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Фахове випробування є комплексним іспитом, що включає теоретичну 

(тестові завдання) та практичну частини. До складу тестових завдань внесені 

питання за наступними навчальними дисциплінами: економіка підприємства, 

світове господарство і міжнародні економічні відносини, міжнародна економічна 

діяльність України, міжнародні фінанси, міжнародний маркетинг.

Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань, вмінь, 
компетентностей, якими володіє абітурієнт (бакалавр, спеціаліст) за освітньо- 
професійною програмою «Міжнародна економіка» (табл. 1).

Таблиця 1
Основні компетентності, якими повинен володіти бакалавр за ОПП

«Міжнародна економіка»
_________________________ Професійні компетентності_________________________
___________________________Загально-професійні:_______________ ____________
- розуміти економічні категорії, закони,- принципи, процеси та закономірності
функціонування й розвитку міжнародної економіки;____________________________
- володіти методами та інструментами спостереження, опису, ідентифікації, 
аналізу, синтезу та оцінки економічних процесів та явищ світової економіки;
- розуміти сутність й особливості міжнародної економічної діяльності, форми та
методи міжнародного торгівельного, інвестиційного та валютно-фінансового 
співробітництва; _________________________________ ____________________
- володіти методами обґрунтування управлінських рішень на основі комплексних
економічних р о зрахун к ів ;_______________________ ______________________ _
- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й
охорони праці;______________ _____________________________________ ___________ _
- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового
спілкування, навички роботи в команді;____________________ _____________________
- здатність прогнозувати, планувати й реалізувати заходи щодо підвищення
ефективності міжнародної діяльності підприємства;______________________________
________________________Спеціалізовано-професійні:________________________
- аналізувати міжнародну економіку як системний комплекс взаємовідносин
суб’єктів та процеси регіоналізації світогосподарських зв’язків;_________________
- здійснювати аналіз міжнародних фінансових, інвестиційних ринків, валютних
операцій, складати платіжні і розрахункові баланси, проводити міжнародні 
розрахунки;______________ ________________________________________ ___________
- використовувати основні інструменти, методи та підходи до аналізу основних
відтворювальних пропорцій національної економіки;_______ _____________ __
- розробляти стратегії, плани діяльності та ресурсного забезпечення розвитку
міжнародної економічної діяльності підприємств;_____________________________
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Продовження табл. 1
Сп еціалізовано-професійні:_________________________

- обґрунтовувати господарські рішення та організаційно-технічні заходи щодо
розвитку міжнародної економічної діяльності підприємства з урахуванням 
ризиків_______________________________________________________________________

створювати сучасну інформаційну базу та впроваджувати сучасні 
інформаційно-комунікаційні системи та технології у практику міжнародної 
економічної діяльності підприємств;____________________________________________
- застосовувати професійно профільовані знання для вибору найбільш вигідних
умов контрактів при здійсненні міжнародних товарообмінних операцій.__________

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З ФАХОВОГО 
ВИПРОБУВАННЯ

Екзаменаційний білет з фахового випробування включає дві частини: 
тестові завдання; практичні завдання.

Розподіл балів відповідно до рівня складності завдань у білеті з фахового 
випробування наведено у табл. 2.

Таблиця 2
Розподіл балів відповідно до рівня складності завдань у білеті з

фахового випробування

Рівень
складності

Кількість
контрольних

Кількість балів 
за одне 

завдання

Розподіл 
балів в 
одному 
білеті

Різновид завдань

тестові
завдання

задачі

І. Рівень 
складності

50

-

2,0 100 - з вибором однієї 
правильної відповіді;
- на встановлення 
відповідності;
- на встановлення 
правильної

II. Рівень
складностіі

2 1 діагностичне 
завдання - 25 б;
2 діагностичне 
завдання - 25 б.

50 - розрахункові завдання 
(на 2-3 дії)

III. Рівень 
складності

1 1 евристичне 
завдання

50 - комплексне розрахун
кове завдання з усклад
неним алгоритмом

З



Тестові завдання включають 50 тестів різного типу, серед яких 
альтернативні тестові завдання, тестові завдання на відновлення відповідності 
частин, на відтворення вірної послідовності. Загальна оцінка тестових завдань 
становить 100 балів.

Практичні завдання включають завдання різного рівня складності, а саме 
два діагностичних завдання та одне евристичне завдання, загальна оцінка за 
виконання яких складає 100 балів.

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва
Поняття підприємства як первинної економічної ланки виробничої сфери. 

Цілі та напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування 
підприємств в Україні.

Основні теоретичні моделі підприємства: неокласична, інституціональна, 
еволюційна, підприємницька, агентська, інтеграційна, їх сутнісна характеристика.

Сутність господарської діяльності. Сутність та -основні функції 
підприємницької діяльності. Моделі підприємництва. Правове забезпечення 
підприємницької діяльності в Україні. Організаційно-правові форми 
підприємницької діяльності: одноосібна власність, товариства, корпорації.
Виробнича та посередницька діяльність.

Договірні відносини і партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності. 
Сутність договору. Види договорів: установчий та підприємницький.
Класифікація договорів за сферами діяльності. Структура договору. Форми 
співробітництва підприємців у різних сферах здійснення підприємницької 
діяльності.

Міжнародна підприємницька діяльність, її суб’єкти. Різновиди 
зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання міжнародної підприємницької 
діяльності.

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми
Класифікація підприємств. Види та організаційні форми підприємств в 

Україні, їх загальна характеристика. Унітарні та корпоративні підприємства.
Акціонерні товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю, з 

додатковою відповідальністю, з повною відповідальністю. Командитні 
товариства. Класифікація підприємств в залежності від їх розмірів та кількості 
працюючих: малі підприємства, середні та великі. Пільги для суб’єктів малого



підприємництва, які діють в Україні. Види підприємств в Україні за формою 
власності: приватне підприємство, підприємство колективної власності,
комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство засноване на 
змішаній формі власності.

Види об’єднань підприємств: асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, 
холдинги, промислово-фінансові групи. Економічні аспекти діяльності об’єднань 
підприємств в Україні.

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств
Підприємство як відкрита система, вплив зовнішнього оточення на 

діяльність підприємства. Складові зовнішнього середовища господарювання 
підприємств.

Постачальники ресурсів, посередники, споживачі. «Контактні» аудиторії: 
фінансові установи; засоби масової інформації; державні установи, що 
займаються наглядом і регулюванням виробничої діяльності; місцеві контактні 
аудиторії. Конкуренти, напрямки і методи збору інформації про конкурентів.

Соціальне середовище: темпи росту населення, його вікова структура, стиль 
життя, звички та моральні цінності, етичні та релігійні основи суспільства.

Правове середовище. Контрактне право. Закони та правові акти, що 
захищають споживачів. Закони, що захищають споживачів від монопольних цін. 
Закони, які стосуються взаємовідносин організацій з суспільством. Законодавство 
про охорону оточуючого середовища.

Державне і політичне середовище. Державне замовлення, регулююча роль 
держави щодо оподаткування, регулювання кредитних ставок, фінансування 
довгострокових капітальних вкладень і т. ін.

Науково-технічні фактори. Структурна перебудова економіки. Науково- 
технічний прогрес, спрямований на вирішення соціальних проблем, подолання 
обмеженості ресурсів, зокрема, паливно-енергетичних, оволодіння принципово 
новими технологіями. Роль держави у регулюванні науково-технічного прогресу.

Економічні фактори. Рівень зайнятості, інфляція, податкові умови бізнесу.
, Складання переліку зовнішніх погроз та можливостей. Оцінка впливу 

факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства.

Тема 4. Структура та управління підприємством
Виробничі структурні підрозділи підприємств: виробництва, цехи,

відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо. Функціональні структурні 
підрозділи апарату управління: управління, відділи, бюро, служби тощо. Функції,
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права та обов'язки структурних підрозділів підприємства. Філії, представництва, 
відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств.

Сутність і основні задачі управління підприємством. Принципи та підходи 
до здійснення процесу управління. Рівні управління на підприємстві. Планування, 
організація, мотивація та контроль як основні функції управління підприємством.

Поняття методів управління. Класифікація методів управління. Економічні, 
організаційні, соціально-психологічні методи управління. Організаційні форми 
реалізації методів управління.

Основні типи організаційних структур управління. Принципи та етапи 
побудови організаційних структур управління. Вищі органи державного 
управління підприємствами й організаціями, їх організація та взаємодія.

Тема 5. Ринок і продукція
Поняття, зміст та класифікація ринків. Структура та інфраструктура ринків. 

Роль і місце підприємств у ринковому середовищі.
Поняття продукції та її класифікація. Номенклатура та асортимент 

продукції. Вимірники обсягу продукції. Товарна, валова, чиста та реалізована 
продукція, їх розрахунок.

Виробнича програма підприємства та порядок її формування. Основні 
розділи та техніко-економічні показники виробничої програми. Ресурсне 
обґрунтування виробничої програми. Система контролю за виконанням 
виробничої програми підприємства.

Визначення маркетингу. Основні функції та принципи маркетингу. 
Маркетингове середовище підприємства.

Стратегія і тактика маркетингу. Сегментація ринку. Основні стратегії 
виходу підприємства на ринок. Стимулювання збуту продукції підприємства.

Тема 6. Планування діяльності підприємства
Планування як функція управління. Методологічні основи планування. 

Основні принципи планування. Класифікація методів планування діяльності 
підприємства, їх характеристика.

Сутність стратегічного планування. Основні етапи стратегічного 
планування діяльності підприємств. Види стратегій. Бізнес-планування: 
призначення, цілі та функції. Зміст основних розділів бізнес-плану та методика їх 
складання.

Сутність тактичного та оперативного планування, їх відмінність від 
стратегічного. Зміст тактичних планів. Система оперативного планування.
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Сутність прогнозування. Мета, об’єкти й принципи прогнозування. Види 
методів економічного прогнозування розвитку підприємств.

Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці
Трудові ресурси та персонал підприємства. Склад персоналу на 

промисловому підприємстві. Поняття промислово-виробничого та 
непромислового персоналу. Класифікація персоналу за характером функцій, за 
рівнем кваліфікації тощо. Розрахунок ефективного фонду часу роботи 
працівників. Визначення чисельності різних категорій працівників та структури 
персоналу. Поняття явочної, облікової, середньооблікової чисельності 
працівників.

Якість робочої сили за різними характеристиками. Кадрова політика і 
система управління персоналом: мета, функції, принципи здійснення. Оцінка 
персоналу, її види. Функції оцінки персоналу та напрямки використання її 
результатів. Колективний договір на підприємстві: мета, порядок укладання, 
основні розділи.

Сутність продуктивності праці. Методи вимірювання продуктивності праці: 
натуральний, трудовий, вартісний. Показники продуктивності праці. 
Прогнозування зміни продуктивності праці на підприємстві за рахунок різних 
факторів.

Сутність та функції оплати праці. Державна політика та законодавство з 
оплати праці. Тарифні угоди. Організація оплати праці на підприємстві. Тарифна 
система та її елементи. Форми оплати праці робітників: відрядна і погодинна. 
Характеристика різних систем оплати праці. Оплата праці керівників, фахівців і 
службовців.

Основана та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати. Доплати і надбавки до заробітної плати: види, порядок нарахування. 
Система мотивації трудової діяльності. Моделі мотивації. Класифікація методів 
мотивації результативності діяльності. Організація преміювання персоналу. 
Принципи побудови системи преміювання. Участь працівників у прибутку 

(доходах) підприємства.

Тема 8. Капітал підприємства
Сутність та склад капіталу підприємства. Власний і позичений капітал, 

основний і оборотний капітал.
Основні фонди як складова виробничих фондів, їх роль у здійсненні 

процесу виробництва продукції або надання послуг. Поняття та характеристика



об’єкту основних фондів. Склад основних фондів відповідно до сучасних 
стандартів. Класифікація та структура основних фондів. Розподіл основних 
фондів на виробничі і невиробничі. Активна і пасивна частина основних фондів, 
їх роль у виробничому процесі.

Первісна, переоцінена, залишкова, ліквідаційна вартість; вартість, що 
амортизується. Справедлива вартість. Індексація основних фондів.

Фізичне та моральне старіння основних фондів. Види морального зносу 
основних фондів. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних 
відрахувань. Оптимізація строків корисного використання основних фондів. 
Розрахунок амортизаційних відрахувань згідно з податковим обліком. Методи 
амортизації згідно з бухгалтерським обліком. Прискорені методи амортизації.

