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1. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Мета додаткового вступного випробування для вступу на навчання зі
спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра – визначення рівня
підготовленості вступників, які бажають навчатись у Східноукраїнському
національному університеті імені Володимира Даля за спеціальністю
«Міжнародні економічні відносини».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного
засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати
базову вищу освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і
навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та
конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння
державною мовою.
Характеристика змісту програм. Програми іспитів спираються на
освітньо-кваліфікаційну програму підготовки бакалавра з міжнародних
економічних відносин та одночасно відбивають вимоги до вступників
магістерського рівня підготовки, визначених у галузевих стандартах вищої
освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Програма іспиту зі спеціальності має між предметний синтетичний
характер, що досягається побудовою за модульним принципом.
Модулі програми – відносно цілісні утворення, в яких відображаються
окремі сторони міжнародної економічної діяльності та об’єднуються знання з
кількох дисциплін. Модулі, характеризуючи основні функції бакалавра на
певних ділянках його професійної роботи відповідно до освітньокваліфікаційної характеристики, утворюють окремі розділи програми й у
своїй єдності відображають спеціальність «Міжнародні економічні
відносини» в цілому.
Модулі відбивають тематику, необхідну бакалавру з міжнародних
економічних відносин у його професійній діяльності. Порядок проведення
іспитів визначається Положенням про приймальну комісію СНУ ім. В.Даля.
Світове господарство як цілісна система. Підсистеми світового
господарства. Показники розвитку світового господарства.
Поняття світового господарства. Загальне поняття "міжнародна
економіка". Загальноцивілізаційні економічні ознаки та критерії. Критерії
виділення підсистем світового господарства. Основні показники розвитку
світового господарства. Групи країн у світовій економіці. Класифікації країн
за методиками Світового банку. Класифікація країн за ступенем відкритості
світовому ринку. Класифікація Міжнародного валютного фонду.
Міжнародна економічна інтеграція
Поняття, основні риси та форми міжнародної економічної інтеграції та
глобалізації. Особливості процесів міжнародної економічної інтеграції.
Розвиток інтеграційних процесів у Європі: Європейський Союз (ЄС),
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Північноамериканська
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асоціація вільної торгівлі (НАФТА). Основні інтеграцій угрупування.
Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки. Особливості
економічної інтеграції країн Азії. Особливості економічної інтеграції країн
Африки.
Глобальна економічна система: концепції та моделі розвитку
Концепції глобальної економічної системи. Головні елементи
міжнародної економічної системи. Моделі економічного розвитку.
Міжнародна торгівля
Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських
зв’язків. Еволюція теорій міжнародної торгівлі. Види та методи сучасної
міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля послугами Показники
міжнародної торгівлі. Міжнародні товарні біржі Міжнародні аукціони,
міжнародні тендери (торги), міжнародні виставки/ярмарки. Ціноутворення в
міжнародній торгівлі Регулювання міжнародних торговельних відносин.
Міжнародний кредит
Міжнародний кредит як елемент ринку позикового капіталу. Форми та
види міжнародного кредиту. Світовий фінансовий ринок Міжнародні
валютно-фінансові організації. Проблема заборгованості та можливі шляхи її
розв’язання. Сучасні проблеми міжнародних кредитно-фінансових відносин.
Міжнародні інвестиції та інвестиційний ринок
Сутність, види і форми здійснення міжнародних інвестицій. Сутність і
причини міжнародного руху капіталу. Роль міжнародних інвестицій в
міжнародній економіці і причини їх здійснення. Стан та проблеми іноземного
інвестування в Україні. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному
розвитку міжнародних економічних відносин.
Прямі іноземні інвестиції. Сутність і основні риси прямих іноземних
інвестицій. Чинники, що визначають структуру і динаміку прямих іноземних
інвестицій. Значення механізму об'єднання і придбання в процесі
міжнародного інвестування.
Міжнародний інвестиційний ринок і його структура. Характеристика
інвестиційного ринку і його складових. Міжнародний інвестиційний ринок.
Кон'юнктура інвестиційного ринку.
Особливості функціонування міжнародного ринку цінних паперів.
Особливості функціонування міжнародного ринку цінних паперів.
Міжнародний ринок облігацій, єврооблігації. Характеристика розвинених
ринків цінних паперів. Рейтинг цінних паперів.
Оцінка міжнародних інвестицій. Основні підходи і показники
оцінювання міжнародних інвестиційних проектів. Ризик в міжнародній
інвестиційній діяльності.
