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Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 292 «Міжнародні 

економічні відносини» проводиться з метою оцінки рівня професійних 

знань випускників-бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою.  

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях 

дисциплін:  

 Міжнародна економіка; 

 Міжнародна економічна діяльність України; 

 Міжнародні фінанси; 

 Міжнародний маркетинг. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування. 

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі або з 

використанням комп’ютерної техніки і складається із 45-ти тестових завдань 

першого рівня складності та 2-ох тестових завдань другого рівня складності,  

кожне з яких  містить п’ять варіантів відповіді.  

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування за завдання 

першого рівня складності: 

Структура тестового 

завдання 

Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) 0% невірна; 

c) 0% невірна; 

d) 0% невірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить лише одну вірну відповідь, 

при виборі якої нараховується 2 бали. 

При виборі невірного варіанту відповіді 

завдання оцінюється в 0 балів. 

1. Питання 

a) 50% вірна; 

b) 50% вірна; 

c) -100% невірна; 

d) -100% невірна; 

e) -100% невірна; 

Питання містить дві правильні відповіді, при 

виборі яких відповідь вважається повною і 

нараховується 2 бали. 

При виборі невірного варіанту відповіді 

питання оцінюється в 0 балів. 

При виборі лише одного варіанту правильної 

відповіді -  нараховується 1 бал. 



1. Питання 

a) 33,33333% вірна; 

b) 33,33333% вірна; 

c) 33,33333% вірна; 

d) -100% невірна; 

e) -100% невірна. 

Питання містить три правильних варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали. 

При виборі невірного варіанту відповіді 

питання оцінюється в 0 балів. 

При виборі одного або двох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 

0,67 бала за кожен правильний варіант відповіді 

1. Питання 

a) 25% вірна; 

b) 25% вірна; 

c) 25% вірна; 

d) 25% вірна; 

e) -100% невірна. 

Питання містить чотири правильні варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали. 

При виборі невірного варіанту відповіді 

питання оцінюється в 0 балів. 

При виборі одного, двох або трьох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 0,5 

балів за кожен правильний варіант відповіді. 

 

2.4. Завдання другого рівня складності оцінюються в 5 балів кожне і 

містять одну правильну відповідь. У разі відсутності розв’язку, але вірно 

відміченого правильного варіанту відповіді, завдання оцінюється в  2 бали. 

2.5. Якщо в завдані вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж 

передбачено завданням, то завдання оцінюється в 0 балів. 

2.6. Час проведення вступного фахового випробування складає три  

астрономічні години. 

 
 

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 
ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Предмет курсу «Міжнародна економіка». Міжнародна макроекономіка. 

Міжнародна мікроекономіка. Основні ознаки міжнародної економіки. Світовий 

ринок, його сутність та особливості формування. Структура та головні 

характеристики світового ринку. Світове господарство як система: виникнення 

і етапи розвитку. Сутність, особливості міжнародних економічних відносин 

(МЕВ). Форми, рівні та суб'єкти міжнародних економічних відносин.  

Національна економіка як об`єкт світової економічної системи 

Систематизація країн світу. Механізми взаємодії національних економік країн 

світу. Принципи міжнародних економічних відносин.  



     Тема 2. Базові поняття та загальна характеристика міжнародної 

економічної діяльності 

Попит та пропозиція у міжнародній економіці. Міжнародний рух товарів, як 

ознака світового ринку. Сутність міжнародної економічної діяльності. 

Міжнародний поділ факторів виробництва: землі, капіталу, технології. 

Міжнародна мобільність факторів виробництва. Класифікація факторів 

виробництва за походженням і ступінню спеціалізації. Експорт та імпорт 

товарів і послуг. Система національних рахунків. Види макроекономічних 

рахунків. 

Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі 

Еволюція теорій міжнародної торгівлі.  Класичні теорії міжнародної 

торгівлі. Меркантилізм. Неомеркантилізм. Обмеженість меркантилістської 

теорії та її внесок в теорію міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг 

А.Сміта. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо. Неокласичні та альтернативні 

теорії міжнародної економіки. Неофакторні теорії міжнародної торгівлі. 

Стандартна модель міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля в теорії 

специфічних факторів виробництва. Неотехнологічні теорії.  Теорія 

конкурентних переваг М.Портера. Значимість та обмеженість цих теорій. 