Система показників технічного стану і руху основних фондів, їх 
взаємозв’язок. Система показників озброєності праці основними фондами. 
Значення й система показників ефективності використання основних фондів. 
Напрямки інтенсифікації відтворення та шляхи покращення використання 
основних фондів підприємства. Ремонт основних фондів, види ремонту. 
Розширене відтворення основних фондів: технічне переозброєння, реконструкція, 
розширення і нове будівництво. Оцінка доцільності витрат на періодичний 
ремонт, модернізацію й заміну виробничого устаткування.

Склад та характеристика нематеріальних активів підприємства, їх вплив на 
конкурентоспроможність його продукції на ринку. Первинна і переоцінена 
вартість нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів, визначення 
строків їх корисного використання.

Патенти. Патентний захист винаходів. Законодавство з питань захисту 
патентних прав. Патент як засіб охорони виробничої й господарської діяльності 
патентоволодаря, як об’єкт комерційних угод. Ознаки патентоздатності винаходів.

Ліцензії. Патентні, безпатентні ліцензії. Невиняткові, виняткові, повні 
ліцензії. Обмеження під час представлення виняткової ліцензії, які одержали 
найбільше розповсюдження. Субліцензії, відповідальність за субліцензіями. Вибір 
виду ліцензії. Ліцензійна торгівля, ліцензійні угоди. Самостійні й супутні 
ліцензійні угоди. Ліцензійні платежі: періодичні й одноразові платежі. Роялті й 
паушальний платежі. Ліцензійні відділи, відділи закордонного ліцензування, їх 
основні функції. Поняття “ноу-хау” . Тенденція до розширення торгівлі “ноу-хау” 
в сучасних умовах, її причини.

Види товарних знаків. Рекламна функція товарного знаку. Підходи до 
вибору товарного знаку. Вимоги до товарного знаку. Свідоцтво на товарний знак.



Реєстрація товарних знаків в Україні. Цивільно-правова відповідальність за 
використання чужого товарного знаку.

Сутнісна характеристика оборотних коштів, їх класифікація. Стадії 
кругообігу оборотних коштів. Оборотні кошти, що обслуговують сфери 
виробництва й обігу. Функціональна та елементна структура оборотних коштів. 
Нормовані й ненормовані оборотні кошти. Джерела формування оборотних 
коштів.

Методи розрахунку нормативів оборотних коштів (аналітичний, 
коефіцієнтний, метод прямого розрахунку). Обчислення нормативів оборотних 
коштів в окремих їхніх елементах (виробничих запасах, незавершеному 
виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції). 
Визначення сукупного нормативу оборотних коштів підприємства.

Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів: 
коефіцієнти оборотності й закріплення, тривалість одного обороту, коефіцієнти 
оборотності активів, дебіторської й кредиторської заборгованості, матеріальних 
засобів та ін., методика їх розрахунку. Шляхи підвищення ефективності 
використання оборотних коштів на різних стадіях їх кругообігу. Проблеми 
нестачі оборотних засобів і поновлення їх величини до нормативного рівня.

Тема 9. Інвестиції
Сутність інвестицій, види інвестицій і їх класифікація. Внутрішні та 

зовнішні інвестиції. Реальні і фінансові інвестиції. Різновиди і структура 
капітальних вкладень.

Роль інвестицій та джерела їх формування. Підприємство, як об’єкт і 
суб’єкт інвестування. Інвестиційна привабливість та інвестиційна політика 
підприємства. Інвестиційні рішення, що приймаються на підприємстві.

Оцінка ефективності реальних і фінансових інвестицій. Показники МРУ, 
РВР, ІКК. Фактори підвищення ефективності використання інвестицій. 
Інвестиційні проекти. Цикл, фази та етапи обґрунтування інвестиційного проекту. 
Фінансовий план та оцінка ефективності інвестиційного проекту. 

і

Тема 10. Інноваційна діяльність
Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Види інновацій: товарні, 

технологічні, управлінські, інформаційні, соціальні, екологічні. Правове 
забезпечення інноваційної діяльності підприємств України.

Інноваційні процеси та їх види. Вплив інновацій на підвищення 
конкурентоспроможності продукції.
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Сутність науково-технічного прогресу, його форми. Вплив науково- 
технічного прогресу на розвиток промислового виробництва. Основні цілі 
впровадження нової техніки і технологій. Особливості впровадження нової 
техніки в машинобудуванні України.

Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. Показники 
ефективності інноваційної діяльності підприємства. Вплив інноваційних процесів 
на скорочення тривалості відтворювального циклу виготовлення продукції.

Тема 11. Техніко-технологічна база і виробнича потужність 
підприємства

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Складові та 
тенденції розвитку техніко-технологічної бази виробництва. Порівняльна 
характеристика традиційного та інноваційного типів виробництва.

Форми технічного розвитку підприємства. Оцінка технічного рівня 
підприємства. Основні показники технічного рівня підприємства. Основні етапи 
та планування технічного розвитку підприємства. Лізинг як форма оновлення 
технічної бази виробництва.

Поняття, види та чинники формування виробничої потужності 
підприємства. Методичні принципи розрахунку виробничої потужності. Рівень 
використання виробничої потужності підприємства.

Тема 12. Організація виробництва і забезпечення якості продукції
Виробничий процес та його ціль. Структура виробничого процесу. 

Принципи організації виробничого процесу. Основні, допоміжні та обслуговуючі 
процеси.

Одиничний, серійний, масовий типи виробництва. Порівняльна 
характеристика типів виробництва. Типи виробництва та вплив на його 
організаційно-технічну побудову й ефективність.

Виробничий цикл та його структура. Методи поєднання операцій та їхній 
вплив на виробничий цикл. Послідовний, паралельний, паралельно-послідовний 
способи передачі предметів праці у виробництві.

Непотоковий і потоковий методи організації виробництва. Організація 
непотокового виробництва. Загальна характеристика потокового виробництва. 
Тенденції розвитку потокового виробництва.

Поняття якості продукції та показники, що її визначають. Методи оцінки 
якості продукції. Соціально-економічна ефективність підвищення якості 
продукції. Основні чинники підвищення якості продукції підприємства.
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Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Нормативна база щодо визначення понять собівартості продукції і витрат. 

Виробнича собівартість продукції, собівартість реалізованої продукції. Витрати 
операційної і звичайної діяльності. Витрати операційної діяльності, які не 
включаються до собівартості продукції. Класифікація витрат за окремими 
ознаками. Витрати на гривню товарної продукції.

Сутність і призначення групування витрат за економічними елементами. 
Склад економічних елементів витрат. Розрахунок кошторису виробництва за 
економічними елементами.

Сутність і призначення групування витрат за статтями калькуляції. 
Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. О б’єкти калькулювання 
й калькуляційні одиниці. Рекомендована номенклатура калькуляційних статей 
витрат. Методика обчислення окремих статей калькуляції. Методи калькулювання 
собівартості продукції. Методи віднесення непрямих витрат на окремі види 
продукції.

Методи калькулювання собівартості в комплексних виробництвах: прямої 
локалізації витрат, виключення витрат, розподілу витрат, комплексний метод; 
сфера та умови їх застосування.

Характер поведінки витрат у залежності від обсягу виробництва й рівня 
використання виробничих потужностей. Визначення точки беззбитковості з 
використанням аналітичного й графічного методів.

Обґрунтування й вибір напрямків зниження поточних витрат на 
підприємствах. Групи чинників зниження поточних витрат: підвищення
технічного рівня виробництва; вдосконалення організації виробництва, праці й 
управління; збільшення обсягу виробництва та підвищення якості і 
конкурентоспроможності продукції.

Поняття і роль ціни в ринковій економіці. Функції ціни: вимірювальна, 
облікова, регулююча, стимулююча, перерозподільна. Основні фактори, що 
впливають на рівень цін. Державне регулювання ціноутворення. Види цін та 
сфери їх застосування. Види цін згідно із документом «Інкотермс-2000». Методи 
встановлення ціни. Система знижок і доплат до ціни. Шляхи вдосконалення 
ціноутворення на продукцію підприємства.

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
Види діяльності підприємства. Поняття фінансового результату діяльності 

підприємства. Прибуток явний та економічний. Порядок визначення різних видів 
прибутку на підприємстві. Відображення фінансових результатів підприємства у
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відповідності зі стандартами бухгалтерського обліку. Сумарний прибуток від 
звичайної та надзвичайної діяльності підприємства до та після оподаткування. 
Джерела формування прибутку і доходу підприємства. Напрямки використання 
прибутку. Визначення маржинального доходу та порога беззбитковості.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Показники
рентабельності та прибутковості. Оцінка соціально-економічної ефективності
виробництва. Методи визначення порівняльної ефективності варіантів
виробничих господарських рішень. Фактор часу в оцінці ефективності діяльності 
підприємства. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства.

Співставлення величин поточних та одночасних витрат по варіантам. 
Коефіцієнти порівняльної економічної ефективності та строку окупності. 
Економічний річний ефект.

Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та 
реструктуризація.

Сучасні моделі розвитку підприємств, їх сутнісна характеристика.
Трансформація підприємства.

Економічна сутність і мета процесу реструктуризації підприємства. Основні 
форми реструктуризації: оперативна та стратегічна.

Види реструктуризації: організаційно-правова, технічна, економічна,
фінансова, управлінська. Ступінь реструктуризації: часткова та комплексна.

Порядок здійснення реструктуризації. Обґрунтування концепції та розробка 
бізнес-плану реструктуризації. Основні варіанти проведення реструктуризації 
підприємств. Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації.

Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність
Поняття економічної безпеки підприємства, її головна мета та функції. 

Структурні елементи економічної безпеки: фінансова, інтелектуальна та кадрова, 
техніко-технологічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова 
складові та їх змістовні характеристики.

, Сутнісна характеристика та загальна методологія оцінки рівня економічної 
безпеки підприємства. Розрахунок сукупного критерію економічної безпеки 

суб’єкта господарювання
Санація суб’єктів господарювання. Класична модель процесу фінансового 

оздоровлення підприємства. Формування стратегічних цілей і тактики проведення 
санації. Розробка програми та проекту санації. Бізнес-план фінансового 
оздоровлення, його структура. Техніко-економічне обґрунтування санації
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підприємства.
Банкрутство підприємства як економічне явище. Причини та ознаки 

банкрутства. Законодавство України з питань банкрутства. Етапи та процедура 
порушення справи про банкрутство. Методика визначення ймовірності 
банкрутства суб’єктів господарювання. Модель Альтмана.

Порядок ліквідації збанкрутілих підприємств в Україні. Юридичні наслідки 
ліквідації та форми реалізації майна банкрутів. Черговість задоволення претензій 
кредиторів.

Тема 17. Предмет і завдання дисципліни «Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини»

Об’єкт та предмет вивчення навчальної дисципліни. Взаємозв’язок 
міжнародних економічних відносин з іншими економічними науками.

Рівні розвитку світового господарства та міжнародних економічних 
відносин: функціональні, економічні, територіальні, за суб'єктами діяльності.

Форми міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля,
міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне виробничо- 
інвестиційне співробітництво, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні 
валютно-фінансові та кредитні відносини, міжнародна економічна інтеграція.

Особливості використання методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 
наукової абстракції, історичного і логічного порівняння та узагальнення, 
функціонально-структурного аналізу та економічного моделювання для пізнання 
субстанціональної основи міжнародних економічних відносин.

Особливості середовища МЕВ: взаємозв’язок елементів середовища;
складність та різноманітність; відносна невизначеність; динамічне протиріччя. 
Компоненти й чинники формування середовища МЕВ (політико-правові, 
географічні й природно-кліматичні, соціально-культурні, економічні, 
інфраструктурні).

Тема 18. Світове господарство та особливості його розвитку
Теоретичні підходи щодо визначення сутності світового господарства. 

Субстанціональна основа світового господарства. Кількісний та якісний аспекти 
аналізу світогосподарських зв’язків. Ознаки світового господарства як цілісної 
економічної системи.

Основні структурні елементи світового господарства. Суб’єкти світового 
господарства та рівні їх економічної взаємодії. Критерії виділення підсистем 
світового господарства. Основні типи країн і їх економічні об’єднання в
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міжнародній економіці. Стандартні класифікації країн у міжнародній економіці.
Причини нерівномірності економічного розвитку країн в сучасній 

міжнародній економіці: економічні Інтереси національно відособлених суб'єктів 
міжнародного співробітництва; економічні законі (закон вартості, закон 
конкуренції, закон накопичення, закон пропорціонального розвитку світової 
економіки, закон відповідності продуктивних сил характеру міжнародних 
економічних відносин). Основні закономірності розвитку світового господарства.

Джерела виникнення протиріч у світовому господарстві. Види протиріч: 
зовнішні, внутрішні. Особливості механізму вирішення протиріч між суб’єктами 
міжнародних економічних відносин.

Тема 19. Міжнародний поділ праці -  матеріальна основа світового 
господарства

Міжнародна економічна система. Сутність міжнародного поділу праці, його 
напрями та види.