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Україна на ринку міжнародних інвестицій: формування і оцінка
параметрів національного інвестиційного клімату. Інвестиційний потенціал і
інвестиційний клімат. Рейтинги інвестиційної привабливості країн.
Сутність і функції міжнародних фінансів.
Посилення ролі міжнародних грошових потоків в економіці. Предмет
дисципліни «міжнародні фінанси». Характеристика и взаємозв’язок
міжнародних фінансових потоків. Функції міжнародних фінансів. Сутність
світового фінансового ринку та його структура. Світова фінансова система.
Суб’єкти світового фінансового ринку. Євроринок. Сутність і структура
світової фінансової системи. Канали руху світових фінансових потоків.
Світові фінансові потоки і світові фінансові центри.
Координація
економічної і фінансової політики на сучасному етапі. Світове фінансове
право. Принципи і форми здійснення світової фінансової політики.
Світова валютна система і принципи її функціонування.
Множина валют як основна особливість міжнародних фінансів.
Поняття «обмінний курс». Визначення цін іноземних товарів в національній
валюті. Принципи сучасної (Ямайської) валютної системи. Вибір валютної
політики. Валютний ринок і його види. Спотовий ринок і курс спот.
Форвардний ринок і курс форвард. Ф’ючерсний ринок і ф’ючерсний курс.
Євроринки валют. Валютні ризики. Державне втручання в діяльність
валютних ринків. Чинники, що визначають валютний курс. Прогнозування на
підставі очікуваних змін валютних курсів. Прогнозування на основі паритету
покупельної спроможності валют. Прогнозування на основі різниці у
відсоткових ставках. Аналіз платіжного балансу для прогнозування
валютного курсу.
Міжнародні розрахунки.
Організаційні умови здійснення міжнародних розрахунків. Платіжні
умови зовнішньоекономічних угод. Форми міжнародних розрахунків і
обставини, що визначають їхній вибір. Сутність, виникнення і розвиток
балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків.
Структура платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу за
методикою МВФ. Методи балансування платіжного балансу. Фінанси
міжнародних організацій і міжнародних фінансових інститутів. Міжнародні
організації. Формування і використання бюджетів міжнародних організацій.
Бюджети міжнародних фінансових інститутів. Вибір форми міжнародного
фінансування. Способи мінімізації валютних втрат. Ризикове управління
форм міжнародного фінансування. Відсоткова ставка і фактори, що її
визначають. Відсотковий арбітраж і його вплив на спотові курси. Вплив
інфляції на валютний курс. Рівновага міжнародних ринків капіталу.
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2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКОВ
Учасник іспиту повинен:
1. Знати:
 закономірності та особливості сучасного стану розвитку
міжнародної економіки,
 сутність та основні категорії міжнародної економіки,
 методологію аналізу та вивчення сучасної міжнародної економіки,
 сутність міжнародної інвестиційної діяльності,
 особливості міжнародної інвестиційної діяльності,
 види міжнародної інвестиційної діяльності,
 специфіку інвестування в зарубіжних країнах.
2. Уміти:
 аналізувати загальні та специфічні принципи міжнародної
економіки, фактори взаємозалежності країн,
 аналізувати та оцінювати економічне, політико-правове, соціальнокультурне середовище та інфраструктуру міжнародної економіки,
 використовувати отримані знання відносно умов міжнародної
економічної діяльності, України зокрема, з одного боку, виходячи із
цілей та задач її інтеграції у сучасну систему світогосподарських
зв’язків, а з іншого – враховуючи тенденції та перспективи розвитку
міжнародної економіки,
 надавати оцінку грошових потоків в інвестиційній діяльності,
 аналізувати й вибирати альтернативні інвестиційні проекти,
 оцінювати інвестиційну привабливість об’єкту інвестування,
 оцінювати інвестиційну якість цінних паперів.
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника,
відбувається на підставі наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді.
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу.
Тестових завдань у випробуванні 8 ( 6 питань «Легкої складності» - кожне
20 балів, 1 питання «Середньої складності» - 30 балів, 1 питання «Підвищеної
складності» - 50 балів. Результати вступного випробування оцінюються за
двобальною шкалою – «склав»/ «не склав», 0-99 тестових балів – не склав,
100-200 тестових балів – склав. Вступник, що не склав додатковий фаховий
іспит позбавляється права на подальшу учать у вступних випробуваннях та у
конкурсному відборі.

