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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Менеджменту” є перевірка знань і відбір 

вступників для зарахування на навчання за ступенем “бакалавра” за 

спеціальністю 073 Менеджмент при прийомі на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Тема 1. Сутність і роль управління та менеджменту. Менеджмент як 

специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” та 

“менеджмент”. Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент 

як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери 

та підприємці — ключові фігури ринкової економіки. Інструменти 

менеджменту: ієрархія; організаційна культура; ринок. Сфери менеджменту: 

виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна 

діяльність. Існуючі парадигми менеджменту. Особливості менеджменту в 

економічно розвинених країнах: Північноамериканська модель менеджменту; 

західноєвропейська модель менеджменту; японська модель менеджменту. 

Концептуальні моделі сучасного менеджменту. Особливості становлення 

сучасного менеджменту в Україні. 

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Закони та 

закономірності менеджменту. Вплив об’єктивних економічних законів, законів 

соціології, психології, кібернетики та інших наук на менеджмент. Система 

закономірностей менеджменту. Сутність, природа та роль принципів 

менеджменту в досягненні мети організації. Загальні принципи менеджменту: 

принцип наукової обґрунтованості; принцип ефективності; принцип 

оптимальності; принцип постійного вдосконалення процесів та методів 

менеджменту; принцип плановості; принцип єдності цілей; принцип цілісності 

системи менеджменту; принцип морального та матеріального стимулювання 

праці. Принцип гнучкості організаційних структур. Організаційні принципи 



менеджменту. 

Тема 3. Історія розвитку менеджменту. Передумови виникнення науки 

управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; 

класична школа управління; школа людських стосунків; школа виробничої 

демократії; школа поведінкових наук. Особливості сучасної фазирозвитку науки 

менеджменту. 

Концепції сучасної науки менеджменту: процесний підхід; системний підхід; 

ситуативний підхід. Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту 

в Україні. Напрями наукового формування вітчизняної моделі 

менеджменту. 

Тема 4. Організації як об’єкти управління. Поняття організації. 

Сутність і основні риси формальної організації. Причини виникнення, 

принципи функціонування організацій. Складові категорії “організація”. 

Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. 

Зовнішнє середовище організації. Оцінка факторів зовнішнього середовища. 

Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Класифікація 

виробничо-господарських організацій. Підприємство це виробничо-

правоваформавиробничо-господарської організації. Види і статус підприємств в 

Україні. 

Тема 5. Функції та технологія менеджменту. Поняття функцій 

менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Функції 

організації. Функції та процес менеджменту. Механізм менеджменту. Процес 

управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, 

управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського 

процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. 

Управлінські процедури: вибір варіанта дій; цілевизначення; інформаційне 

забезпечення; аналітична діяльність; реалізація рішення; зворотний зв’язок. 

Особливості процесу управління: безперервність; нерівномірність; циклічність; 

послідовність; мінливість; стійкість. 

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту. Сутність і 

зміст планування як функції менеджменту, його види та їх взаємозв’язок. 

Класифікація планів організації. Етапи процесу планування: визначення місій 

та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення стратегії. 

Базові стратегії. Економіко-організаційний зміст оперативного планування. 

Загальна характеристика бізнес-планування. Поняття місії в управлінні та 

класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація 

цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління 

за цілями. 

Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. 

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та 

складові організаційної діяльності. Командний ланцюжок. Владні 

повноваження, обов’язки, відповідальність. Норма керованості. Централізація 

та децентралізація. Процес делегування повноважень та відповідальності. 

Департаменталізація: функціональна; продуктова; географічна; за процесами; за 

клієнтами. Команди з перехресними функціями. Взаємодія та взаємовплив 



структур організації. Сутність організаційної структури управління та її роль в 

досягненні мети. Елементи структури. Характеристика основних видів 

організаційних структур управління. Лінійні і функціональні організаційні 

структури управління. Комбіновані структури управління: лінійно-

функціональна; лінійно-штабна; дивізіональна; матрична. Функціональний 

підхід до формування організаційних структур менеджменту. Цільовий підхід 

до формування організаційних структур. 

Тема 8. Мотивація як загальна функція менеджменту. Поняття 

мотивації як функції менеджменту. Теорії мотивації: теорії змісту (теорія потреб 

А. Маслоу, двочинникова теорія Ф. Герцберга, теорії Х та Y Д. Мак-Грегораk) та 

теорії процесів (теорія очікувань, теорія справедливості, теорія визначення 

цілей). Мотиваційні засоби менеджера. Оплата праці як основний чинник 

мотивування продуктивності праці. Оплата праці: заробітна плата; система 

винагород та премій. Сучасні системи та форми стимулювання праці. Методи 

соціального впливу та морального стимулювання.  