Класифікація факторів розвитку міжнародного поділу праці. Визначення 
ступеню впливу факторів на поглиблення міжнародного поділу праці.

Міжнародна спеціалізація та міжнародна кооперація виробництва. Основні 
показники рівня міжнародної спеціалізації галузі. Види та основні форми 
міжнародного виробничого кооперування (створення спільних підприємств, 
реалізація спільних програм, договірна спеціалізація). Сфери міжнародного 
виробничого кооперування.

Галузеві та регіональні пріоритети міжнародної спеціалізації України. 
Участь України в міжнародних коопераційних зв’язках.

Тема 20. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 
економічних відносин

Класичні концепції міжнародної торгівлі. Теорія меркантилізму. Теорії 
абсолютних та порівняльних переваг. Теорія факторів виробництва.

Неокласичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі, їх значення в 
міжнародної торгівлі. Теорія Хекшера-Оліна. Парадокс Леонтьева. Теорема 
Столпера-Самуельсона. Гіпотеза Ліндера. Теорема Рибчинського. Теорія 
життєвого циклу Р. Верона. Теорія ефекту масштабу П. Кругмана. Теорія 
конкурентних переваг. Теорія міжгалузевої торгівлі.

Сутність та структура, основні показники міжнародної торгівлі. Форми і 
методи здійснення міжнародної торгівлі. Специфічні ознаки міжнародної торгівлі 
послугами.
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Сутність міжнародної біржової торгівлі. Класифікація міжнародних 
товарних бірж. Види та особливості проведення біржових операцій. Міжнародна 
аукціонна торгівля: сутність, головні центри та специфіка проведення.
Міжнародні торги: сутність, види та порядок проведення. Особливості організації 
міжнародної ярмаркової та виставкової діяльності. Класифікація міжнародних 
ярмарок та виставок.

Сутність та особливості формування світової ціни. Фактори, які впливають 
на формування та рів7ень цін на світовому ринку. Класифікація цін у міжнародній 
торгівлі. Методика розрахунку експортних та імпортних цін.

Політика вільної торгівлі та політика протекціонізму: економічні й 
політичні аргументи їх використання. Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі: 
цілі та інструментарій. Сутність та класифікація мит. Економічні наслідки 
використання мит у зовнішній торгівлі. Митна вартість товару. Визначення 
ефективного митного тарифу. Оптимальний та заборонений імпортний тариф. 
Тарифна ескалація.

Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі: цілі та інструментарій. 
Методи кількісних обмежень обсягів зовнішньоторговельних операцій: 
квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту». Методи 
прихованого протекціонізму. Фінансові методи регулювання зовнішньої торгівлі: 
експортне кредитування, експортне субсидування, демпінг.

Діяльність міжнародних торговельних організацій. ГАТТ (Генеральна угода 
з тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі й 
розвитку). Перетворення ГАТТ на Світову організацію торгівлі (СОТ). 
Реорганізація КОКОМ (Координаційна рада з експортного контролю). Значення 
торговельних угод у сучасних умовах. Діяльність Міжнародної торговельної 
палати. Галузеві та геополітичні пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі 
України. Аналіз та оцінювання товарної та географічної структури зовнішньої 
торгівлі України.

Тема 21. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 
співробітництво

Класифікація форм міжнародного руху капіталу. Офіційний та приватний 
капітал. Підприємницький та позиковий капітал. Довгостроковий, 
середньостроковий та короткостроковий капітал. Прямі та портфельні іноземні 
інвестиції.

Характеристика прямих інвестицій. Переваги та недоліки прямого 
іноземного інвестування. Особливості структури прямих інвестицій в економіку
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України: проблеми, тенденції, перспективи.
Транснаціональний бізнес: сутність, еволюція, сучасна стратегія. Роль 

внутрішньокорпораційного обміну. Суперечності між ТНК і національно- 
державною формою політичної організації суспільства. Регулювання діяльності 
ТНК. Характеристика портфельних інвестицій. Особливості портфельного 
інвестування. Суб’єкти та об’єкти портфельного інвестування. Переваги та 
недоліки портфельного інвестування. Фондові ринки. Інструменти портфельного 
інвестування. Цінні папери. Види цінних паперів. Особливості обігу цінних 
паперів. Тенденції розвитку портфельного інвестування в країнах світу. 
Український фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку.

Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування. Податкові 
гавані. Офшорні зони.

Методичні підходи щодо оцінки інвестиційного клімату країни. 
Інвестиційний ризик: сутність та причини виникнення. Методи зниження 
інвестиційного ризику. Форми й методи державного регулювання міжнародного 
інвестування. Визначення інвестиційної позиції країни.

Тема 22. Міжнародна міграція робочої сили
Сутність, причини і форми міжнародної міграції робочої сили. Головні 

напрями та центри концентрації робочої сили. Показники кількісної оцінки 
міжнародної міграції робочої сили.

Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародна 
міграція робочої сили і платіжні баланси країн.

Роль НТР у розвитку міграції робочої сили, наукових та інженерно- 
технічних кадрів. Загальні закономірності створення світового ринку робочої 
сили, головні регіони і центри її міжнародного тяжіння й експорту. Міжнародні 
монополії і ринок праці. Форми і засоби експлуатації робочих-іммігрантів. Вплив 
міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці.

Адміністративно-правові та економічні методи регулювання міжнародних 
міграційних процесів. Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна 
організація з питань міграції (МОМ) та їх роль у вирішенні питань безробіття і 
захисту прав трудящих. Програми стимулювання еластичності ринку праці і 
забезпечення зайнятості населення. Гнучкість ринку праці.

Передумови посилення міграційних процесів в Україні. Економічні 
наслідки міграційних процесів для України. Особливості еміграційної та 
імміграційної політики України.
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Тема 23. Міжнародний науково-технічний обмін
Сутність міжнародного трансферту технологій та його вартісна оцінка. 

Поняття технологічної місткості ринку.
Необхідність правового захисту передачі технологій. Класифікація 

правових форм захисту технологій: патенти, ліцензії, копірайт, торгова марка. 
Особливості механізму патентування. Види ліцензій: патентна і безпатентна, 
проста, виключна і повна.

Міжнародне науково-технічне співробітництво на некомерційній основі 
(участь у симпозіумах, конференціях, семінарах та ін.). Форми передачі технології 
на комерційній основі: патентні угоди, ліцензійні угоди, «ноу-хау», інжиніринг, 
франчайзинг. Ліцензійна торгівля як провідна форма міжнародного трансферту 
технологій. Ліцензійна угода: сутність, структура. Форми ліцензійних
винагороджень: роялті, паушальний платіж, участь у прибутку ліцензіата, участь 
у власності ліцензіата.

Діяльність Європейської патентної організації (ЄПО) та Світової організації 
інтелектуальної власності (СОІВ). Особливості макроекономічної політики 
України у сфері науково-технічного співробітництва. Основні цілі 
організаційного регулювання науково-технічних напрямів зовнішньоекономічної 
політики держави. Аналіз фінансового забезпечення науково-технічних 
досліджень. Участь України у міжнародних науково-технічних програмах.

Тема 24. Світова валютна система. Міжнародні валютно-фінансові та 
кредитні відносини

Етапи формування та розвитку світової валютної системи. Структура та 
принципи організації світової та національної валютної системи: загальні підходи 
та принципові відмінності.

Валютний курс: сутність і види. Системи валютних курсів: фіксовані курси, 
кероване плавання, вільне плавання, цільові зони, комбінована система валютних 
курсів. Чинники впливу на формування валютного курсу: структурні та 
кон’юнктурні. Поняття валютного котирування. Пряме і обернене валютне 
котирування. Розрахункові види валютного курсу. Номінальний та реальний 
валютний курс. Визначення номінального ефективного та реального ефективного 
валютного курсу. Еластичність попиту та пропозиції іноземної валюти: сутність і 
вплив на торговий баланс країни. Принципи, форми та інструменти валютної 
політики держав з відкритою економікою.

Поняття платіжного балансу та принципи його складання. Структура 
платіжного балансу: баланс поточних операцій та баланс руху капіталу.
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Особливість кореспонденції рахунків у платіжному балансі країни. Статистична 
та аналітична форма платіжного балансу. Методи регулювання платіжного 
балансу. Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних 
балансів країн світу.

Форми міжнародного кредиту (зв’язані, фінансові, зовнішні, внутрішні, 
забезпечені та бланкові, готівкові, акцептні кредити, депозитні сертифікати, 
облігаційні позики). Особливості кредитування зовнішньоекономічних операцій. 
Сучасні методи фінансування експорту: факторинг, форфейтинг, лізинг. Форми, 
структура і масштаби зовнішньої заборгованості країни. Інструменти управління 
зовнішнім боргом країни. Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів 
для економічного розвитку України.

Тема 25. Міжнародна економічна інтеграція
Сутність, головні передумови (економічна та географічна близькість, 

спільність проблем, демонстраційний ефект, “ефект доміно”) і цілі міжнародної 
економічної інтеграції.

Етапи розвитку інтеграційних процесів (преференційні торгові угоди, зона 
вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний 
союз) і їх характеристика. Економічні наслідки інтеграції країн. Статичний та 
динамічний ефекти міжнародної економічної інтеграції. Ефект створення торгівлі. 
Ефект відхилення торгівлі.

Особливості розвитку західноєвропейської інтеграції. Європейський союз та 
Європейська асоціація вільної торгівлі. Розвиток інтеграційних процесів у 
Північноамериканському регіоні та Латинській Америці. Економічна інтеграція в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Азії та Африці. Інтеграційні процеси в 
країнах СНД: об’єктивні передумови та перспективи розвитку.

Основні завдання та умови європейської інтеграції України. Розвиток 
торговельно-економічних зв’язків із країнами Європи. Україна в системі 
єврорегіонів. Участь України в Чорноморському економічному співробітництві 
(ЧЕС): основні галузеві напрями та пріоритетні завдання. Створення зони вільної 
торгівлі в рамках ЧЕС. Прикордонне співробітництво України на сучасному етапі: 
проблеми та перспективи розвитку.

Тема 26. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 
економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 
відносин

Взаємозалежність суб’єктів міжнародних економічних відносин як
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об’єктивна передумова координації економічної політики. Поняття «міжнародні 
економічні організації» (МЕО). Сучасна система МЕО, її класифікація.

Система головних органів ООН. Генеральна Асамблея. Економічна і 
соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Програми ООН. Регіональні комісії ООН з 
соціальних і економічних питань. Спеціалізовані установи ООН, та автономні 
організації. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 
Консультативні групи країн. «0-7», «0-20», «Група 77».

Група Світового банку, мета створення, функції, структура. Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку (МБРР). Міжнародна фінансова корпорація 
(МФК). Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Багатостороннє інвестиційно- 
гарантійне агентство (БАГІ).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансових 
організацій: компетенція, фінансові кошти, організаційна структура, особливості 
кредитної діяльності. Фонди МВФ. Програми МВФ в Україні.

Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі регулювання валютно- 
кредитних відносин. Група десяти (“Паризький клуб”). Лондонський клуб.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), мета створення, 
функції, структура. Головні напрями діяльності ЄБРР в Україні.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), особливості його діяльності.
Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці. Азії, Латинській 

Америці, їх роль у економічному розвитку країн, що розвиваються.
Організація держав - експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська група 

(ОАПЕК). Рада з нафти (АСКОПЕ). Асоціація судновласників (ФАСАЗ). 
Асоціація вантажовідправників. Міждержавні організації у галузі сільського 
господарства (кофе, какао, банани, цукор та ін.), у галузі промисловості та 
будівництва (залізо і сталь, боксити, олово, мідь та ін.).

Участь України в міжнародних інституціях. Особливості співробітництва 
України з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Світової 
організацією торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки.

Тема 27. Економічна єдність світу та глобальні проблеми міжнародних 
економічних відносин

Поглиблення інтернаціоналізації світового господарства. Роль НТР у 
зближенні якісних характеристик сучасного виробництва.

Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у налагодженні зв'язків 
національних економік зі світовим господарством, формуванні елементів 
глобальної економіки. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання.

19



Рушійні сили й особливості сучасної економічної глобалізації, її головні форми. 
Моделі економічного розвитку. Глобальні інвестиційні цикли.

Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. Шляхи 
вирішення глобальної продовольчої проблеми. Глобальна енергетична проблема. 
Міжнародний тероризм у контексті безпеки світової спільноти. Координація 
міжнародної економічної політики.

