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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму
підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» передбачається вступне
фахове випробування для абітурієнтів – випускників технікумів,
коледжів, вищих професійно-технічних училищ, які здобули освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Також вступне
фахове випробування призначене для осіб, які мають вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст або магістр за
іншими спеціальностями. Набір студентів здійснюється на навчання за
ступенем бакалавра напряму підготовки «Міжнародна економіка» на
другий курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця.
Мета фахових вступних випробувань полягає у визначенні рівня
підготовленості вступників, які бажають навчатись у Вищому
навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» за напрямом підготовки «Міжнародна економіка».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для
успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра
абітурієнти повинні мати освіту освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, здібності до оволодіння знаннями, уміннями і
навичками за галузями знань природничо-наукових, загальноекономічних
та спеціально-економічних наук.
Характеристика змісту програми. Програма фахових вступних
випробувань спирається на вимоги до студентів рівня підготовки
бакалавра, визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних
ступенів.
Порядок
проведення
фахових
вступних
випробувань
визначається Положенням про приймальну комісію ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» та Положенням про
предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення
вступних випробувань.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ
Тема 1. Теорія міжнародної економіки як наука
1. Інтернаціоналізація економічного життя як об’єктивна умова
прогресу суспільства.
2. Глобалізація економіки та фінансів як чинник економічної динаміки
та соціально-економічних суперечностей.
3. Внесок у розвиток теорії міжнародної економіки провідних шкіл
економічної
думки:
класичної
політекономії,
кейнсіанства,
монетаризму, інституціоналізму.
4. Економічні школи міжнародної торгівлі та основні їх теорії.
5. Економічні школи міжнародної торговельної політики та основні їх
теорії.
Тема 2. Сутність і структура міжнародної економіки
1. Особливості розгляду сфери міжнародного обміну в теорії
міжнародної економіки.
2. Товари, що експортуються та імпортуються: торгові та неторгові
товари.
3. Мобільність / іммобільність факторів виробництва в міжнародній
економіці.
4. Міжнародний поділ факторів виробництва.
5. Міжнародний поділ праці.
6. Світовий ринок: визначення та основні ознаки.
7. Види світового ринку за критерієм предмета обміну: ринок товарів і
послуг, ринок факторів виробництва, фінансовий ринок.
8. Міжнародна торгівля. Експорт. Імпорт. Зовнішньоторговельне
сальдо. Зовнішньоторговельний оборот.
9. Визначальні ознаки сучасного світового господарства.
10. Еволюція міжнародної економіки.
11. Складові міжнародної економіки: міжнародна мікроекономіка та
міжнародна макроекономіка.
12. Основні ознаки економічної глобалізації.
13. Глобальні економічні проблеми.
Тема 3. Міжнародні економічні зв’язки
1. Сектори економічної діяльності країн: реальний, бюджетний,
грошовий, зовнішній.
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2. Зовнішній сектор як відображення всіх макроекономічних балансів;
його зв’язок з іншими секторами.
3. Поняття системи національних рахунків.
4. Інституційна одиниця; типи та види інституційних одиниць,
визначені в системі національних рахунків.
5. Міжнародна економічна операція, резиденти, нерезиденти.
6. Сукупний попит і сукупна пропозиція.
7. Модель країни в міжнародній економіці як відображення основних
функціональних взаємозв’язків.
Тема 4. Світовий економічний розвиток
1. Етапи розвитку міжнародної економіки.
2. Групування країн за класифікаціями ООН, МВФ, Світового банку.
3. ВВП, експорт, імпорт, ВНД як основні оціночні показники
економічного розвитку країн.
4. Методика визначення ролі окремих країн в міжнародній економіці.
5. Форми міжнародних економічних відносин, їх значення та вплив на
розвиток міжнародної економіки.
Тема 5. Теорії міжнародної торгівлі
1. А. Сміт: теорія міжнародної торгівлі, економічна політика «лессефер», фрітрейдерство.
2. Переваги та недоліки теорії абсолютних переваг.
3. Основні наукові положення Д. Рікардо у сфері зовнішньої торгівлі.
4. Закон порівняльних переваг.
5. Сучасний варіант теорії міжнародної торгівлі – рікардіанська модель.
6. Дж. Міль: теорія взаємного попиту, закон ціноутворення в
міжнародній торгівлі; аналітичний апарат теорії порівняльних переваг.
7. Зміст теореми Хекшера-Оліна.
8. Розширення теореми Хекшера-Оліна: теорема СтолпераСамуельсона.
9. Теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона, теорема Рибчинського,
теорема Джонса, теорема Хекшера-Оліна-Ванека.
10. Теорема Самуельсона-Джонса – модель специфічних факторів
виробництва.
11. Парадокс Леонтьєва.
12. Оберненість факторної інтенсивності (інверсія факторів
виробництва); інверсія інтенсивності попиту.
13. Модель технологічного розриву М. Познера.
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14. Теорія імітаційного лагу.
15. Гравітаційна модель Я. Тінбергена.
16. Роль технологічного прогресу в сучасних відносинах міжнародного
обміну.
17. Міжнародна торгівля на основі технологічного прогресу за
Дж. Хіксом.
18. Застосування в теорії міжнародної торгівлі моделі життєвого циклу
товару Р. Вернона.
19. Теорія конкурентних переваг М. Портера.
20. Міжнародна торгівля на основі економії від масштабу (теорія
П. Кругмана).
Тема 6. Основи державного регулювання в сфері міжнародної
торгівлі
1. Функції держави в сфері регулювання міжнародної торгівлі.
2. Поняття митних тарифів (customs tariff) і мит (customs duty).
3. Основні функції та види торгових обмежень.
4. Розбіжність наукових поглядів на торгові обмеження: аргументи на
користь протекціонізму та порти нього.
5. Аналіз тарифу в умовах часткової рівноваги.
6. Вплив доходу на ренту споживача та виробника.
7. Аналіз тарифу в малій країні в умовах загальної рівноваги.
8. Аналіз тарифу в великій країні в умовах загальної рівноваги.
9. Тариф в умовах монополії.
10. Ефективна тарифна ставка.
11. Кількісні обмеження.
12. Квотування та види квот.
13. Ліцензування та види ліцензій.
14. «Добровільне» обмеження експорту.
16. Методи прихованого протекціонізму: технічні бар’єри, внутрішні
податки та збори, політика державних закупівель, вимога про вміст
місцевих компонентів.
17. Фінансові методи міжнародної торгової політики: субсидії,
кредитування, демпінг.
18. Правові інструменти нетарифного регулювання міжнародної
торгівлі.
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Критерії оцінювання знань
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за
шкалою. При цьому використовуються такі критерії:

5 балів
(«відмінно»)

4 бали («добре»)

3 бали
(«задовільно»)
2 бали
(«незадовільно»)

5-бальною

абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на
поставлене питання, продемонстрував глибокі
знання понятійного апарату і літературних джерел,
уміння аргументувати своє ставлення до
відповідних категорій, залежностей, явищ.
абітурієнт загалом відповів на поставлене
запитання, але не спромігся переконливо
аргументувати свою відповідь, помилився у
використанні понятійного апарату, припустив
несуттєву помилку і відповіді.
абітурієнт дав неповну відповідь на запитання,
ухилився від аргументації, показав задовільні
знання літературних джерел.
абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної літератури, ухилився від аргументації
або взагалі не відповів.

Екзаменаційний білет містить 3 питання з основних тем, наведених
у Програмі.
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