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Приймальна комісія

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
для вступників на навчання для здобуття ОС доктор філософії
з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
за спеціальністю 292 міжнародні економічні відносини
(на основі здобутого освітньо-кваліфікованого рівня «спеціаліст»,
освітнього рівня «магістр»)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Прийом вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР)
«спеціаліст» або освітній рівень «магістр», для навчання в аспірантурі за
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», проводиться за
результатами фахового вступного випробування, що відбувається у формі
усного іспиту з фахової дисципліни «Міжнародні економічні відносини».
Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань
та практичних умінь і навичок, необхідних для навчання в аспірантурі за
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та розробки
наукового дослідження.
ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Тема 1. Теорії міжнародної торгівлі
Класичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг
(А.Сміт).Теорія порівняльних переваг (Д.Рікардо).Неокласичні теорії
міжнародної торгівлі. Теорія співвідношення факторів виробництва. Теорія

вирівнювання цін на фактори виробництва. Парадокс Леонтьєва та його
пояснення. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія життєвого
циклу товару. Теорія подібності країн, або теорія попиту, що перетинається.
Теорія конкурентних переваг. Нефакторні теорії міжнародної торгівлі.
Нефакторні моделі міжнародної торгівлі. Нова теорія міжнародної торгівлі і
нова економічна географія.

Тема 2. Прямі інвестиції і міжнародне співробітництво
Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Міжнародний ринок
прямих іноземних інвестицій. Теорії прямого іноземного інвестування.
Форми і методи прямого іноземного інвестування. Транснаціональні
корпорації: суть, критерії та класифікація. Форми і методи регулювання
інвестування на національному та міжнародному рівнях. Міжнародна
інвестиційна діяльність України.
Тема 3. Міжнародне портфельне інвестування
Теорії портфельного інвестування. Структура портфельних інвестицій.
Основні портфельні інвестори. Ринок цінних паперів та його інструменти.
Міжнародні портфельні інвестиції в Україні. Ринок деривативів та його місце
в сучасних міжнародних економічних відносинах.

Тема 4. Міжнародна економічна інтеграція
Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції.
Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень розвитку МЕВ. Етапи
розвитку інтеграційних процесів та їх особливості. Сучасні інтеграційні
угруповання країн. Економічні наслідки інтеграції країн. Інтеграція України
у світове економічне співробітництво.

Тема 5. Розвиток регіональної економічної інтеграції
Європейські інтеграційні процеси. Особливості розвитку економічної
інтеграції в Північній Америці. Розвиток регіональних і субрегіональних
інтеграційних формувань у Латинській Америці. Особливості інтеграційних
процесів у Азії. Особливості інтеграційних процесів у Африці. Роль ООН та
інших багатонаціональних інститутів у розвитку загальносвітової
економічної інтеграції. Участь України у регіональних інтеграційних
угрупуваннях.

Тема 6. Європейська інтеграція України
Історія створення і розвитку Європейського Союзу. Торговельне та
інвестиційне співробітництво між Україною та Європейським Союзом.
Економічні та політичні можливості інтеграції України до Європейського
Союзу. Перспективи втупу України в ЄС.

Тема 7. Західна Європа у світовій економіці
Особливості економічного розвитку регіону. Західна Європа у системі
світових зовнішньоекономічних зв’язків. Причини та наслідки Brexit для
розвитку Європейського Союзу.

Тема 8. Євроінтеграційна політика України
Становлення та розвиток відносин між ЄС та Україною. Правові та
інституційні засади співробітництва України і ЄС. Торгово-економічна
співпраця України та ЄС. Основні етапи гармонізації законодавства України
та ЄС. Вплив процесів розширення ЄС на двосторонні відносини. Проблеми
та перспективи інтеграції україни до ЄС.

Тема 9. Транскордонне та міжрегіональне співробітництво
Транскордонне
співробітництво
як
форма
інтеграції
на
субрегіональному рівні. Єврорегіон як одна з найвищих форм розвитку
транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво в
Центральній та Східній Європі. Транскордонне співробітництво в Україні.
Асоціація ―Карпатський єврорегіон‖. Транспортні коридори України.
Регіональна економіка країн Вишеградської четвірки.

Тема 10. Міжнародна торгівля послугами
Суть та класифікація послуг. Особливості міжнародної торгівлі
послугами. Плюси та мінуси розвитку сфери послуг. Транспортні послуги.
Туристичні послуги. Комерційні послуги. Інформаційні послуги та
телекомунікації. Освітні послуги. Державне регулювання міжнародної
торгівлі послугами. Місце та роль України на міжнародному ринку послуг.

Тема 11. Міжнародна міграція робочої сили
Сутність і види міжнародної трудової міграції. Економічні та соціальні
причини міжнародної трудової міграції. Наслідки міжнародної трудової
міграції. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Україна у світових
міграційних процесах. Міграційна криза в ЄС та в Україні.

Тема 12. Світовий ринок праці
Особливості формування та розвитку світового ринку праці. Світові
центри тяжіння робочої сили. Роль і місце міжнародних організацій у
регулюванні світового ринку праці. Місце та роль України у світовому ринку
праці.