Тема 28. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 
зв'язків

Передумови входження України до світового економічного простору. Місце 
та роль України у світовій економічній системі. Загальні цілі міжнародної економічної 
політики України. Проблеми економічної безпеки. Трансформація структури 
зовнішньої торгівлі. Досягнення експортно-імпортної збалансованості. Реалізація 
конкурентних переваг. Україна в міжнародних інвестиційних відносинах. 
Стабілізація виробництва та його структурна перебудова, залучення іноземних 
інвестицій. Створення конкурентного середовища

Головні напрями розвитку МЕВ: розвиток двосторонніх міжнародних 
відносин, розширення участі у європейському регіональному співробітництві, 
членство в міжнародних організаціях. Україна як член СОТ: зовнішні
детермінанти економічного розвитку країни. Проблеми співробітництва з ЄС. 
Нові регіональні напрями зовнішньоекономічних зв'язків України. Переваги та 
загрози лібералізації внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі.

Тема 29. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності
Принципові відмінності між поняттями “міжнародна економічна 

діяльність” і “зовнішньоекономічна діяльність”. Сутність та основні принципи 
міжнародної економічної діяльності.

Міжнародна торгівля товарами, надання міжнародних послуг, 
транскордонний рух капіталів, міжнародні валютно-фінансові та кредитні 
відносини, міжнародна міграція робочої сили, участь у діяльності міжнародних 
економічних організацій, міжнародне співробітництво у виробничих та науково- 
технічних сферах, економічне співробітництво України в рамках інтеграційних 
угрупувань, спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем.

Критерії відкритості країн із перехідними економіками. Оцінювання 
розвитку міжнародної економічної діяльності в системі відкритої економіки 
України. Методичні підходи щодо побудови платіжного балансу країни та 
визначення його сальдо. Освоєння методики побудови платіжного балансу за 6-ю
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редакцією Міжнародного валютного фонду. Аналіз та оцінювання структури та 
динаміки платіжного балансу України.

Тема ЗО. Суб’єкти міжнародних економічних операцій в Україні
Класифікація суб’єктів МЕДУ за рівнем економічної взаємодії та 

характером економічних інтересів.
Підприємства як основні суб’єкти міжнародної економічної діяльності: цілі 

та основні напрями діяльності.
Основні органи, які здійснюють регулювання міжнародної економічної 

діяльності в Україні.
Міжнародні економічні організації як суб’єкти наддержавного рівня: цілі та 

основні напрями їх діяльності. Роль міжнародних економічних організацій у 
вирішенні глобальних проблем світової економіки.

Тема 31. Експорт і імпорт товарів
Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами та місце України 

на світових товарних ринках.
Аналіз динаміки та структури експорту. Галузеві та геополітичні пріоритети 

розвитку зовнішньої торгівлі України. Аналіз та оцінювання товарної та 
географічної структури зовнішньої торгівлі України.

Розвиток торговельно-економічних зв’язків з країнами Європи. Оцінювання 
ефективності сучасної експортної політики України.

Особливості сучасної імпортної політики України. Аналіз динаміки та 
структури імпорту. Напрями оптимізації імпортної діяльності в Україні.

Тема 32. Особливості міжнародної торгівлі послугами в Україні
Принципові відмінності міжнародної торгівлі товарами та торгівлі 

послугами. Види міжнародних послуг та їх класифікація. Структурно-галузеві 
компоненти системи міжнародної торгівлі послугами (інформаційні послуги, 
міжнародні транспортні та банківсько-страхувальні послуги, міжнародний 
туризм). Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами 
(інжиніринг, консалтинг, лізинг, франчайзинг, реклама, ліцензійний обмін).

Нова класифікація зовнішньоекономічних послуг в Україні: структура та 
особливості. Особливості формування міжнародного ринку послуг. Галузева та 
географічна структура міжнародного ринку послуг, тенденції його розвитку.

Інформаційні та технологічні послуги у відкритій економіці України. 
Розвиток системи міжнародних транспортних послуг в Україні. Сучасні тенденції
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розвитку міжнародного туризму в Україні. Розвиток франчайзингових, 
лізингових, ліцензійних та консалтингових послуг в умовах реформування 
національної економіки.

Особливості державного регулювання міжнародної торгівлі послугами в 
Україні: цілі, методи та інструменти.

Тема 33. Міжнародні інвестиційні, валютно-кредитні відносини 
України

Основні риси сучасної міграції капіталів. Сучасна структура міжнародних 
інвестиційних потоків. Аналіз структури та динаміки експорту та імпорту 
капіталів в Україні. Оцінювання інвестиційного клімату в Україні. Аналіз 
ефективності сучасної державної інвестиційної політики. Розвиток інвестиційного 
співробітництва України з країнами Європейського Союзу. Сутність, основні 
ознаки, мотиви інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій.

Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного та 
національного рівнів: картелі, синдикати, пули, трести, концерни,
транснаціональні стратегічні альянси. Розвиток транснаціональних компаній в 
Україні та їх місце в національній економіці.

Сутність національної валютної та фінансово-кредитної політики. 
Регулювання валютно-фінансових операцій в Україні. Ризики макроекономічної 
дестабілізації: передумови виникнення, економічні наслідки та механізми їх 

усунення.
Зовнішній борг: структура, обслуговування, критерії оптимальності,

показники. Реструктуризація боргу: сутність, види та основні шляхи здійснення. 
Проблеми зовнішньої заборгованості України. Характерні ознаки еволюції 
державного зовнішнього боргу України. Оцінювання ефективності використання 
кредитних ресурсів. Сучасна стратегія управління державним боргом України.

Тема 34. Україна на світових ринках праці та міжнародна трудова 

міграція
Класифікація складових, факторів та видів міжнародної міграції робочої 

сили. Аналіз наслідків міграції робочої сили для країн-експортерів, країн- 
імпортерів робочої сили та світової економіки у цілому .

Основні центри концентрації робочої сили та напрями руху міжнародних 
міграційних процесів. Сучасні тенденції розвитку міжнародних міграційних 

процесів.
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Формування та розвиток національного ринку праці. Особливості 
еміграційної та імміграційної політики України.

Тема 35. Міжнародний трансфер технологій та інноваційна політика в 
системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності

Комерційні та некомерційні форми міжнародного трансферту технологій. 
Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці. 
Інформатизація як фактор розвитку міжнародного науково-технічного 
співробітництва. Особливості сучасного розвитку науково-технічного обміну.

Необхідність і доцільність державного фінансування діяльності 
технологічних парків та технополісів. Світовий досвід функціонування науково- 
технічних зон. Аналіз діяльності технологічних парків в Україні.

Основні цілі організаційного регулювання науково-технічних напрямів 
зовнішньоекономічної політики держави. Аналіз динаміки, структури і 
фінансового забезпечення науково-технічних досліджень в Україні. Участь 
України у міжнародних науково-технічних програмах.

Тема 36. Регулювання міжнародної економічної діяльності України
Взаємозв’язок між державою та її міжнародним економічним середовищем. 

Критерії впливу держави на умови та результативність міжнародного 
співробітництва: критерій системної масштабності та критерій характеру впливу. 
Інструменти прямого та непрямого впливу держави на розвиток світової 
економіки. Напрями впливу міжнародного співробітництва на національну 
економіку.

Моделі відкритої економічної політики Р. Купера. Модель пасивної 
відповіді на зростаючу економічну взаємну залежність. “Експлуатаційний підхід” . 
“Захисна відповідь” . “Економічна агресія”. Конструктивні заходи щодо 
узгодження систем регулювання міжнародних економічних відносин.

Аналіз та оцінювання сучасного стану податкового регулювання 
зовнішньоекономічних операцій національних суб’єктів господарювання. Основні 
критерії оптимізації податкової системи України.

Тема 37. Особливості митного регулювання міжнародної торгівлі в 
Україні

Засоби підтримки національного товаровиробника у сфері міжнародної 
торгівлі. Застосування митного тарифу: міжнародна практика та реалії
трансформаційної економіки України. Економічні наслідки запровадження
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митного тарифу для національних виробників, споживачів та економіки в цілому.
Особливості режиму квотування та ліцензування в Україні. Практика 

використання вітчизняними підприємствами “добровільного обмеження 
експорту”. Сучасна протекціоністська політика: антиімпортні адміністративні 
заходи, добровільні обмеження експорту, антидемпінг. Напрями розв’язання 
проблеми антидемпінгу в міжнародній економічній діяльності України.

Особливості міжнародного співробітництва України зі Світовою 
організацією торгівлі (СОТ), К онф еренцією  О О Н  з торгівлі й розвитку 
(ЮНКТАД), К ом ісією  О О Н  з прав м іж народної торгівлі (ЮНС1ТРАJ1), 
Міжнародним торговельним центром (МТЦ).

Оцінювання ефективності сучасного співробітництва України з СОТ та 
перспективи його розвитку.

Тема 38. Міжнародні комерційні операції
Експортно-імпортні операції: сутність та види. Прямі та опосередковані 

експортно-імпортні операції. Реекспорт та реімпорт.
Бартерні операції. Торговельні компенсаційні угоди (компенсаційні угоди, 

зустрічні закупівлі, угоди типу “офсет”, угоди типу “світч”, авансові закупівлі, 
угоди на викуп застарілої техніки, операції з давальницькою сировиною). 
Промислові компенсаційні операції (угоди про "розподіл продукції”, операції 
“бай-бек”, операції “експлуатаційної компенсації” , договір цесії). Значення 
міжнародних товарообмінних операцій для економіки України на сучасному 
етапі. Сутність зовнішньоторговельного контракту, його структура та особливості 
укладання. Міжнародна контрактна діяльність: особливості управління та 
оцінювання ефективності.

Тема 39. Україна у світових інтеграційних процесах
Міжнародна інтеграційна політика країни: сутність, фактори впливу та 

особливості формування. Сучасний напрям міжнародної інтеграційної політики 
України. Співробітництво України з країнами СНД: сучасний стан і перспективи 
розвитку. Європейський вектор міжнародного економічного співробітництва 
України. Основні цілі та умови реалізації Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Україна в системі єврорегіонів.

Передумови виникнення та розвитку транскордонного співробітництва в 
Україні та інших європейських країнах. Сутність, типи та форми транскордонного 
співробітництва. Роль транскордонного співробітництва для економічного 

розвитку країн.
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Тема 40. Глобальний контекст міжнародного економічного 
співробітництва

Форми соціально-економічної інтернаціоналізації: глобалізація і
регіоналізація. Аналіз сучасних досліджень взаємозв’язку процесів глобалізації та 
регіоналізації.

Особливості сучасної економічної глобалізації. Показники розвитку 
економічної глобалізації. Ієрархічність глобальної економіки: світовий рівень 
глобалізації, глобалізація на рівні окремої країни, галузевий зріз глобалізації, 
глобалізація на рівні підприємства. Наслідки глобалізації для окремих країн і 
регіонів.

Аналіз геоекономічних моделей розвитку з урахуванням специфічних рис 
трансформаційних зрушень у національних економіках транзитивних країн. 
Основні завдання сучасної зовнішньоекономічної стратегії України.

Тема 41. Система міжнародних фінансів
Поняття міжнародних фінансів як сукупність його основних складових 

елементів: світове фінансове середовище, міжнародні фінансові ринки,
міжнародна банківська справа, фінанси міжнародних корпорацій, міжнародне 
портфельне інвестування. Структура міжнародних фінансів. Еволюція розвитку 
міжнародних фінансів від античності через середньовіччя до сучасності. 
Тенденції розвитку міжнародних фінансів в 21 столітті. Рейтинг світових 
фінансових центрів (ОРСІ 22). Класифікації видів фінансових операцій на 
міжнародних ринках. Перспективні тенденції у сфері міжнародних фінансів. 
Напрямки світової торгівлі.

Фінансова глобалізація. Сутність явища глобалізації фінансів і чинники, 
які сприяють цьому процесу. Фактори глобального фінансове середовище. 
Присутність міжнародних фінансових інститутів, міжнародної фінансової 
інтеграції, фінансових інновацій. Зміни структури міжнародного фінансового 
ринку, його основні структурні тенденції. Посилення конкуренції на 
міжнародному фінансовому ринку і зростання масштабів операцій.

Поняття світової валютної системи. Об'єктивні передумови створення 
світової валютної системи. Структура світової валютної системи. Світова, 
регіональна і національна валютні системи, їхній взаємозв'язок і основні 
елементи. Національні, світові валюти та резервні валюти. Ступінь 
конвертованості валют. Поняття золотого та валютного паритету на міжнародних 
ринках, валютний паритет типу корзини. Резервна позиція в МВФ, СПЗ, 
міжнародна валютна ліквідність. Елементи національної та світової валютної
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системи. Класифікація валют.
Різновидами золотого стандарту є: золотомонетний стандарт; золото- 

злитковий стандарт; золотовалютний стандарт. Формування системи золотого 
стандарту, його переваги і недоліки. Причини неможливості використовування 
золотого стандарту і передумови трансформації світової валютної системи. 
Бреттон-Вудська валютна система, особливості її функціонування. Перехід до 
Ямайської світової валютної системи. МВФ, Світовий Банк, американо-центризм, 
євродолари.