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту. Поняття 

контролю та його місце в системі управління. Завдання контролю: 

пристосування до зміни середовища; обмеження нагромадження помилок; 

долання складних організаційних проблем; мінімізація витрат. Типи контролю: 

сфери контролю; рівні контролю; відповідальність за контроль. Етапи 

контролювання: затвердження стандартів; оцінка виконання; порівняння 

показників виконання за стандартами; коригування. Види управлінського 

контролю. Рівні операційного контролю: попередній контроль; поточний 

контроль; підсумковий контроль. Фінансовий контроль. Системи 

контролювання: внутріфірмове; незалежне; державне регулювання. 

Тема 10. Методи менеджменту. Загальні особливості методів 

менеджменту. Класифікація методів менеджменту. Взаємозв’язок функцій та 

методів менеджменту. Економічні методи менеджменту. Організаційно-

розпорядчі методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. 

Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. 

Тема 11. Управлінські рішення. Сутність управлінських рішень. Типи 

управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень: ухвалення 

рішень за умов визначеності; ухвалення рішень в умовах ризику; ухвалення 

рішення за умов невизначеності. Етапи раціонального ухвалення 

управлінського рішення: виявлення та визначення ситуації, що потребує 

вирішення; визначення варіантів; оцінка варіантів; вибір оптимального 

варіанта; впровадження обраного варіанта; оцінка результатів. Поведінкові 

аспекти ухвалення управлінського рішення. Адміністративна модель ухвалення 

рішення. Політичні чинники в ухваленні рішення. Етика й ухвалення 

управлінського рішення. Групове ухвалення рішення в організаціях. Форми 

групового ухвалення рішення. 

Тема 12. Інформація і комунікації в менеджменті. Інформація, її види 

та роль в менеджменті. Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до 

інформації. Поняття і роль комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» 

комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі 



комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний 

процес, елементи та етапи процесу.  

Тема 13. Керівництво та лідерство. Поняття та загальна характеристика 

керівництва, місце і роль керівника в системі управління. Керівництво як 

об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти 

керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Влада як елемент 

примушення. Форми впливу та влади (влада, заснована на примусі, влада, в 

основі якої лежить винагорода, законна влада, еталонна влада, влада експерта). 

Сутність і основи лідерства. Зміст поняття лідерства в управлінні організацією. 

Типологія лідерів. Фактори та передумови формування стилів керівництва. 

Характеристика та класифікація стилів керівництва.  
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«ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ» 

Тема 1. Методологічні засади теорії організації. Сутність поняття 

«організація». Закони організації. Закони функціонування (статики) організації: 

закон композиції, закон пропорційності, закон найменших. Закони розвитку 

(динаміки) організації: закон онтогенезу (перетворення), закон синергії, закон 

інформованості-упорядкованості, закон єдності аналізу й синтезу, закон 

самозбереження. Принципи організації: принцип ланцюгового зв’язку; принцип 



інгресії; принцип підбору; принцип рухомої рівноваги; принцип слабкої ланки. 

Групування принципів. Етапи розвитку організації: зародження, зростання, 

зрілості, старіння. Збереження рівноваги організації та її цілісності. 

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі. Організаційні теорії: 

класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки: теорія 

інститутів та інституційних змін; популяційно-екологічна (еволюційна) теорія: 

тектологія О. Богданова; ноосфера В. І. Вернадського. Еволюція теоретичних 

концепцій організації. Основні моделі організацій: органічна та механістична 

моделі. Сучасна організаційна парадигма: сутність, значення, зміст, практична 

спрямованість. 

Тема 3. Організація як система. Формування системних уявлень: 

Платон, Аристотель, Кант, А. Смит. Системність як загальна властивість 

матерії. Системний підхід (погляд). Стан системи, властивості системи, 

поведінка системи, дія, подія. 

Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв’язок. Атрибути зв’язку: 

спрямованість, сила, характер. Класифікація систем. Загальна класифікація: 

абстрактні системи; конкретні системи; відкриті системи; закриті системи; 

динамічні системи; адаптивні системи; ієрархічні системи, їх характеристики. 

Класифікація за ознаками: за походженням; за описом змінних; за способом 

управління; за типом операторів. Аспекти організаційного порядку. Типологія 

організацій. Класифікація організацій за ознаками: класифікація за принципами 

управління; класифікація за функціональними ознаками; класифікація за 

ознакою реалізації суспільних функцій; класифікація за ознакою визначення 

цілі (ціннісно-орієнтовані організації; організації, які формують власні цілі; 

цілескеровані організації; цілеспрямовані організації; цілеорієнтовані 

організації; цілепридатні організації; паразитичні організації). 

Тема 4. Організація як соціум. Соціальна організація і соціальна 

спільність. Людина як елемент соціальної системи. Активність і опірність 

соціальної організації. Загальні риси соціальної організації. Основні види 

соціальних організацій: формальна й неформальна організації. Механізми 

регулювання (регулятори) у соціальних системах: цільова управлінська дія, 

саморегуляція (самоуправління), організаційний порядок. 