Тема 4. Світовий ринок товарів і послуг 

Сучасні тенденції розвитку світового ринку. Зовнішня, міжнародна та 

світова торгівлі. Сутність та показники міжнародної торгівлі. Принципи 

вартісної оцінки експорту й імпорту. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі. 

Умови торгівлі. Типи економічного росту. Географічна структура світового 

ринку. Товарна структура світового ринку. Міжнародна біржова торгівля. Види 

біржових угод. Міжнародні аукціони, їх види та механізми проведення. 

Міжнародні торги (тендери). Зовнішня торгівля України: географічна та 

товарна структура. 

Тема 5. Міжнародна торгова політика 

Зовнішня й міжнародна економічна політика. Свобода торгівлі та 

протекціонізм, сучасні тенденції розвитку. Основні форми протекціонізму. 

Інструменти торгової політики. Митний тариф. Економічні ефекти тарифів: 

захисту, переділу, доходів, споживання. Вплив тарифу на економіку різних  

країн світу. Оптимальний митний тариф. Нетарифні методи регулювання. 

Приховані методи торгової політики. Фінансові методи. Субсидії, експортне 

кредитування, демпінг. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.  

Тема 6. Світовий фінансовий ринок 

Сутність, мотивація міжнародного руху капіталу. Характерні риси 

сучасного етапу міжнародного руху капіталу. Фактори руху капіталу. Основні 

форми міжнародного руху капіталу. Світові фінансові потоки. Фінансові 

ресурси.  Світовий фінансовий ринок та світові фінансові центри. Міжнародна 

офіційна допомога розвитку. Джерела зовнішнього фінансування країн. 

Офшорні зони та компанії: основні риси та особливості функціонування.   

Тема 7.  Міжнародні  інвестиції 

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Міжнародний 

інвестиційний ринок, його структура та особливості розвитку.  Мотивація та 

стратегія залучення іноземних інвестицій у глобальному середовищі. Теорії 

міжнародних інвестицій. Методи здійснення прямого іноземного інвестування.  



Суб’єкти міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації: транснаціональні, 

багатонаціональні корпорації. Вільні економічні зони як інструмент залучення 

прямих іноземних інвестицій. Ринок цінних паперів та його інструменти. 

Інвестиційні та кредитні цінні папери. Цінні папери на євроринку. Міжнародна 

інвестиційна діяльність України. 

Тема 8. Міжнародний кредит 

Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Теорії кредиту. 

Форми міжнародного кредитування, їх класифікація. Сучасні  різновиди форм 

міжнародного кредитування. Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг. 

Внутрішньокорпоративне кредитування. Міжнародні кредитно-фінансові 

інститути та їх діяльність. Лондонський клуб кредиторів. Паризький клуб 

кредиторів. Особливості діяльності Міжнародного валютного фонду.  

     Тема 9. Світовий ринок праці і  міжнародна трудова міграція 

Міжнародна міграція робочої сили як форма міжнародних економічних 

відносин. Світові хвилі міграцій. Напрями міграції робочої сили. 

Характеристика видів міграції. Методи та рівні регулювання міграції трудових 

ресурсів. Дво- та багатостороннє регулювання міграції. Шенгенська угода. Роль 

і місце міжнародних організацій у регулюванні світового ринку праці.  

 Міжнародна організація праці, її завдання і напрями діяльності. 

Міжнародна організація з міграції, її завдання і напрями діяльності. 

Демографічні чинники міжнародної міграції.  

Тема 10.  Світова  валютна  система 

Сутність і значення міжнародних валютно-фінансових відносин для 

економік країн. Теорія міжнародних валютних відносин. Основні риси 

валютної системи. Види валютних систем. Форми валютної політики. Валютні 

обмеження, поняття, цілі. Європейська валютна система. Валютний ринок, його 

функції та структура. Валютні операції та їх основні види.  

Тема  11. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Міжнародні розрахунки, сутність, валютно-фінансові та платіжні умови. 

Особливості міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків. 

Платіжний баланс – відображення світогосподарських  зв’язків країни.  

Структура й основні складові платіжного балансу. Рахунок операцій з 

капіталом і фінансових операцій. Капітальні трансферти. Фінансування 

платіжного балансу. Резервні активи. Виключне фінансування. Методи 

зрівноваження платіжного балансу.  

Тема 12. Міжнародна економічна інтеграція 

Сутність та особливості міжнародної економічної інтеграції, її передумови 

та цілі. Об`єктивні основи та етапи економічної інтеграції. Міжнародна 

інтеграція в Європі. Інтеграційні процеси в країнах, що розвиваються. 