Тема 13. Міжнародні науково-технічні відносини
Суть та особливості міжнародних науково-технічних
Міжнародна передача технології. Міжнародне технічне
Міжнародне регулювання передачі технології. Особливості
”четвертої промислової революції ”. Передумови активної участі
міжнародному технологічному обміні.

відносин.
сприяння.
розвитку
України в

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку
Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному контексті.
Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій. Україна в
процесах європейської інтеграції. Участь України у регіональних
інтеграційних угрупуваннях. Проблеми формування стратегії економічного
розвитку України.

Тема 15. Співробітництво України з країнами Центрально-Східної
Європи
Особливості співробітництва України з Польщею, Угорщиною,
Словаччиною та Румунією. Співробітництво України з країнами Прибалтики.
Особливості співробітництва України з промислово-розвиненими
державами Європи. Прикордонні регіони Українських Карпат в системі
зовнішньоекономічної діяльності з промислово-розвиненим країнами Європи
та з державами з перехідною економікою.

Тема 16.Основні концепції, моделі та теорії розвитку перехідних
економік
Наукові концепції трансформації економічних систем Сучасні моделі
економічного
розвитку
перехідних систем Базові економічні теорії
перехідних систем. Вашингтонський і Поствашингтонський консенсус.

Засади економічної політики в перехідний період. Економічна політика
України в перехідний період: позитивні і негативні наслідки.

Тема 17. Основні теорії, концепції та моделі економічної глобалізації.
Перші спроби осмислення і оптимізації суспільного розвитку різного
рівня. Роль природничих наук, спеціальних математичних та економетричних
методів, статистики, демографії і, особливо, прикладної соціології,
прогностики та загальної теорії вимірів. Розробка засад аналізу і
прогнозування основних процесів соціального розвитку регіонального рівня.
Багаторівнева ієрархічна структуризація моделі відтворення світу. Моделі
Дж. Форестера (1971) і Медоуза зі співавторами (1972). Доповідь Римського
Клубу ―Людство біля поворотного пункту‖ (1974) за авторами М.
Месарович і Е. Пестель.

Тема 18. Інтернаціоналізація та глобалізація: вибір України.
Регіоналізація і глобалізація. Співвідношення регіоналізації і
глобалізації. Суперечливість процесу глобалізації. Регіональні співтовариства
в умовах глобалізації. Глобальні тенденції соціально-економічного розвитку,
вибір України. Рушійні сили глобалізаційних процесів. Відмінності між
старим регіоналізмом і новим регіоналізмом. Основні напрями європейської
торгівлі. Методологічні проблеми дослідження інтернаціоналізації та
глобалізації.

Тема 19. Економічна глобалізація як інструмент вирішення глобальних
проблем людства.
Головні ознаки глобалізації за визначенням МВФ. Екстенсивні й
інтенсивні фактори впливу на зростання міжнародної торгівлі товарами.
Позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК у сфері міжнародної
торгівлі. Відмінність міжнародної торгівлі послугами та міжнародної торгівлі
товарами. Особливості виробництва та споживання послуг. Класифікація

послуг за ступенем відчутності. Функції міжнародного туризму. Система
фінансових показників економічної глобалізації. Особливості фінансової
глобалізації.
Тема 20. Валютні ринки та валютні операції
Сутність валютного ринку. Механізм діяльності валютних ринків.
Основні особливості сучасних валютних ринків. Суб’єкти валютного ринку.
Основні функції валютного ринку. Структура валютного ринку. Класифікація
валютного ринку. Організовані та неорганізовані валютні ринки. Спот –
ринок. Строковий валютний ринок. Форвардні валютні операції. Своп –
операції. Поняття та види валютних позицій. Сучасні тенденції розвитку
валютного ринку.

Тема 21. Оосбливості функціонування євроринку
Євроринок. Три складові євроринку. Євровалюта. Специфічні
характеристику ринку євровалют. Основні сегменти євровалютного ринку.
Сутність єврокредитів. Об’єднання банків в пули. Цінні папери, які
обертаються на ринку міжнародних облігацій. Операції на ринку євровалют.
Особливості функціонування євровалют в умовах світової фінансової кризи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ФАХОВОМУ
ІСПИТІ
Оцінювання вступного випробування до аспірантури зі спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» здійснюється за 100 - бальною
шкалою (від 0 до 100 балів). Мінімальна кількість балів, необхідна для
складання іспиту, становить 60 балів.
Екзаменаційний білет складається з трьох запитань з переліку,
зазначеного у програмі.
Оцінка «відмінно» (90-100) - присвоюється вступнику, що дав вичерпну
відповідь на всі поставлені у білеті запитання, володіє теоретичним

