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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Міжнародна
економіка» передбачається вступне фахове випробування для
абітурієнтів – випускників технікумів, коледжів, вищих
професійно-технічних училищ, які здобули освіту освітньокваліфікаційного 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 спеціальності 051 Економіка
освітньої програми «Міжнародна економіка» на другий курс
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» зі спеціальності 051 Економіка освітньої
програми «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
випробувань спирається на вимоги до студентів рівня підготовки
бакалавра, визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних
ступенів.
Порядок проведення фахових 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. Міжнародна економічна система
1. Національні економіки та їх систематизація.
2. Країни-лідери світової економіки та їх сучасна роль.
3. Міжнародний поділ праці та його форми.
4. Передумови участі України у МПП.
5. Міжнародна економічна діяльність та порівняльна характеристика
розвитку її форм.
6. Середовище міжнародної економічної діяльності, його особливості і
структуризація.
7. ООН та його вплив на міжнародне економічне співробітництво.
8. Соціально-культурне середовище розвитку міжнародної економічної
діяльності.
9. Міжнародні економічні відносини, їх принципи та рівні розвитку.
10. Інтернаціоналізація як об'єктивний процес економічного розвитку.
Тема 2. Міжнародна торговельно-маркетингова діяльність
1. Неотехнологічні моделі міжнародної торгівлі.
2. Теорія конкурентних переваг М. Портера.
3. Види міжнародної торговельної політики.
4. Показники міжнародної торгівлі та їх систематизація.
5. Характеристика видів та форм міжнародної торгівлі.
6. Тенденції та особливості міжнародної торгівлі сировинними
товарами.
7. Світовий ринок послуг і товарів інтелектуальної власності.
8. Специфіка торгівлі через організовані товарні ринки.
9. Особливості механізму діяльності міжнародних товарних бірж.
10. Ціноутворення у міжнародній торгівлі.
11. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.
12. Характеристика
нетарифних
інструментів
регулювання
міжнародної торгівлі та оцінка рівня їх сучасного використання.
13. Протекціонізм і його сучасні форми.
14. Аналіз співвідношення лібералізаційних заходів і протекціонізму
в торговельних політиках країн світу.
15. Основні напрями діяльності СОТ.
16. Оцінка стану розвитку зовнішньої торгівлі України.
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17. Міжнародні комерційні контракти і характеристика їх основних
параметрів.
18. Форми міжнародного маркетингу.
19. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного
маркетингу.
20. Основні умови та причини виникнення глобального маркетингу.
21. Правило Тріади у міжнародному маркетингу та його
застосування в практичній діяльності.
22. Підходи до вибору цільового зарубіжного ринку та
обґрунтування рішення щодо виходу на нього.
23. Міжнародні маркетингові дослідження: типи, особливості , стадії
проведення.
24. Стратегії (моделі) виходу фірми на зовнішній ринок: порівняльна
характеристика, чинники вибору.
25. Міжнародний маркетинговий комплекс: склад, типи, емпірична
послідовність стандартизації, основні рішення.
26. Товарна політика та товарна стратегія фірми на зарубіжних
ринках.
27. Міжнародна цінова політика фірми.
28. Міжнародні канали розподілу: типові конфігурації, критерії
вибору.
29. Міжнародна маркетингова сегментація.
30. Характеристика видів міжнародної маркетингової стратегії.
Тема 3. Міжнародна інвестиційна та виробнича діяльність
1. Міжнародні інвестиції в системі руху капіталу, їх економічна
сутність, види та форми.
2. Мотивація прямих зарубіжних інвестицій.
3. Теорія ринкових імперфекцій та теорія інтернаціоналізації.
4. Еклектична теорія міжнародного виробництва Дж. Данінга.
5. Міжнародне портфельне інвестування та його мотивація.
6. Сутність і принципові риси ТНК: підходи до визначення, критерії
належності та оцінка економічного потенціалу в міжнародній
економіці.
7. Формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації:
дуалістична концепція інтернаціоналізації, модель EPRG.
8. Формування і реалізація стратегії ТНК: сутність, рівні, основні
стадії та особливості.
9. Особливості управління виробничою діяльністю і персоналом
ТНК.
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10. Проблема взаємодії ТНК і національних економік.
11. Роль ООН та інших міжнародних і національних організацій у
процесі регулювання діяльності ТНК.
12. Злиття і поглинання у міжнародному бізнесі.
13. Масштаби, структура, динаміка прямих та портфельних
іноземних інвестицій в економіку України.
14. Масштаби й особливості залучення портфельних інвестицій в
економіку України.
Тема 4. Валютно-фінансові відносини
1. Сутність поняття «валюта», її види і конвертованість.
2. Національні й міжнародні валютні системи та їхні елементи.
3. Європейська валютна система.
4. Еволюція світової валютної системи.
5. Валютний ринок функції та його структура.
6. Міжнародна валютна ліквідність.
7. Сутність, функції і різновиди міжнародного кредиту.
8. Міжнародний кредит: сутність та види.
9. Офшорні зони (центри), механізми і наслідки здійснення
офшорних операцій.
10. Харатеристика діяльності МВФ.
11. Характеристика діяльності Групи Світового Банку.
12. Форми міжнародних розрахунків.
13. Платіжний баланс та фактори, що впливають на його стан.
14. Роль Паризького та Лондонського клубів у вирішенні проблем
зовнішньої заборгованості.
Тема 5. Міжнародна інтеграція і глобалізація розвитку
1. Передумови і сутність міжнародної економічної інтеграції.
2. Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції.
3. Вертикальна,
горизонтальна
та
змішана
міжнародна
мікроінтеграція.
4. Етапи і перспективи розвитку інтеграційних процесів у Північній
Америці.
5. Особливості латиноамериканської регіональної і субрегіональної
інтеграції.
6. Інститути і механізми наднаціонального регулювання в ЄС.
7. Організація Чорноморського економічного співробітництва.
8. Глобальні проблеми розвитку та їх типізація.
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9. Сутність і причини міжнародної трудової міграції.
10. Характеристика видів міжнародної міграції робочої сили.
11. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країниімпортера.
12. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країниекспортера.
13. Міжнародна організація праці, її завдання і напрямки діяльності.
14. Україна в процесах міжнародної трудової міграції.
15. Cутність глобалізації, її позитивні та негативні вияви.
16. Економічна глобалізація та її сучасні виміри.
17. Регулятивні механізми глобальної економіки.
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Критерії оцінювання знань
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 200-бальною
шкалою (мінімальний прохідний бал – 100). При цьому
використовуються такі критерії:

180-200
балів

160-179
балів
140-159
балів
120-139
балів
100-119
балів
0-99 балів

вступник дав правильну, вичерпну відповідь на
поставлене питання, продемонстрував глибокі
знання понятійного апарату і літературних джерел,
уміння аргументувати власне ставлення до
відповідних категорій, залежностей, явищ
вступник у цілому відповів на поставлене
запитання, але не зміг переконливо аргументувати
власну відповідь, помилився у використанні
понятійного апарату, припустив несуттєву помилку
у відповіді
вступник отримує за правильну відповідь з двоматрьома суттєвими помилками
вступник дав неповну відповідь на запитання,
ухилився від аргументації, показав задовільні
знання літературних джерел
вступник має неповне знання програмного
матеріалу, але отримані знання відповідають
мінімальним критеріям оцінювання
вступник дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної літератури, ухилився від аргументації
чи взагалі не відповів

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