Економічна інтеграція у Латинській Америці і країнах Азії. Співробітництво 

країн Африки.  Економічна інтеграція в країнах з перехідною економікою.  

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку 

Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки процесу глобалізації 

сучасного світового господарства. Суперечливість глобалізаційного процесу. 

Міжнародне регулювання глобальних проблем. Система міжнародних 

організацій. Класифікація міжнародних організацій за напрямками їх діяльності 

та об’єктами регулювання.  



Тема 14. Інтеграція України в світову економіку 

Інтеграція України в світову економіку. Проблеми інтеграції України у 

світове господарство. Участь України у регіональних інтеграційних 

угрупованнях: Організація Чорноморського економічного співробітництва, 

Співдружність Незалежних Держав, Єдиний економічний простір, ГУАМ. 

Взаємодія України з Європейським Союзом. Проблеми та перспективи  

співпраці України з Російською Федерацією. 

 

ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УКРАЇНИ» 

Тема 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та 

суб’єкти 

Поняття міжнародної економічної діяльності. Предмет та завдання курсу 

„Міжнародна економічна діяльність України”. Поняття відкритої економіки. 

Основні показники, що характеризують відкритість економіки. Поняття 

платіжного балансу. Структура платіжного балансу.  

Поняття світового господарства. Оцінка природи світового господарства. 

Аналіз поточного стану та тенденцій розвитку світового господарств. 

Визначення місця та ролі України в розвитку світового господарства.  

Тема 2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні 

Основні форми міжнародної економічної діяльності. Класифікація форм 

міжнародної економічної діяльності в Україні згідно Закону України „Про 

зовнішньоекономічну діяльність”. 

Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим. Експортно-

імпортна діяльність: види та українська специфіка. Україна в товарообмінних 

операціях.  

Транскордонний рух капіталів та міжнародний кредит. Сучасні особливості 

міжнародного інвестиційного процесу.  

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Ризики макроекономічної 

дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери. 

Ситуація із зовнішньою заборгованістю України. 

Міжнародна міграція робочої сили.  

Діяльність міжнародних економічних організацій. Представництво Комісії 

ЄС в Україні. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних 

сферах. Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем 

розвитку.  

Тема 3. Економічна безпека за умов відкритої економіки 

Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному 

середовищі. Складові економічної безпеки. Критерії економічної безпеки. 

Економічна безпека в контексті сучасної геополітики.  Актуальні проблеми 

економічної безпеки України. Мікроекономічні фактории загрози інтересам 

відкритої економіки України. 

 

 

Тема 4. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: 

ретроспектива та сучасність 



Основи періодизації міжнародної економічної діяльності України.  

Докиївський період торгівлі.  Торгова модель Київської Русі.  Зовнішні зв’язки 

колоніального періоду.  Радянський період розвитку національної спеціалізації 

та міжнародної торгівлі.  Початок нової історії міжнародної економічної 

діяльності України. Сучасна система міжнародного економічного 

співробітництва України. Товарна та географічна структура зовнішньої торгівлі 

України. Проблема участі України в системі міжнародної торгівлі. 

Тема 5. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі 

Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного 

аналізу. Інтернаціоналізація господарського життя.  Сутність та особливості 

процесів інтернаціоналізації: українська специфіка.  Сучасна національна 

геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси.  

Геоекономічна політика України в міжнародному контексті. Економічна 

інтеграція. Глобалізація та регіоналізація - форми соціально-економічної 

інтернаціоналізації.  Регіональна інтеграція як фактор нових реалій 

міжнародної економічної діяльності України.  

Прикордонне співробітництво в Україні.  

Тема 6. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви 

співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі 

Завдання та умови європейської інтеграції України.  Розвиток торговельно-

економічних зв’язків з країнами Європи.  Правові засади співробітництва 

України з ЄС.  Україна в системі єврорегіонів. „Європейська рамкова конвенція 

про транскордонне співробітництво між регіональними общинами або 

властями” – її суть та зміст.  

Тема 7. Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний режим 

України з країнами СНД 

Інтеграційно-дезінтеграційні контроверсії СНД: на шляху від «розлучення» 

до співіснування. Основні риси та перспективні акценти співробітництва в 

рамках СНД. Режими співробітництва з країнами СНД.  Зона вільної торгівлі в 

рамках СНД.  