Тема 42. Платіжний баланс країн світу
Поняття платіжного балансу, його структура. Рахунок поточних операцій. 

Рахунок операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Аналіз та оцінка 
структури та динаміки платіжного балансу

Методичні підходи щодо побудови платіжного балансу країни та 
визначення його сальдо. Економічна рівновага платіжного балансу.

Тема 43. Світовий фінансовий ринок і його структура
Основні суб'єкти та інституційна структура міжнародного фінансового 

ринку. Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового ринку і його 
структурних складових. Відмінні особливості міжнародних ринків валютних, 
кредитних, ринку прав власності і ринку деривативів. Фінансові центри 
розвинених країн та країн, що розвиваються, і офшорні фінансові центри.

Формування і розвиток євроринку. Поняття ринку євровалют. Історія і 
передумови створення ринку євровалют, його складові: ринок євродепозитів, 
єврокредитів і єврооблігацій. Розширення принципів функціонування євроринку 
на нові регіони й нові валюти. Відсутність державного регулювання -  головна 
причина привабливості євроринку. Порівняльний аналіз депозитних ставок і 
кредитних ставок на різних ринках. Функції євроринку і особливості його 
основних сегментів.

Тема 44.Міжнародний валютний ринок.
Поняття валютного ринку. Механізм функціонування валютних ринків та 

їхні функції. Види валютних ринків: міжнародні, регіональні і національні, 
біржові та не біржові валютні ринки. Формування основних світових валютних 
центрів, їхня роль у світовій валютній системі, спеціалізація валютних ринків. 
Інституційні учасники міжнародних валютних ринків. Поняття валютного курсу, 
чинники, які його формують. Прямі, непрямі котирування валют, кросований
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курс.
Фактори: структурні або фундаментальні. Класифікація факторів впливу 

на розмір валютного курсу. Вплив на валютний курс активного платіжного та 
пасивного платіжного балансу. Ринкове регулювання та державне регулювання 
валютного курсу. Офіційні валютні інтервенції: на «стерилізовані» і
«нестерилізовані». Протекціоністські міри держави. Вплив валютних курсів на 
зовнішню торгівлю різних країн.

Тема 45.Міжнародний фондовий ринок
Поняття міжнародного фондового ринку. Валютна структура ринку цінних 

паперів. Основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів. 
Особливості функціонування глобальних, міжнародних, регіональних ринків 
цінних паперів.

Поняття міжнародних облігацій. Учасники ринку міжнародних облігацій. 
Оцінка та рейтинг на ринку міжнародних облігацій. Іноземні облігації, емісія та 
обіг. Основні інструменти ринку єврооблігацій. Розвиток ринку єврооблігацій. 
Торгівля єврооблігаціями. Ринки глобальних облігацій.

Ринок міжнародних акцій. Еволюція ринку акцій. Іноземні акції та 
євроакції. Фактори розвитку євроакцій. Загальна характеристика депозитарних 
розписок. Переваги фінансування та інвестування через механізм депозитарних 
розписок. Міжнародні та світові індекси акцій.

Тема 46. Міжнародний кредитний ринок
Міжнародний кредитний ринок, його роль і значення. Світовий ринок 

позичкового капіталу. Поняття «міжнародний кредит». Значення міжнародного 
кредиту. Сутність єврокредитів. Типи ринку єврокредитів за технологією 
кредитування. Класифікація міжнародних кредитних ринків по: строкам,
приналежності капіталу, техніка надання, засобу погашення відсотків, виду 
забезпечення, типу забезпечення. Суб'єкти міжнародного кредитного ринку.

Вартість кредиту. Основним елементом вартості кредиту є процентна 
ставка. Фактори формування різниці в процентних ставках. Повні та середні 
терміни кредитування. Договірні, додаткові та приховані елементи вартості 
кредиту. Фіксована і плаваюча процента ставка. Динаміка змін відсоткових 
ставок центральних банків світу. Формування маржі або спреда і базової ставки. 
Джерела ресурсів євровалютного ринку.

Факторингові операції, види факторингового обслуговування. Механізм 
міжнародного факторингу. Факторинг: двохфакторний (взаємний), прямий
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імпортний, прямий експортний. Поняття «форфейтінг». Механізм міжнародного 
форфейтингу. Плата за форфейтінг, перевагами та недоліки форфейтінг. Відмінні 
риси форфейтінгу. Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу. 
Сутність лізингу, суб'єкти лізингу, форми лізингу. Плата за лізинг, розвиток 
міжнародного лізингу.

Тема 47. Міжнародні платіжні системи
Поняття та структура міжнародної платіжної системи: система

банківських повідомлень ( 8\\ТРТ і Вапк\¥іге) і система банківських розрахунків 
(РесШІге; СНІР8; СНАР8; Місго Ке§І5Іег; 8ІС). Класифікація міжнародних 
платіжних систем. Порівняльна характеристика роздрібних та оптових 
міжнародних платіжних систем. Сутність електронної комерції, види та розвиток. 
Фінансові послуги міжнародних платіжних систем: інтернет - банкінг, інтернет - 
трейдінг та інтернет- страхування.

Поняття і еволюція системи 8\УІРТ. Розподіл повідомлень 8\¥ІРТ у всьому 
світі. Функції та можливості системи- 8\¥ІРТ; 8\УІРТ для фінансових та 
економічних зовнішніх контактів. 8\УІРТ як безприбуткова організація, прибуток 
витрачається на покриття витрат і модернізацію системи. Банк, членом 8\¥ІРТ 
має право на здійснення міжнародних банківських операцій. Мережа 8Ш РТ: 
банки -  члени; асоційовані члени (філіали і відділення банків-членів) та учасники 
(фінансові інститути: брокерські і дилерські контори,клірингові і страхові 
компанії, інвестиційні компанії). Переваги і недоліками 8\УІРТ для користувачів.

Поняття ТАКОЕТ - автоматизованої системи валових розрахунків у 
режимі реального часу. Цілі системи ТАКОЕТ, типи платіжних операцій. Основні 
принципи формування і функціонування єдиної платіжної системи ТАКОЕТ. 
Схема функціонування платіжної системи ТАКОЕТ. Тенденцій розвитку систем 
міжнародних електронних платежів. Унікальна особливість ТАКОЕТ.

Тема 48.Транснаціональні корпорації в світовій фінансовій системі
Роль ТНК на міжнародному фінансовому ринку. Провідні ТНК та 

тенденції їх розвитку. Класифікація ТНК. Поняття ТНК. Диверсифікація 
фінансових потоків, значні об'єми валютних резервів, внутрішньокорпоративних 
платежів, міжнародних інвестицій, особливості властиві фінансам ТНК.

Види організаційної структури ТНК:функціональна,регіональна, 
матрична,дивізійна. Характеристика мережи підрозділів ТНК. Вибір форми 
зарубіжного підрозділу. Повноваження різних підрозділів. Чинники вибіру форми 
зарубіжного підрозділу. Вертикально інтегрована структура ТНК.
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Поняття фінансової структури ТНК з управління міжнародними 
фінансовими потоками. Основні явища, що характеризують особливість 
фінансової системи ТНК. Централізоване і децентралізоване фінансове 
управління ТНК, його переваги і недоліки при управлінні. Функції фінансових 
менеджерів ТНК з управління міжнародними фінансовими потоками.

Тема 49. Короткострокові активи міжнародних корпорацій і 
управління ними

Значення внутрішньокорпоративного управління валютними потоками. 
Підвищення прибутковості тимчасово вільних валютних коштів ТНК на 
міжнародному ринку. Види інвестиційних інструментів, які використовуються 
ТНК на міжнародних ринках. Формування короткострокового валютного 
портфеля з нот, комерційних паперів, простих і авальованих векселів, а також 
євронот, єврооблігацій, єврокомерційних паперів, євровекселів.

Сутність і можливості методів управління внутрішньокорпоративними 
валютними потоками ТНК: трансферне ціноутворення; комісійні і ройялті; 
маніпулювання термінами розрахунків (Іеасіз апсі 1е§§); внутрішньофірмові 
короткострокових позики; дивіденди; інвестування в облігації або акції 
зарубіжного підрозділу. Принципи вибору відповідних методів управління 
валютними потоками ТНК.

Сутність і роль внутрішньокорпоративного кредитування ТНК. Види 
внутрішньокорпоративних кредитів: прямий, компенсаційний, паралельний і 
торговий. Техніка їх здійснення, застосування в практиці ТНК. Вартість наданих 
кредитних ресурсів. Переваги та недоліки цих кредитів.

Кредити банків, що самоліквідуються, визначення вартості кредитних 
ресурсів. Кредитні лінії, револьверні лінії, їх можливості. Кредитування на основі 
овердрафту. Вибір форм кредитування з урахуванням операційних витрат і рівня 
кредитного і процентного ризиків. Поняття комерційних паперів: 
короткострокових векселів - незабезпечених зобов'язань, що обертаються, з 
великими номіналами. Суб'єкти, що придбавають комерційні папери. Відновлюва 
на основа в рамках середньострокових програм. Витратами по комерційних 
паперах ТНК.

Тема 50. Довгострокові інвестиції міжнародних корпорацій
Вибір джерела фінансування ТНК. Чинники прийняття управлінського 

рішення. Класифікація джерел фінансування діяльності ТНК. Кредити, 
облігаційні позики, лізинг та ін. Механізми єврооблігаційного і еврокредітного
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фінансування. Внутрішні і зовнішні джерела залучення фінансових ресурсів ТНК
Міжнародні облігації як об'єкт інвестування ТНК. Види міжнародних 

облігацій: єврооблігації, зарубіжні облігації і глобальних облігацій. Визначення 
валютного доходу у вигляді: дивідендний дохід, приріст капіталу і валютні 
доходи (збитки) Взаємні фонди, які використовуються ТНК для інвестування: 
глобальні, міжнародні, регіональні і національні, особливості інвестування 
кожного. Формування активного і пасивного інвестиційного портфеля.

Прирісні грошові потоки при реалізації інвестиційного проекту 
відрізняються від загальних грошових потоків за ним на величину ефекту: 
канібалізації, додаткових продажів, трансферних цін або ширше ефект 
міжнародної фінансової системи фірми, комісійних і ройялті, альтернативної 
вартості грошей і деякі інші чинники. Визначення величини ефекту і загального 
чистого потоку за проектом.

Тема 51. Управління валютними ризиками ТНК
Види валютних ризиків в міжнародної діяльності ТНК. Поняття валютного 

ризику. Некеровані або слабо керовані валютні ризики. Заходи захисту від 
валютних ризиків суб'єктів міжнародної діяльності. Внутрішні заходи до виходу 
підприємства, банку на міжнародні ринки, зовнішні - після, включаючи 
нейтралізацію або страхування валютних ризиків. Часті і державні ризикозахисні 
заходи щодо зниження ступеня валютного ризику.

Види захисних обмовок у зовнішньоекономічному контракті. Переваги 
ТНК при управлінні валютним ризиком. Системи оцінки валютного ризику, які 
застосовуються ТНК. Групи валютних та фінансових методів захисту від 
валютних ризиків ТНК на міжнародних ринках.

Поняття трансляційного або бухгалтерського валютного ризику ТНК, 
сфера його застосування. Вибір курсу трансляції консолідовану звітність ТНК. 
Внутрішні і зовнішні методи управління ризиком трансляції, які застосовуються 
на міжнародних ринках. Відмінність внутрішніх методів управління конверсійним 
валютним ризиком від трансляційного. Селективний підхід в управлінні 
валютними ризиками.

Виставляння у вітчизняній валюті рахунок -  фактури ТНК. Переваги та 
недоліки виставляння рахунок - фактури в іноземній валюті. Узгодженням 
валютних надходжень і платежів ТНК. Покриття різниці між сумами дебіторської 
і кредиторської заборгованості в даній валюті форвардним валютним контрактом.
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Тема 52. Оподаткування в міжнародній фінансовій діяльності ТНК
Поняття системи оподаткування. Податкові системи найбільш розвинутих 

країн світ. Оптимальні податкові стратегії. Податкові конкурентні переваги 
системі, які дозволять їй ефективно співпрацювати з ключовими учасниками 
міжнародного фінансового ринку. Фінансова політика міжнародної корпорації.

