯ 
 

Фахове вступне випробування для вступу на навчанняпередбачає 
перевірку здатності до опанування освітньої програми «Міжнародні економічні 
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти на основі набутих компетентностей та 
програмних результатів навчання, що визначеністандартом спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для 
здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 
«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» розроблена фаховою атестаційною комісією на основі стандарту 
вищої освітиза спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» першого 
(бакалаврського) рівня. 

Організація вступного випробовування здійснюється згідно з Правилами 
прийому до Центральноукраїнського національного технічного університету в 
2022 році. 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Вступний іспит складається з 50 тестових завдань однакової складності. 

Вірна відповідь оцінюються в 1 бал з подальшим переведенням в шкалу 100-
200 балів відповідно до таблиці. 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

0 не склав 17 114 34 154 
1 не склав 18 116 35 157 
2 не склав 19 118 36 160 
3 не склав 20 120 37 163 
4 не склав 21 122 38 166 
5 не склав 22 124 39 169 
6 не склав 23 126 40 172 
7 не склав 24 128 41 175 
8 не склав 25 130 42 178 
9 не склав 26 132 43 181 

10 100 27 134 44 184 
11 102 28 138 45 187 
12 104 29 140 46 190 
13 106 30 142 47 193 
14 108 31 145 48 196 
15 110 32 148 49 199 
16 112 33 151 50 200 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Перелік питань з курсу  
«Міжнародні економічні відносини» 