Тема 8. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності 

Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту. Напрями 

співробітництва в рамках ЧЕС у контексті геополітичних альтернатив.  ЧЕС у 

вимірах глобальних стратегій.  Особливості та завдання участі України в ЧЕС. 

Національні зовнішньоекономічні інтереси України участі у ЧЕС. 

Диверсифікація каналів надходження товарів і зокрема енергоносіїв та інших 

стратегічно важливих сировинних і матеріальних ресурсів. Використання 

потенціалу виробничої кооперації. Реалізація географічно-факторних переваг 

України, її транзитного статусу, а також стратегічної транспортної ролі 

партнерів по ЧЕС. Використання економічної взаємодії з країнами ЧЕС та 

відповідної інфраструктури як містка до ринків країн Близького Сходу та 

Перської затоки, інших регіонів. Використання можливостей прикордонного та 

прибережного співробітництва. 
 

 

ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 

Тема 1. Система міжнародних фінансів 



Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси. Система міжнародних 

фінансів та її функції. Суб'єкти міжнародних фінансів. Міжнародні фінанси у 

сучасному світовому господарстві. Міжнародна фінансова політика. 

Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові 

фінансові кризи. 

Сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації. Наслідки 

фінансової глобалізації. Світові фінансові кризи. 

Тема 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів 

Сутність, структура, наслідки існування зовнішнього боргу та основні 

показники вимірювання зовнішнього боргу. Міжнародні валютно-кредитні і 

фінансові організації у сфері управління зовнішнім боргом. Реструктуризація 

зовнішнього боргу в системі методів управління зовнішнім боргом. 

Тема 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції 

Елементи валютно-фінансової системи. Етапи формування світової 

валютної системи. Європейська валютна система. 

Тема 5. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного 

союзу 

Валютно-фінансова конвергенція як передумова створення Європейського 

валютного союзу. Монетарні і фіскальні аспекти інтеграції в межах 

Європейського валютного союзу. Роль євро у міжнародній валютно-фінансовій 

системі. 

Тема 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади 

Економічні основи міжнародних розрахунків та їх організаційні засади. 

Порівняльна характеристика основних форм міжнародних розрахунків. 

Тема 7. Форми міжнародних розрахунків 

Документарні і недокументарні форми міжнародних розрахунків. Авансова 

форма розрахунків. Розрахунки за відкритим рахунком. Інкасо. Документарний 

аккредитив. Види акредитивів у міжнародній практиці. 

Тема 8. Платіжний баланс країн світу 

Платіжний баланс як інструмент міжнародно-фінансового аналізу. 

Методика складання платіжного балансу та класифікація його статей. Сучасні 

тенденції врівноваження платіжних балансів країн світу. 

Тема 9. Світовий фінансовий ринок та його структура 

Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу. 

Міжнародні фінансові активи та їх властивості. Міжнародні валютно-фінансові 

потоки. Світовий фінансовий ринок. Сутність і структура. 

Тема 10. Моделі фінансового ринку 

Моделі фінансового ринку. Особливості державного регулювання 

фінансового ринку. Офшорні банківські центри. Міжнародні фінансові центри. 

Тема 11. Валютні ринки та валютні операції 

Поняття, функції та структура валютного ринку. Суб'єкти та види валютних 

ринків. Організаційні засади функціонування ринку "форекс". Валютні операції 

як інструменти валютного ринку. 

Тема 12. Міжнародний фондовий ринок 

Сутність, значення та сучасні тенденції розвитку міжнародного фондового 

ринку. Фондові біржі на світовому фондовому ринку. 



Тема 13. Регулювання та особливості функціонування міжнародних 

ринків  

Регулювання міжнародного ринку цінних паперів. Особливості функціо-

нування міжнародного ринку титулів власності. Міжнародний ринок боргових 

зобов'язань.  

Тема 14. Міжнародний ринок банківських кредитів 

Міжнародний кредит як економічна категорія. Форми міжнародного 

кредиту. Основи організації міжнародного кредитування. 

Тема 15. Міжнародний кредит 

Міжнародний лізинг. Міжнародний факторинг. Міжнародний форфейтинг. 

Сек'юритизація міжнародних кредитів. 

Тема 16. Міжнародний ринок дорогоцінних металів 

Значення і роль золота у міжнародній валютній системі. Сутність, 

класифікація та особливості функціонування ринку золота. Характеристика 

операцій із золотом та особливості проведення "золотих" аукціонів. Ринок 

банківських металів в Україні. 