Морально-етичні проблеми оподаткування на міжнародному ринку. Задача 
оптимізації оподаткування ТНК. «Кодекс поведінки ТНК». Міжнародні вимоги до 
системи оподаткування в країні. Податкові системи країн формується на основі 
одного з підходів: міжнародного підходу; регіонального підходу; змішаного 
підходу. Двосторонні податкові угоди на типових угодах Організації 
економічного співробітництва і розвитку. Результати порівняння використання 
методів оптимізації оподаткування міжнародної фінансової діяльності 
національних експортерів і ТНК

Міжнародні офшорні центри або податкові гавані. Міжнародні офшорні 
фінансові центри. Використання «Податкових гаваней» за даними компаній 
№ хш , АтопсІ& ЗтіїЬ. Оптимізації оподаткування : маніпуляція трансфертними 
цінами ТНК. Формування внутрішньогрупового ринку з метою перерозподілу 
капіталів і податкового навантаження між трьома основними зонами діяльності 
ТНК - країною походження, приймаючими країнами і «податковими гаванями».

Тема 53. Міжнародна банківська справа
Стан провідних банків на світовому ринку за 2017р.Аналізу динаміки 

рейтингу найбільших банків світу. Процес розвитку міжнародної банківської 
діяльності. Поняття міжнародної банківської справи або бенкінгу. Операції 
міжнародної банківської справи. Учасники міжнародної банківської діяльності. 
Вибір організаційної форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності від 
масштабів діяльності міжнародного банку і витрат за організацією. Вигідність 
створення міжнародної структури для міжнародного банку.

Поняття офшорні філіали або шелл -  філіали. Філіали провідних банків, 
що відкриті в офшорних зонах. їх роль у залученні міжнародного капіталу з 
офшорних зон, принципи функціонування. Організаційні структури міжнародного 
банку: офшорні філіали або шелл - філіали, Дочірні банки і Едж корпорації та іх 
функції.Задачі розширення міжнародних операцій, законодавство з їх організації. 
Особливості створення і управління міжнародними банківськими одиницями. 
Можливості міжнародних банків по організації зарубіжних і сумісних банків, їх 
відмінні особливості в управлінні. Вигода місцевих організаторів банку.

Результати міжнародної діяльності банку за деякий минулий період
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відображаються в його фінансовій звітності. Консолідована основа міжнародних і 
вітчизняних операцій банку в єдиній валюті. Уніфіковані вимоги до капіталу 
міжнародних банків. Підтримання капітального еквівалента у розмірі 8% до 
активів, зважених з урахуванням ризику. Міжнародні кореспондентські відносини 
банків на основі кореспондентського договору. Мета міжнародних 
кореспондентських відносин банків, причини і переваги. Організація міжнародної 
кореспондентської мережі. Надання банкам кореспондентам повного комплексу 
фінансових послуг. Передача банками один одному “книги підписів” офіційних 
осіб і конфіденційних тестових ключів для визначення достовірності електронних 
послань.

Тема 54. Валютні операції банків
Поняття операції зрої (спот, поточні або касові). Різновид операції спот: 

операції Іосіеу (Іосі) та операції тотоггоу (тот). Базові котирування та 
маркетмейкери.Обсяги валютних операцій в провідних валютах ТНБ світу.8Ш РТ 
(8осіепу їог \УогШ - "\УісІе ІпІегЬапк Біпапсіаі Теїесопшшпісаііопз). Величина 
операційних витрат, пов'язаних з переказом даної валюти.

Поняття валютного арбітражу. Види валютного арбітражу на міжнародних 
ринках:часовий, просторовий, конверсійний і процентний валютний арбітраж. 
Простий арбітраж та складний арбітраж. Економічне значення арбітражних 
операцій. Учасники валютного арбітражу: хеджери, спекулянти. Поняття
термінові операції на валютному ринку. Стандартні терміни виконання 
термінових контрактів. Основні учасники строкового ринку. Різновидами 
термінових операцій виступають форвардні і ф'ючерсні операції, опціони, своп -  
операції. Спред (маржа) між курсом покупки і курсом продажу валюти на термін. 
Хеджери, спекулянтами: позиційні спекулянти і скальпери.

Валютний курс по термінових операціях. Розмір репорту або депорту. 
Розрахунок розміру премії або дисконту. Основні методи котирування 
форвардного курсу: метод аутрайт і метод своп-ставок. Розрахунок розміру 
ставки своп. Ордінарні і не ординарні дати. Закриття як завершення форвардного 
валютного контракту. Закриття форвардного валютного контракту: повне або 
часткове. Діагональне правило при продовженні форвардного валютного 
контракту. Фіксовані форвардні валютні контракти і форвардні валютні опційні 
контракти. Способі застосування свопів.
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Тема 55. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади
Сутність акредитивної форми розрахунку. Відкриття акредитиву с 

допомогою акредитивного доручення. Порядок проведення акредитивної операції. 
Вартість відкриття акредитивів і інкасо в провідних банках світу. Учасниками 
акредитивної операції. Класифікація акредитивів у міжнародній практиці. Термін 
відкриття акредитиву. Комерційні акредитивні листи.

Поняття документарного і чистого інкасо, технологія здійснення інкасових 
операцій готівкових розрахунків і в кредит. Інкасові операції в міжнародній 
діяльності суб'єктів ринку. Механізм здійснення документарного інкасо. 
Вигідність використовування інкасо як форми розрахунків для імпортера. 
Посилення надійності здійснення інкасової форми розрахунків за допомогою 
банківських гарантій. Прискорення розрахунків при використовуванні інкасової 
форми за допомогою телеграфного інкасо. Переваги та недоліки документарного 
інкасо у міжнародних розрахунках.

Банківський переказ як форма міжнародного розрахунку. Здійснення 
платежів банківським переказом. Учасниками банківської перевідної операції. 
Форма міжнародних розрахунків -  відкритий рахунок. Розрахунки по 
товарообмінних операціях в формі: зобов'язання на поставку зустрічного 
товару;особливого рахунку;умовних зустрічних акредитивів.

Використання у міжнародній та національної діяльності засобів платежу, 
як чек і вексель, частіше з документарними інкасо. Застосування розрахункових 
засобів на основи національних законодавчих актів і в міжнародних Женевських 
вексельних ті чекових Конвенціях. Види та поняття міжнародні засоби платежу: 
вексель, чек. Класифікація чеків та векселів в міжнародній практиці. Гарантії по 
чеку и векселю: акцепт, аваль банку або гарантійний лист.

Тема 56. Теоретичні засади міжнародного маркетингу
Предмет, структура та завдання дисципліни «Міжнародний маркетинг». 

Місце та роль міжнародного маркетингу в міжнародній економічній діяльності 
підприємств. Сутність міжнародного маркетингу як економічної категорії. Об’єкт, 
предмет та суб’єкт міжнародного маркетингу. Мета, цілі, завдання та значення 
міжнародного маркетингу. Порівняльна характеристика внутрішнього та 
міжнародного маркетингу. Принципи міжнародного маркетингу. Функції 
міжнародного маркетингу в системі управління міжнародним підприємництвом. 
Характеристика основних методів дослідження, що використовуються в 
міжнародному маркетингу.

Глобалізація як передумова виникнення міжнародного маркетингу. Основні
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критерії класифікації концептуальної еволюції міжнародного маркетингу. 
Еволюційні зміни економічного змісту, завдань та функцій міжнародного 
маркетингу як комплексної філософії міжнародного бізнесу. Чинники розвитку 
міжнародного маркетингу. Етапи формування концепції міжнародного 
маркетингу.

Інтерпретація сутності форм міжнародного маркетингу та особливостей їх 
формування залежно від етапів інтернаціоналізації бізнесу.Критерії класифікації 
міжнародного маркетингу. Характеристика основних форм міжнародного 
маркетингу. Імпортний маркетинг. Експортний маркетинг. 
Зовнішньоекономічний маркетинг. Транснаціональний маркетинг. 
Мультирегіональний маркетинг. Глобальний маркетинг.

Тема 57. Міжнародне маркетингове середовище: економічний аспект, 
соціально-культурне та політико-правове середовище

Сутність міжнародного маркетингового середовища. Система факторів 
маркетингового середовища міжнародного бізнесу. Маркетингові цілі вивчення 
міжнародного бізнес-середовища. Схеми РЕ8Т- та 8ЕЕРТ-аналізу міжнародного 
макросередовища. Основні групи факторів середовища міжнародного маркетингу: 
економічні, культурні і соціальні, правові і політичні.

Класифікація факторів, що визначають економічне середовище 
міжнародного маркетингу. Темпи економічного розвитку зарубіжної країни (ВВП 
на душу населення, поточний та прогнозований рівень доходів, інвестиційний 
клімат, стабільність валюти, рівень інфляції, динаміка оплати праці тощо). 
Показники галузевої привабливості зарубіжних ринків (Стан економіки та ринку 
країни. Рівень регіональної економічної інтеграції.

Політична стабільність та законодавча система країни. Міждержавні угоди 
та участь у політичних блоках. Політико-правові засади ведення бізнесу. 
Досконалість судової системи. Рівень корумпованості державного апарату. 
Методи держаного регулювання ЗЕД.

Фактори соціокультурного середовища міжнародного маркетингу (релігія, 
комунікаційні засоби, умови життя населення, освіта, соціокультурні цінності та 
народні традиції). Трьохвимірна матриця Дж. Мовена, що визначає набір 
чинників, формуючих культуру. Міжнародне культурне середовище та крос- 
культурний аналіз. Крос-культурний аналіз при прийнятті рішень у міжнародному 
маркетингу.

Науково-технологічне середовище. Інформаційне середовище міжнародного 
маркетингу. Основні види інформаційних мереж, що використовуються в
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міжнародному маркетингу. Демографічне середовище міжнародного маркетингу. 
Фактори мікросередовища міжнародного маркетингу (конкуренти, споживачі, 
посередники, постачальники, претенденти на вхід у галузь, контактні аудиторії).

Тема 58. Міжнародні маркетингові дослідження
Сутність, цілі, задачі та об’єкти дослідження. Методи та інструментарій 

міжнародних маркетингових досліджень. Порівняльна характеристика 
моніторингу бізнес-середовища та маркетингового дослідження.

Первинні (польові) маркетингові дослідження як основа збору первинної 
маркетингової інформації. Сутність, особливості організації методики проведення 
опитувань, спостережень, експериментів. Проблеми проведення польових 
досліджень на зовнішньому ринку. Розробка схеми й особливості проведення 
вторинного (кабінетного) дослідження закордонного ринку. Джерела, переваги та 
недоліки кабінетних досліджень. Механізм використання первинної та вторинної 
інформації на кожному етапі міжнародного маркетингового дослідження. 
Оптимізація витрат щодо проведення маркетингових досліджень.

Основні етапи процесу організації міжнародного маркетингового 
дослідження. Визначення цілей міжнародного маркетингового дослідження. 
Формулювання концепції маркетингового дослідження. Розробка та реалізація 
плану дослідження. Міжнародний кодекс маркетингових та соціологічних 
досліджень (ІССЕ80МАК.). Етичний кодекс та стандарти якості міжнародних 
досліджень (ЕРАМКО). Представлення та використання отриманої інформації.

Концепція системи аналізу міжнародної маркетингової інформації. 
Логістична схема організації обробки міжнародної маркетингової інформації на 
підприємстві. Моделювання процесів аналізу маркетингової інформації на основі 
банку моделей та економіко-математичних засобів обробки інформації 
(кореляційно-регресійний, дискримінантний, факторний і т. д. аналіз). Основні 
принципи організації міжнародного маркетингового дослідження. Методики з 
оцінки ефективності міжнародного маркетингового дослідження.

Тема 59. Стратегії сегментації та позиціонування в міжнародному 
маркетингу

Сегментація ринку як елемент маркетингової концепції управління 
міжнародною економічною діяльністю компанії. Сутність сегментації 
міжнародного ринку, основні цілі та задачі. Комплекс базових характеристик 
сегментації (економічні, демографічні, соціальні, культурні, поведінкові, 
географічні). Методи сегментації ринку. Рейтинг та методологія глобального
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дослідження національних брендів.
Критерії міжнародної сегментації ринку. Вимоги до ефективності 

сегментації ринку. Схема процесу планування стратегії сегментації. Розробка 
моделі поведінки споживачів.

Економічна сутність позиціонування та його роль в умовах посилення 
глобальних проявів. Критерії позиціонування товару та фірми на міжнародних 
ринках. Характеристика стратегічних підходів до позиціонування. Вплив країни 
походження товару на позиціонування товару (фірми).

Тема 60. Вибір закордонних ринків. Моделі виходу фірми на зовнішній 
ринок

Передумови та цілі виходу фірми на зовнішній ринок. Методологія вибору 
ринку. Цілі та мотиви розробки стратегії виходу фірми на зовнішній ринок. 
Модель визначення найбільш привабливого для суб’єкта підприємництва 
зарубіжного ринку. Модель «чотирьох фільтрів» Р. Волвурда. Проведення СВОТ- 
аналізу зовнішнього середовища за допомогою побудови контрольної карти на 
основі бальної оцінки та відносної важливості факторів.