1. Міжнародна економіка: сутність та структура 
2. Сутність та форми міжнародного поділу праці, міжнародна спеціалізація і 
кооперування виробництва та форми їх прояву 
3. Сутність та форми міжнародної економічної діяльності 
4. Форми міжнародного кредиту 
5. Міжнародний кредит та його роль в розвитку міжнародних економічних 
відносин 
6. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 
7. Міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки 
8. Характеристика теорій міжнародної торгівлі 
9. Типи зовнішньоторговельної політики держав 
10. Економічна сутність та сучасні напрямки розвитку світового ринку 
товарів 
11. Особливості розвитку світового ринку послуг в сучасних умовах 
12. Сутність, функції та суб’єкти світового фінансового ринку 
13. Структура світового фінансового ринку 
14. Митно-тарифне регулювання як інструмент міжнародної торгівельної 
політики 
15. Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі 
16. Світова валютна систем: сутність, функції та елементи 
17. Еволюція світової валютної системи 
18. Валюта та валютні курси як основні елементи світової валютної системи 
19. Сутність та види конвертованості валют 
20. Характеристика зміни попиту і пропозиції на іноземну валюту 
21. Вплив девальвації на торговий баланс (джей-крива) 
22. Грошова теорія валютного курсу 
23. Гіперреакція валютного курсу 
24. Форми міжнародного науково-технологічного обміну 
25. Правові форми захисту технології 
26. Міжнародна трудова міграція в системі світогосподарських зв’язків 
27. Чинники впливу на трудову міграцію населення 
28. Різновиди міжнародної міграції та її складові 
29. Сутність та структура світового ринку праці 
30. Сутність та форми міжнародних розрахунків 
31. Авансовий платіж 
32. Оплата після відвантаження 
33. Торгівля за відкритим рахунком 
34. Механізм здійснення міжнародних розрахунків за допомогою акредитива 
35. Механізм здійснення міжнародних розрахунків за допомогою інкасо 
36. Баланс міжнародних розрахунків як відображення світогосподарських 
зв'язків країни 
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37. Сутність, рівні та класифікація міжнародних інтеграційних процесів в 
умовах глобалізації 
38. Характеристика етапів інтеграції 
39. Необхідність та шляхи залучення України до світогосподарських 
процесів 
40. Необхідність участі України в регіональних інтеграційних угрупованнях 
41. Інтеграційна взаємодія в системі Україна - СС. 
42. Зміст платіжного балансу країни 
43. Методи зрівноваження та державного регулювання платіжного балансу 
44. Сутність та принципи міжнародної економічної діяльності України. 
45. Класифікація об’єктів міжнародної економічної діяльності України. 
46. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України. 
47. Правові режими регулювання діяльності іноземних суб’єктів 
господарської діяльності в Україні. 
48. Розвиток міжнародної економічної діяльності в системі відкритої 
економіки України. 
49. Види операцій купівлі - продажу товарів у процесі міжнародної 
економічної діяльності. 
50. Номенклатура та динаміка зовнішньої торгівлі товарів в Україні. 
51. Сутність, види та класифікація міжнародної торгівлі послугами. 
52. Основні компоненти системи міжнародної торгівлі послугами. 
53. Тенденції розвитку ринку послуг в Україні. 
54. Україна в системі транспортних послуг. 
55. Перспективи розвитку туризму в Україні. 
56. Торгівельні компенсаційні операції в системі міжнародних економічних 
відносин. 
57. Сутність та форми промислових компенсаційних операцій. 
58. Регулювання експортно-імпортними операціями в міжнародній 
економічній діяльності України. 
59. Нетарифні методи регулювання експортно-імпортних операцій в системі 
міжнародної економічної діяльності України. 
60. Лізингові операції в міжнародній економічній діяльності України. 
61. Пряме інвестування в системі міжнародної економічної діяльності 
України. 
62. Сутність портфельного інвестування в міжнародній економічній 
діяльності України та його класифікація. 
63. Принципи формування інвестиційного портфелю цінних паперів в 
Україні. 
64. Заходи стимулювання припливу іноземних інвестицій в Україну. 
65. Етапи формування інвестиційного портфелю в Україні. 
66. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 
67. Оцінка інвестиційної діяльності України. 
68. Кредитний ринок України та його функції. 
69. Особливості розвитку національного ринку цінних паперів в Україні. 
70. Характеристика видів кредитування світового валютно-фінансового 
ринку. 
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71. Участь України в міжнародних валютно-фінансових організаціях. 
72. Особливості функціонування банківської системи України. 
73. Вдосконалення фінансового обслуговування банками 
зовнішньоекономічної діяльності України. 
74. Сутність, особливості функціонування та суб’єкти валютно-фінансової 
системи України. 
75. Сутність та функції валютного ринку України. 
76. Класифікація структури валютного ринку. 
77. Сутність та види валютних операцій в Україні. 
78. Сутність ринку технологій та особливості його розвитку. 
79. Форми передання технологій та основні канали їх обміну. 
80. Регулювання науково - технічної діяльності в Україні. 
81. Напрямки співробітництва України в сфері науково-технічної діяльності. 
82. Суб’єкти, об’єкти та цілі державної політики України у науково-технічній 
діяльності. 
83. Сутність та особливості розміщення науково-технічних зон в Україні. 
84. Типи функціонування науково - технічних зон в Україні. 
85. Формування та функціонування наукових технологічних парків в Україні. 
86. Міжнародна економічна діяльність України в умовах сучасного науково–
технічного прогресу. 
87. Стратегія та політика розвитку наукомістких технологій в Україні. 
88. Нормативно-правова база регулювання трудової міграції в Україні. 
89. Принципи та складові закону України «Про громадянство». 
90. Принципи та задачі здійснення державної міграційної політики в Україні. 
91. Основні напрямки діяльності державних органів влади щодо реалізації 
міграційної політики. 
92. Співпраця між Україною та Міжнародною організацією праці. 
93. Місце та участь України в міжнародних міграційних процесах. 
94. Державне регулювання міжнародної економічної діяльності України. 
95. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
України. 
96. Нормативно-правові акти регулювання діяльності з посередництва у 
працевлаштуванні на роботу за кордоном в Україні. 
97. Опис документів, що необхідні для започаткування діяльності з 
посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном в Україні. 
98. Етапи оформлення ліцензії з посередництва у працевлаштуванні на 
роботу за кордоном в Україні. 
99. Основні чинники, канали та причини трудової міграції в Україні. 
100. Позитивні та негативні наслідки зовнішньої трудової міграції для 
України. 
101. Ризики та загрози зовнішньоекономічній безпеці держави. 
102. Зовнішньоекономічна діяльність АПК. 
103. Інвестиційна складова економічної безпеки держави. 
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