Тема 17. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів) 

Поняття, еволюція розвитку, функції та учасники міжнародного ринку 

деривативів. Характеристика похідних фінансових інструментів. 

Тема 18. Фінанси транснаціональних корпорацій 

ТНК: класифікація й види. Фінанси і фінансова політика ТНК. Джерела 

фінансування ТНК. Внутрішні фінансові ресурси транснаціональних 

корпорацій. Зовнішні джерела фінансування транснаціональних корпорацій. 

Тема 19. Міжнародна банківська справа 

Розвиток міжнародної банківської діяльності. Сучасні тенденції в 

міжнародній банківській справі. Банківська система України на тлі 

міжнародних тенденцій. Основи банківського нагляду та регулювання. 

Тема 20. Міжнародне оподаткування 

Сутність та еволюція податкових систем світу. Міжнародні податкові 

відносини і уникнення подвійного оподаткування. Специфіка податкових 

систем країн світу. Офшорні зони і креативний облік. 

Тема 21. Міжнародне страхування 

Міжнародний досвід функціонування страхових ринків. Тенденції розвитку 

міжнародного страхового ринку. Місце і роль страхування в інвестиційному 

процесі. Міжнародне перестрахування як необхідний елемент залучення 

українського страхового ринку в міжнародні ринки страхування і 

перестрахування. 

Тема 22. Україна у світовому фінансовому середовищі 

Еволюція та сучасні тенденції розвитку валютного ринку України. Ринок 

банківських металів в Україні. 

Тема 23. Платіжний баланс України 

Оцінка позицій платіжного балансу України. Зовнішнє фінансування 

української економіки. Аналіз тенденцій зовнішньої заборгованості України. 

Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом. 

 

ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» 

Тема 1. Теоретичні засади міжнародного маркетингу 



Типи маркетингу: внутрішній, міжнародний.  

Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу. 

Суб’єкти міжнародного маркетингу: транснаціональні корпорації, 

глобальні компанії, експортери, імпортери.  

Інтернаціоналізація світового господарства й нові пріоритети 

міжнародного маркетингу. 

Тема 2. Форми міжнародного маркетингу 

Форми міжнародного маркетингу: експортний, зовнішньоекономічний, 

транснаціональний, мультирегіональний, глобальний.  

Інтернаціоналізація ринків.  

Єдина маркетингова стратегія.  

Правило “Тріади”.  

Регіональна розповсюдженість діяльності. Стандартизація міжнародного 

маркетингового комплексу. 

Тема 3. Міжнародне маркетингове середовище: економічний аспект 

Показники і процеси, які характеризують стан і розвиток світової торгівлі.  

Особливості сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі.  

Наслідки дефіциту та надлишку платіжного балансу.  

Протекціонізм та торгівельні обмеження. Неопротекціонізм.  

Методи та інструменти регулювання міжнародної торгівлі на національному 

рівні.  

Міжнародна інвестиційна діяльність. Міжнародні організації зі 

стимулювання світової економічної та валютної стабільності. Міжнародна 

економічна інтеграція. 

Тема 4. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу 

Склад елементів соціально-культурного середовища міжнародного 

маркетингу.  

Вплив соціально-культурного середовища на міжнародний маркетинг: 

соціально-культурні фактори, імпульси культури, процес прийняття рішення 

споживачем, поведінка споживача.  

Маркетингова характеристика основних елементів культури. 

Тема 5. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу 

Логіко-структурна схема дослідження політико-правового середовища.  

Політичні сили країни, що досліджуються. 

Взаємозв’язок цілей та дій уряду досліджуваної країни. 

Методи визначення рівня політичного ризику. Стратегії зменшення 

політичного 

Тема 6. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств 

Розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності компанії на 

міжнародному ринку.  

Методи зміцнення положення компанії на ринку.  

Визначення конкурентоспроможності компанії.  

Аналітична оцінка стану конкурентного середовища компанії.  

Розрахунок технічного та економічного рівня конкурентоспроможності 

виробу. Оцінка конкурентних можливостей компанії. 

Тема 7. Міжнародні маркетингові дослідження 

Особливості міжнародних маркетингових досліджень.  



Стадії процесу міжнародного маркетингового дослідження: визначення 

вимог до інформації, збір даних, аналіз, упровадження.  

Типи міжнародних досліджень ринку: попереднє, поглиблене, спеціальне, 

тестування.  