Експорт товарів та послуг. Непрямий експорт. Організаційні форми, 
переваги та недоліки непрямого експорту. Прямий експорт. Організаційні форми, 
переваги та недоліки прямого експорту. Спільний експорт. Переваги експортної 
кооперації. Основні функції структур експортної кооперації. Форми експортної 
кооперації. Спільна підприємницька діяльність: контрактне виробництво,
міжнародний ліцензінг, міжнародний франчайзинг, міжнародні спільні 
підприємства, стратегічні союзи, управління за контрактом.

Пряме інвестування: торгові представництва, зарубіжний торговельний 
філіал, зарубіжна торговельна фірма, зарубіжні підприємства, регіональний центр, 
ТНК. Фактори, що впливають на вибір моделі виходу на зовнішній ринок.

Варіантність вибору основних альтернативних інструментів міжнародної 
поведінки суб’єктів міжнародної економічної діяльності. Альтернативні підходи 
до здійснення маркетингової діяльності (стандартизація, адаптація). 
Взаємозв’язок альтернативних маркетингових стратегій міжнародної 
маркетингової діяльності.

Тема 61. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика
Сутність та цілі та елементи міжнародного маркетингу-мікс. Класична 

концепція маркетингу -  маркетингу-мікс «4Р»: продукт (ргоёис1), ціна (ргісе), 
місце (ріасе), просування (ргошоїіоп). Концепція маркетингу М. Бітнера -
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маркетингу-мікс «7Р» — додатково: люди (реоріе), процес (ргосезз), матеріальне 
забезпечення, середовище (рЬузісаІеуісіепсе). Підходи до розробки міжнародного

маркетингового комплексу.
Поняття, цілі та складові міжнародної товарної політики. Специфіка 

товарної політики на зовнішніх ринках. Аналіз напрямів здійснення міжнародної 
товарної політики. Товар як основний елемент міжнародної товарної політики. 
П ’ять рівнів товару. Мультиатрибутивна модель товару. Формування концепції 
міжнародного товару. Товарна номенклатура і товарний асортимент (товар-мікс)

на зовнішніх ринках.
Життєвий цикл товару: основні характеристики, цілі і стратегії. Стадії 

життєвого циклу товару. Особливості життєвого циклу товару в окремих країнах. 
Синхронний вихід товару на зовнішні ринки. Послідовний вихід товару на 
зовнішні ринки. Можливості використання концепції глобального життєвого 

циклу товару.
Поняття та цілі розробки міжнародної товарної стратегії. Види міжнародних 

товарних стратегій (стандартизації, адаптації, розроблення нового товару): 
переваги та недоліки їх використання. Підходи європейських фірм до розробки 
нового товару. Фактори успіху використання міжнародних товарних стратегій. 
Поняття, типи та види товарних марок (фірмове ім’я, фірмовий знак, торговий 
образ, торговий знак). Чинники, що зумовлюють значущість товарних марок. 
Використання та правова охорона товарних марок на зовнішньому ринку. 
Брендінг як складова міжнародної товарної політики. Етапи формування цінності 
бренда підприємства (товару) на зовнішніх ринках.

Упаковка та маркування товарів на зовнішніх риках: види та функції. 
Фактори вибору упаковки міжнародних продуктів. Міжнародні угоди щодо 
упаковки та маркування товару. Штрихове кодування міжнародних продуктів. 
Європейська асоціація товарної нумерації. Структура штрихових кодів ЕА1\Г. 
Сервісне обслуговування в міжнародній товарній політиці.

Специфіка, класифікація та особливості послуг як об’єкта міжнародної 
торгівлі. Міжнародні угоди про торгівлю послугами. Особливості міжнародної 

товарної політики на ринку послуг.

Тема 62. Міжнародна цінова політика
Сутність та специфіка маркетингової цінової політики на зовнішніх ринках. 

Формування цінової політики на зовнішніх ринках. Двояка роль ціни в 
міжнародному маркетингу. Вплив Інтернету на цінову політику на зовнішніх 
ринках. Світова ціна: визначення та характерні ознаки. Фактори, що впливають на
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рівень цін на світовому ринку товарів та послуг. Види світових цін. Контрактні 
ціни та врахування умов поставки Інкотермс при встановленні цін. Цінова та 
нецінова конкуренція в міжнародному маркетингу. Основні етапи ціноутворення 
в міжнародному маркетингу.

Визначення та технологія реалізації міжнародних цінових стратегій. Цінова 
дискримінація на зовнішніх ринках. Трансфертні ціни ТНК. Цінові конкурентні 
стратегії суб’єктів міжнародного бізнесу.

Тема 63. Міжнародні канали розподілу
Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали. Цілісність та 

структура каналу розподілу. Специфіка каналів розподілу товарів та послуг на 
зовнішніх ринках. Критерії вибору каналу розподілу при здійсненні міжнародної 
економічної діяльності. Стратегічні концепції дистрибутивної політики: пуш- 
стратегії та пул-стратегії.

Вертикальні маркетингові системи, фрайчайзинг. Горизонтальні
маркетингові системи. Багатоканальні маркетингові системи. Вплив Інтернет на 
розвиток каналів розподілу. Ринкові структури та розподіл товарів на зовнішніх 
ринках. Логістичні послуги в системі міжнародного маркетингу. Основні функції 
міжнародної маркетингової логістики. Сучасні системи оптимізації 
обслуговування споживачів у міжнародному ланцюгу поставок. Діяльність 
логістичних провайдерів «З рівня» (ЗРГА) та «4 рівня» (4РЬА) на міжнародних 
ринках. Діяльність міжнародних логістичних компаній на території України.

Тема 64. Міжнародні маркетингові комунікації
Система маркетингових комунікацій як елемент міжнародного

маркетингового комплексу. Сутність політики просування товару на зовнішніх 
ринках. Характеристика складових комплексу міжнародних маркетингових 
комунікацій. Інструменти міжнародної політики просування товару. Оцінка 
ступеня впливу міжнародного комплексу просування на аудиторію.

Реклама (адвертайзинг) в комплексі міжнародних маркетингових
комунікацій. Специфічні особливості, види та функції міжнародної реклами.
Організація рекламної діяльності на зовнішніх ринках. Консолідований Кодекс 
Міжнародної Торговельної Палати із практики реклами та маркетингових 
комунікацій. Розробка міжнародної рекламної програми. Соціальна 
відповідальність при здійсненні міжнародної рекламної діяльності.

Зв’язки з громадськістю: основні види, принципи та особливості здійснення. 
Вибір цільових груп зв’язків з громадськістю на зовнішніх ринках. Ефективність
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зв’язків з громадськістю при здійсненні міжнародної підприємницької діяльності.
Сутність, напрями та основні засоби стимулювання збуту (покупців, 

посередників, торгового персоналу фірми). Персональні продажі на зовнішньому 
ринку. Форми прямого міжнародного маркетингу. Здійснення міжнародних 
комунікацій в Інтернеті. Комунікації в мережевому маркетингу. СаІІ-центри, 
міжнародні ярмарки та виставки як інструмент міжнародного маркетингу. 
Порівняльний аналіз ефективності міжнародних маркетингових комунікацій. 
Міжнародні та українські організації зі здійснення маркетингових комунікацій.

Тема 65. Управління міжнародною маркетинговою діяльністю
Поняття та організація управління міжнародною маркетинговою діяльністю. 

Види організаційної структури управління міжнародною маркетинговою 
діяльністю. Організація ефективної діяльності маркетингових служб на зовнішніх 
ринках. Модель «4с» ефективної організації міжнародного маркетингу.

Сутність програми маркетингу. Види маркетингових програм. Етапи 
формування плану міжнародного маркетингу: ситуаційний аналіз, маркетингові 
можливості, формулювання цілей, вибір зовнішнього цільового ринку, 
позиціонування товару на зовнішньому ринку, розробка комплексу міжнародного 
маркетингу, визначення бюджету. Моделі стратегічного планування: ВСО, 
ОЕ/МсКіпзеу, 8Ье11/Е)РМ, АÖЕ/Е8, НоГег/8сЬепс1е1. «Дерево цілей» фірми. 8\УОТ- 
аналіз -  основа маркетингового планування міжнародної економічної діяльності. 
Визначення бюджету міжнародного маркетингу.

Контроль у міжнародному маркетингу: сутність та види: оперативний та 
стратегічний контроль. Напрями здійснення контролю міжнародного маркетингу 
на підприємстві. Аудит міжнародної маркетингової діяльності на підприємстві.

Приклад екзаменаційного білету 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ
фахове вступне випробування

І. Тестові завдання
1. Поняття лізингу:
1) ширше ніж поняття оренди;
2) вужче ніж поняття оренди;
3) рівнозначно поняттю оренди;
4) не відноситься до оренди.
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2. На міждержавному рівні МЕДУ -  це:
1) сфера реалізації державних інтересів;
2) сфера реалізації міждержавних інтересів;
3) заходи ринкової політики суб’єктів господарювання;
4) всі відповіді вірні.

3. Індекс глобальної інтеграції розраховується за:
1) п ’ятьма категоріями;
2) трьома категоріями;
3) чотирма категоріями;
4) двома категоріями.

4. Перешкодою розвитку європейського ринку акцій служать відмінності:
1) в міжнародних законодавствах по ринку цінних паперів;
2) в законодавствах європейських країн по акціонерних компаніях;
3) в законодавствах європейських країн і СІЛА;
4) в законодавствах європейських і американських країн, і Японії.

5. Валютний арбітраж називається простим при використанні двох:
1) валют, курсів, відсотків, банків;
2) валют, курсів, банків;
3) банків, процентних ставок;
4) валютних курсів, банків.

6. Чисте інкасо передбачає виплату коштів проти:
1) фінансових документів;
2) комерційних документів;
3) банківського акцепту;
4) фінансових і комерційних документів.

7. Які угоди за технологією їх здійснення складаються з двох угод?
1) спот, своп;
2) форвард, опціон;
3) своп, ф'ючерс;
4) форвард, ф'ючерс.

8. Платіжна система, що належить ФРС, це:
1) Ресі \Уіге;
2) Вапкшіге, Місго Ке§ізІег,
3) ТАКОЕТ;
4) СНІР8.

9.Форвардні угоди на біржах - це угоди на:
1) реальний товар з негайною поставкою;
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2) реальний товар з тривалим терміном поставки;
3) нереальний товар з тривалим терміном поставки;
4) нереальний товар з негайною поставкою.

10. Відкрита валютна позиція у банка виникає при наявності:
1) короткострокової дебіторської заборгованості;
2) довгострокової позики в іноземній валюті;
3) короткострокової кредиторської заборгованості;
4) короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості.

11. Показник, який являє собою загальну частку чотирьох перших підприємств 
ринку, що реалізують максимальні обсяги продукції в загальному обсязі реалізації 
продукції на ринку, що розглядається, -  це:
1) коефіцієнт варіації;
2) індекс Розенблюта;
3)чотирьохдольний показник концентрації;
4) індекс Харфіндела-Хіршмана.

12. Принцип геоцентризму передбачає:
1) розробку єдиного стандартизованого комплексу маркетингу та маркетингової 
стратегії, що поширюються на весь світовий ринок;
2) застосування загальної маркетингової програми, яка розробляється для певного 
регіону і за умови подібності між країнами цього регіону поширюється на них;
3) побудову міжнародної маркетингової діяльності на окремих зарубіжних ринках 
на основі єдиних підходів, прийомів та методів, що були розроблені та 
застосовуються на внутрішньому ринку;
4) розробку локальних стратегій для кожного ринку.

13. Найвищий природний рівень глобальності мають наступні товари:
1) сировина, високотехнологічне обладнання, унікальні товари;
2) універсальні споживчі товари;
3) продукція харчової промисловості;
4) послуги.

14. Стратегія багатонаціонального бренду передбачає:
1) єдиний всесвітній бренд для кожної нової країни;
2) застосовується єдина міжнародна стратегія, відмінна від стратегії на 
внутрішньому ринку;
3) загальний підхід до просування торгової марки в усіх країнах зі значним 
обсягом локальних адаптацій;
4) всебічна адаптація до кожного нового ринку.

15. Стадіями міжнародного маркетингового дослідження є:
1) збір даних, аналіз, впровадження;
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2) визначення вимог до інформації, збір даних, впровадження результатів;
3) визначення вимог до інформації, збір даних, аналіз, впровадження;
4) інвентаризація наявного банку даних, збір додаткової інформації, аналіз, 
синтез.

16. Створення модифікації товару на основі підвищення його якості доцільно:
1) при наявності технології, що підвищує якість товару;
2) при наявності ресурсів на проведення НДДКР;
3)при наявності результатів маркетингового дослідження, що підтверджує 
позитивне відношення споживачів до товару;
4) при наявності параметрів якості, поліпшення яких споживач зможе оцінити як 
позитивні зміни.