матеріалом, здатний правильно формулювати думку щодо явищ та процесів у
сучасних МЕВ та робити логічні висновки.
Оцінка «добре» (82-89) – присвоюється вступнику, що дав відповідь на
поставлені у білеті запитання, загалом володіє теоретичним матеріалом,
здатний висловлювати думку щодо явищ та процесів у сучасних МЕВ та
робити висновки, однак допускає незначні неточності у формулюваннях та
незначні помилки у висновках.
Оцінка «добре» (74 – 81) – присвоюється вступнику, дав відповідь на
поставлені запитання, володіє програмним матеріалом, здатний аналізувати
та узагальнювати засвоєну інформацію, однак допускає окремі неточності у
формулюваннях та висновках.
Оцінка задовільно (60-73) – присвоюється вступнику, що засвоїв
програмний матеріал, вміє формулювати висновки та визначати тенденції у
сучасних МЕВ, однак знання мають фрагментарний та несистематизований
характер, вступник допускає певні помилки та неточності.
Оцінка «незадовільно» (0-59) – вступник не володіє програмним
матеріалом, відповідь не зараховується, оскільки більша частина теоретичних
питань не була висвітлена або всі питання повністю не розкриті.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
1. Теорія абсолютних переваг А. Сміта.
2. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо.
3. Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Оліна.
4. Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва.
5. Парадокс Леонтьєва та його пояснення.
6. Теорія життєвого циклу продукції.
7. Теорія подібності країн або теорія попиту, що перетинається.
8. Теорія конкурентних переваг М. Портера.
9. Суть, форми і методи прямого іноземного інвестування.
10. Вплив прямих іноземних інвестицій на економіку приймаючих країн.

11. Міжнародна інвестиційна діяльність України.
12. Структура портфельних інвестицій у міжнародній економіці. Основні
портфельні інвестори.
13. Ринок цінних паперів та його інструменти у міжнародній практиці.
14. Міжнародні портфельні інвестиції в економіці України.
15. Особливості розвитку економічної інтеграції в Північній Америці.
16. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних формувань у
Латинській Америці.
17. Особливості інтеграційних процесів у країнах Азії.
18. Особливості інтеграційних процесів у країнах Африки.
19. Сучасний етап розвитку економіки країн ЄС.
20. Україна в процесах європейської інтеграції.
21. Участь України у регіональних інтеграційних угрупуваннях.
22. Транскордонне співробітництво України та його інтеграційний потенціал.
23. Економічна та Соціальна рада ООН (ЕКОСОР): механізм регулювання
систем світогосподарських зв’язків.
24. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність країн світу.
25. Конференція ООН з торгівлі та розвитку /UNSTAD/: характеристика.
26. Роль і особливості світової торгівлі на сучасному етапі.
27. Проблеми ціноутворення в міжнародній торгівлі.
28. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та їх прояви.
29. Роль МЕВ у вирішенні глобальних проблем світового господарства.
30. Економічні наслідки вступу України в СОТ.
31. Угода про асоціацію України та ЄС: стан та проблеми реалізації.
32. Процеси інтеграції та глобалізації в сучасних МЕВ.
33. SDR-як форма функціонування світових грошей.
34. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
35. Сучасний стан та перспективи України на міжнародному ринку послуг.
36. Суть, види державного та міжнародного регулювання торгівлі.
37. Місце України у вирішенні глобальних сучасних проблем.
38. Особливості становлення ринку послуг в економіці України.
39. Інтеграція України у світовий ринок праці.
40. Структура світової системи міграційних процесів.
41. Державне регулювання міжнародної міграції трудових ресурсів.

42. Міжнародна передача технологій: поняття та місце у сучасних міжнародних
економічних відносинах.
43. Передумови активної участі України в міжнародному технологічному
обміні.
44. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки.
45. Політика протекціонізму та її наслідки.
46. Формування інвестиційного клімату в Україні.
47. Демпінг і його роль у міжнародній торгівлі.
48. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа
формування світового господарства.
49. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці.
50. Позиції сучасного ЄС у глобальній економіці.
51. Проблема зовнішньоекономічної заборгованості та шляхи її вирішення.
52. Механізми взаємодії національних економік країн світу.
53. Регіональна політика країн Вишеградської четвірки.
54. Досвід міжнародної співпраці в рамках єврорегіонів. Перспективи України.
55. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку в Україні.
56. Вплив фінансових криз на економічну кон’юнктуру.
57. Інвестиційно-інноваційна політика економічно розвинених країн.
58. Фінансування міжнародної торгівлі. Платіжний баланс країни.
59. Особливості форм та цілей державного регулювання економіки в провідних
країнах світу.
60. Основна характеристика адміністративно-командної економіки та її
недоліки.
61. Основна характеристика ліберально-ринкової економіки та її переваги.
62. Головні напрямки структурних зрушень в Україні.
63. Інституційні реформи: загальна характеристика та цілі.
64. Переваги і недоліки глобалізаційних процесів.
65. Глобалізація та вибір України.
66. Передумови і фактори тінізації економічних процесів.
67. Україна в системі глобальної екологічної безпеки.
68. Європейська валютна система, її основні параметри.
69. Паризький та Лондонський клуб кредиторів.
70. Заходи прихованого протекціонізму і їх роль в міжнародній торгівлі.

71. Валютні курси і коректування платіжного балансу.
72. Перспективні напрямки інвестиційної політики України.
73. Регіональна політика ЄС: головні принципи та напрямки.
74. Англо-американська модель корпоративного управління
75. Японська модель корпоративного управління
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