Алгоритм попереднього міжнародного дослідження.  

Структура поглибленого міжнародного маркетингового дослідження.  

Методи міжнародного маркетингового дослідження. 

Тема 8. Стратегії сегментації та позиціонування в міжнародному 

маркетингу 

Сегмент міжнародного ринку. 

Міжнародна сегментація ринку. Цілі сегментації.  

Умови ефективної міжнародної сегментації. Критерії сегментації світового 

ринку.  

Підходи до міжнародної сегментації: ідентифікація груп країн з попитом на 

схожі товари: ідентифікація сегментів, що існують в усіх або в багатьох 

країнах: вихід з одним і тим самим товаром на різні сегменти в різних країнах.  

Стратегії маркетингу та сегментація ринків залежно від цілей на 

зовнішньому ринку. 

Тема 9. Вибір закордонних ринків 

Підходи до вибору зарубіжного ринку: суб’єктивний, дискретний, 

комплексний.  

Сутність суб’єктивного підходу, найбільш поширені причини та умови 

використання.  

Сутність дискретного підходу. Показники та критерії, що найчастіше 

використовуються для обґрунтування рішення щодо вибору зарубіжного ринку 

при дискретному підході.  

Дискретно-матричний підхід: матриця визначення найбільш ефективного 

ринку.  

Критерії оцінки привабливості ринку та критерії оцінки власних 

конкурентних переваг.  

Тема 10. Моделі виходу фірми на зовнішній ринок 

Типи стратегій виходу фірм на зовнішній ринок: експортування, спільне 

підприємництво, пряме інвестування (володіння).  

Експорт: прямий і непрямий. Переваги та недоліки, умови застосування 

стратегії експортування. Спільне підприємництво.  

Переваги та недоліки, умови застосування. Пряме інвестування. 

Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок.  

Внутрішні та зовнішні чинники вибору стратегії виходу фірми на зовнішній 

ринок. 

Тема 11. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика 

Типи міжнародного маркетингового комплексу.  

Стадії стандартизації міжнародного комплексу маркетингу.  

Товар на світовому ринку. Елементи товару в міжнародному маркетингу. 

Зв’язок елементів товару з його конкурентоспроможністю на світових 

ринках. Міжнародна товарна політика. Види товарної політики.  

Міжнародна товарна стратегія. Типи товарних стратегій. Види міжнародних 

товарних стратегій. Теорія життєвого циклу товару в міжнародному 



маркетингу. Типи адаптації товару до зарубіжного ринку. Етапи розробки 

нового товару. 

Тема 12. Міжнародні канали розподілу 

Характеристика учасників міжнародних каналів розподілу. 

Типові конфігурації міжнародних каналів розподілу для товарів народного 

споживання, виробничо-технічної продукції та послуг.  

Міжнародна стратегія розподілу.  

Фактори вибору учасників каналу розподілу. 

Тема 13. Міжнародні маркетингові комунікації 

Міжнародний комунікаційний процес. Типи перешкод при комунікації. 

Зв’язок стану інформації з якістю рішення. Критерії визначення якості 

маркетингової інформації. Методи міжнародної маркетингової комунікації. 

Порівняльна характеристика каналів розповсюдження інформації в 

міжнародному маркетингу. 

Тема 14. Міжнародна цінова політика 

Систематизація видів світових цін.  

Характеристика цінових ситуацій залежно від ступеня інтернаціоналізації 

діяльності фірми (експортер, зарубіжне виробництво, транснаціональна 

корпорація) та завдань ціноутворення.  

Послідовність маркетингових дій у міжнародному ціноутворенні: 

визначення цілей ціноутворення; формулювання загальної політики 

ціноутворення; розробка цінової стратегії; реалізація цінової стратегії та 

пристосування цін.  

Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку. Цінові 

стратегії відносно показників «ціна – якість». 
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5.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Фахове вступне випробування для вступників ступеня магістр на основі 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра)  проводиться у 

письмовій формі. 

Бал фахового вступного випробування визначається як сума балів, 

одержаних за вирішення 47-ми тестів. Питання першого рівня складності  

оцінюються від 0 до 2-ох балів, питання другого рівня складності оцінюються 

від 0 до 5-ти балів. Детальний опис нарахування балів приведений в пунктах 

2.3-2.5 цієї програми. Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо 

кількість балів з фахового вступного випробування складає не менше 10 за 100-

бальною шкалою. 
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