17. В операціях з давальницькою сировиною частка замовника має складати:
1) не менше 10 % загальної вартості готової продукції;
2) не менше 20 % загальної вартості готової продукції;
3) не менше 15 % загальної вартості готової продукції;
4) не менше 5 % загальної вартості готової продукції.

18. Політика держав, банків, ТНК, спрямована на регулювання структури 
валютних резервів шляхом включення в їх склад різних валют з метою 
забезпечити міжнародні розрахунки, проведення валютної інтервенції і захист від 
валютних втрат -  це:
1) дисконтна валютна політика;
2) девізна валютна політика;
3) диверсифікація валютних резервів;
4) подвійний валютний ринок;
5) валютні обмеження.

19. Надходження коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за рахунок:
1) дивідендів від довгострокових фінансових інвестицій;
2) надходження від продажу й оплати векселів;
3) дивідендів від короткострокових фінансових інвестицій;
4) короткострокових кредитів.

20. Підприємство, в яких прямий інвестор володіє більше 50% капіталу -  це:
1) філія;
2) дочірня компанія;
3) асоційована компанія;
4) спільне підприємство.

21. Валютний ризик для експортера і імпортера виникає, коли:
1) відвантажується товар;
2) надсилається оферта;
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3) укладається контракт;
4) оформляється рахунок-фактура.

22. Коефіцієнт, що показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань 
може бути погашена негайно, називається коефіцієнтом:
1) покриття;
2) швидкої ліквідності;
3) кредиторської заборгованості;
4) абсолютної ліквідності.

23. Регулярні масштабні операції по підтримці валютних резервів здійснюють:
1) великі транснаціональні корпорації;
2) міжнародні банки;
3) центральні банки.
4) трасти.

24. Якщо рівень інфляції росте, то курс валюти:
1) реальний дорівнює номінальному;
2) реальний менше номінального;
3) реальний більше номінального:
4) коливається.

25. Крос - курси валют на міжнародних ринках використовують для:
1) точності визначення курсів;
2) швидкості котирувань;
3) зниження витрат по котируванню;
4) зниження ризиків.

26. Обов'язковою умовою здійснення даного виду лізингу є отримання 
відповідних ліцензій згідно законодавства на переміщення предмета лізингу, це 
стосується:
1) сублізингу;
2) пайового лізингу;
3) зворотного лізингу;
4) міжнародного лізингу.

27. При Торгово-промисловій палаті діє (діють):
1) Міжнародний комерційний арбітражний суд;
2) Морська арбітражна комісія та Третейський арбітражний суд;
3) Міжнародний комерційний арбітражний суд, Третейський арбітражний суд та 
Морська арбітражна комісія;
4) Фонд державного майна.
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28. Порівняно невелика швидкість перевезень є недоліком транспорту:
1) залізничного;
2) автомобільного;
3) морського;
4) авіаційного;
5) річкового.

29. Активний платіжний баланс сприяє зміні динаміки валютного курсу:
1) підвищенню;
2) зниженню;
3) не впливає на курс валюти;
4) підтримці постійного курсу.

30. Основною статтею експорту послуг України є:
1) туристичні послуги;
2 ) транспортні послуги;
3) фінансові послуги;
4) професійні та ділові послуги.

3 1. Запровадження антидемпінгових заходів є прикладом моделі відкритої 
економічної політики:
1) “захисної відповіді”;
2) “експлуатаційного підходу” ;
3) “економічної агресії” ;
4) “пасивної відповіді на зростаючу економічну взаємозалежність”.

32. Пайові інструменти міжнародного фондового ринку - це :
1) казначейські векселі центральних банків;
2) комерційні веселі корпорацій, фірм, компаній;
3) ноти органів влади;
4) акції корпорацій.

33. Використання електронних трансферів при внутрішньофірмових платежах 
значно:
1) прискорює валютні перекази і підвищує прибутковість;
2) прискорює перекази, підвищує їх надійність, знижує вартість;
3) прискорює перекази, збільшує прибутковість, знижує надійність;
4) прискорює перекази, підвищує надійність і збільшує вартість.

34. При репатріації прибутку виникає валютний ризик:
1) конверсійний;
2) інвестиційний;
3) арбітражний;
4) трансляційний.
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35. Основні стратегічні напрями розвитку Європейського Союзу (ЄС) 
визначаються:
1) Європейською Радою;
2) Радою міністрів ЄС;
3) Радою Європи;
4) Європейським парламентом.

36. До складу прямих зарубіжних інвестицій не включаються:
1) вкладання компаніями за кордон власного капіталу - капітал філій та частка 
акцій в дочірніх та асоційованих компаніях ;
2) реінвестування прибутку;
3) внутрішньо корпоративні переміщення капіталу ;
4) вкладення капіталу в боргові цінні папери.

37. Методом прихованого протекціонізму є:
1) “добровільне обмеження експорту” ;
2) внутрішні податки й збори;
3) субсидії;
4) демпінг.

38. Головна відмінність між міжнародною торгівлею товарами (МТТ) і 
міжнародним рухом факторів виробництва (МРФВ) полягає в тому, що:
1) за МТТ відбувається міжнародний рух кінцевого продукту й факторів 
виробництва, а за МРФВ -  тільки факторів виробництва;
2) за МТТ відбувається міжнародний рух тільки кінцевого продукту, а за МРФВ -  
кінцевого продукту й факторів виробництва;
3) за МТТ відбувається міжнародний рух тільки кінцевого продукту, а за МРФВ -  
тільки факторів виробництва;
4) за МТТ відбувається міжнародний рух тільки факторів виробництва, а за 
МРФВ - тільки кінцевої продукції.

39. Діяльність національних та закордонних суб’єктів господарювання, яка 
базується на взаємовідносинах між ними як на території України, так і за її 
межами -  це:
1) зовнішньоекономічна діяльність;
2) міжнародна економічна діяльність;
3) експортна діяльність;
4) імпортна діяльність.

40. Основною статтею імпорту послуг України є:
1 )туристичні послуги;
2 ) транспортні послуги;
3) фінансові послуги;
4) державні та урядові послуги.

45



41. Громадянство Європейського Союзу було введено:
1) Римським договором;
2) Маастрихтським договором;
3) Паризьким договором;
4) Лісабонським договором.

42. Сукупна вартість продукції сфери матеріального виробництва і послуг, 
вироблена резидентами та нерезидентами на території даної країни за визначений 
період часу -  це:
1) валовий внутрішній продукт за виробництвом;
2) валовий внутрішній продукт;
3) валовий національний продукт.
4) валовий національний розподільний дохід.

43. До категорій туризму відноситься:
1) внутрішній, в ’їзний, виїзний туризм
2) в’їзний, виїзний туризм;
3) міжнародний, національний, туризм у межах країни;
4) міжнародний і внутрішній туризм.

44. Ефект доходів при застосуванні імпортних тарифів полягає у:
1) збільшенні обсягів доходів бюджету в результаті обкладання товарів імпортним 
митом;
2) перерозподілі доходів від споживачів до виробників товарів;
3) заміщенні імпортних товарів вітчизняними, хоча ефективність виробництва 
імпортних товарів значно вища за ефективність виробництва вітчизняних товарів;
4) скороченні обсягів споживання за рахунок збільшення його ціни на 
внутрішньому ринку.

45. Зміна центральним облікової ставки з метою збільшення або зменшення 
обсягів іноземного капіталу для врівноваження курсу національної валюти та 
статей платіжного балансу країни здійснюється при реалізації:
1) девізної політики;
2) дисконтної політики;
3) політики диверсифікації валютних резервів;
4) політики валютних обмежень.

46. Чисті односторонні трансфери відображаються:
1) в рахунку операцій з капіталом;
2) в торговому балансі;
3) в рахунку фінансових операцій;
4) в рахунку послуг та некомерційних платежів.
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47. Управління міжнародним портфелем цінних паперів полягає в:
1) зміні умов зберігання цінних паперів;
2) зміні складу цінних паперів;
3) збереженні кількості цінних паперів;
4) збільшенні прибутковості цінних паперів.

48. Валютні обмеження сприяють:
1) ревальвації курсу національної валюти;
2) девальвації курсу іноземної валюти;
3) підтриманню позитивного сальдо платіжного балансу країни;
4) тимчасовому вирівнюванню платіжного балансу країни.

49. Глобальний наднаціональний простір формують:
1) розвинені країни і міжнародні економічні організації;
2) транснаціональні корпорації і транснаціональні банки;
3) міжнародні економічні організації, транснаціональні корпорації і 
транснаціональні банки;
4) розвинені країни, транснаціональні корпорації і транснаціональні банки.

50. Трансфертне ціноутворення використовується в операціях між:
1) національними філіями корпорації;
2) національними і іноземними філіями корпорації;
3) транснаціональними і національними підприємствами;
4) підрозділами транснаціональних підприємств.

II. Практичні завдання 

Завдання 1 (діагностичне).

З метою вивчення цінових субстратегій, що застосовують конкуренти на ринку 
країни В, фірма ініціювала маркетингове дослідження цін та якості на основі 
сприйняття споживачами якісних характеристик товарів конкурентів (якісні 
характеристики оцінено у балах за 10-бальною шкалою). Результати в таблиці 1:

Таблиця 1
Якісні

характеристики
Коефіцієнт важливості 

характеристики
Компанія К1 Компанія К2

Поживність 0,3 3 9
Смак 0,5 2 8
Упаковка 0,2 5 10
Ціна ($) 800 1500

Результати вивчення цін дозволили фірмі виділити 3 основних цінових сегменти: 
сегмент низьких цін -  до 700 дол.; середніх цін -  від 700 до 1100 дол.; високих цін
-  понад 1100 дол. Визначте типи цінових субстратегій, яких дотримуються
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компанії К1 та К2 на ринку країни В щодо показників «ціна-якість»?

Завдання 2 (діагностичне).

Компанія працює на зовнішньому ринку та продає всю продукцію, що 
випускається. Капітальні вкладення компанії базисного року склали 150 млн. грн., 
що забезпечило річний випуск продукції за собівартістю на суму 120 млн. грн. 
Для успішного функціонування компанії на зовнішньому ринку в наступному 
році необхідно знизити собівартість річного випуску продукції до 90 млн. грн., що 
потребує збільшення капітальних вкладень на 50%. При цьому натуральний 
випуск продукції залишається незмінним - 450 тис. шт. Коефіцієнт економічної 
ефективності прийняти на рівня 0,15.
Визначити, чи буде для компанії ефективним таке збільшення капітальних 
вкладень? Якщо так, то який річний економічний ефект отримає компанія?

Завдання 3 (евристичне).

Керівництво ММК стоїть перед необхідністю вирішення проблеми розширення 
виробництва і продажу сортової сталі.- Запропоновано три варіанти стратегії 
розвитку даного виробництва:
1) експорт сталі в Китай;
2) продаж ліцензії на виробництво сталі китайській фірмі;
3) прямі закордонні інвестиції в Китай (шляхом викупу діючого підприємства або 
зведення власних виробничих потужностей в Китаї).
Для прогнозних розрахунків використовувати наступні дані:

Таблиця 2
Показник Значення

1. Собівартість виробництва сортової сталі в Україні, за 1 
тону

518,6784 грн.

2. Собівартість виробництва сортової сталі в Китаї, за 1 
тону

96$

3. Організаційні витрати по експорту в Китай,% 20% від собівартості
4. Транспортні витрати з доставки товару на умовах 
РОВ,%

7% від собівартості

5. Ставка експортного мита на сортову сталь, за 1 тону 10 €
6. Постійні витрати, пов'язані з ризиком «розсіювання» 
конкурентних переваг в разі продажу ліцензії, на 1 тону

15 $

7. Частка участі ММК в прибутках від виробництва 
продукції китайською компанією за ліцензією

20%

8. Постійні витрати, пов'язані з отриманням інформації для 
адаптації до китайського ринку, на 1 тону

4 $

9. Організаційні витрати китайської компанії, при 
виробництві ліцензійної продукції, на 1 тону

5 $

10. Курси валют: 100 $ = 2650,29 грн.;
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Показник Значення
100 € = 3253,79 грн.

11. Податок на прибуток в Китаї,% 33%
12. Податок на додану вартість в Китаї,% 17%
13. Податок з прибутку при репатріації прибутку з Китаю 
стягується,%

0 %

14. Податок на прибуток, отриманий резидентами на 
території Китаю,%

0%

15. Ціна реалізації сортової сталі в Китаї відповідає 
світовій, за 1 тону

200 $

Необхідно порівняти ефективність кожної з запропонованих стратегій. Яку форму 
розширення обсягу виробництва і продажів має вибрати ММК?
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