Тема 5. Організаційний процес. Організаційна діяльність. 

Альтернативні парадигми організаційного процесу. Система управління – 

кібернетичний підхід. 

Принципи управління: принцип розімкненого управління; принцип 

розімкненого управління з компенсацією обурень; принцип замкненого 

управління; принцип однократного управління. Оптимізація управління. 

Адаптивні й такі, що самі настроюються, системи. Методи управління: 

детермінований метод управління; програмно-цільовий метод управління; 

ціннісно-орієнтований метод управління. 

Тема 6. Самоорганізація. Природно-наукові засади синергетики. 

Ентропія. Самоорганізація як ґрунтовний процес природи. Антиентропійна 

спрямованість самоорганізації. Сутнісний зміст синергетики. Синергитична 

концепція самоорганізації. Основні положення синергетичної концепції 



самоорганізації. Аттрактори, біфуркація, фрактали, детермінований хаос. 

Процеси самоорганізації. Необерненість і неповторюваність самоорганізації. 

Принципи самоорганізації: принцип від’ємного зворотного зв’язку; принцип 

позитивного зворотного зв’язку. Спонтанність і випадковість. Гнучкість 

організації. Гнучкість процесу: гнучкість орієнтації й реалізації. Гнучкість 

системи: фактори й результати гнучкості системи. Виробнича гнучкість: 

фактори та функціональні й структурні ознаки виробничої гнучкості. Сталість 

організації. Статична й динамічна сталість. Типи сталості: внутрішня, зовнішня 

й спадкова сталості; кількісна й структурна сталості. Несталий стан системи. 

Сталість і управління змінами. 

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації. Внутрішнє 

середовище організації. Змінні всередині організації (внутрішні фактори): цілі, 

завдання, структура, технологія, люди. Культура та імідж організації як її 

внутрішні фактори. Взаємозв’язок внутрішніх факторів. Методи дослідження 

внутрішнього середовища організації: аналітичні методи; експертні методи; 

лінійне програмування; динамічне програмування; діагностування (експрес-

діагностика, ґрунтовна діагностика); внутрішній моніторинг (моментні 

спостереження, постійні спостереження). Зовнішнє середовище організації. 

Мікрооточення (фактори зовнішнього середовища безпосереднього впливу): 

партнери; конкуренти; центральні та місцеві органи влади; навколишнє 

населення; природні умови. Макрооточення (фактори зовнішнього середовища 

опосередкованого впливу): міжнародні події та оточення; стан економіки; 

соціокультурні фактори; політичні обставини; розвиток науки й технології; 

право; соціально-суспільні фактори. Методи дослідження зовнішнього 

середовища (зовнішній моніторинг): зовнішнє спостереження; цільове 

спостереження; неформальний пошук; формальний пошук. 

Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації. 

Тема 8. Організаційне проектування. Концептуальні терміни: 

організаційна форма управління (ОФУ); відносини; децентралізація; стратегія; 

структура; виробнича структура; технологічна структура; зв’язок; структура 

управління; ланка управління; рівень управління. Сутність та етапи 

організаційного проектування. Переваги та недоліки традиційних 

організаційних форм управління. Переваги та недоліки адаптивних 

організаційних форм управління. Теоретичні засади створення й розвитку 

організаційних форм управління. Методологія проектування організаційних 

форм управління. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм 

управління. Основні методологічні принципи проектування організаційних 

форм управління. Методи проектування організаційних форм управління. 

Технологія проектування організаційних форм управління. Процес 

проектування організаційних форм управління: зміст основних етапів 

проектування ОФУ (перед проектної підготовки, проектування, впровадження 

проекту). Розробка організаційного робочого проекту. Оцінка ефективності 

організаційних форм управління. Підходи до оцінки  ефективності 

організаційних форм управління. Показники оцінки ефективності. Методика 

розрахунку основних коефіцієнтів: ефективності ОФУ; ланковості; 



територіальної концентрації; дублювання функцій; надійності системи 

управління; централізації (децентралізації) функцій; ефективності 

використання інформації. Криза парадигми традиційного менеджменту. 

Перспективи розвитку організаційних утворень. 

Тема 9. Культура організації. Зміст понять «культура» і «організаційна 

культура». Концептуальні підходи до формування організаційної культури. 

Моделі організаційної культури. Характеристики організаційної культури. 

Громадянська й корпоративна культури. Типологія організаційних культур. 

Визначальні фактори культури організації. Підходи до типізації організаційних 

культур: факторні моделі цінностей; менталітет і організаційна культура; 

фундаментальні вірування та цінності; ставлення до часу; конкуруючі цінності. 

Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих цінностей: кланова, 

ієрархічна (бюрократична), ринкова та адхократична культури. Сучасна 

українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 
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«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

 

Тема 1.  Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини». Предмет вивчення курсу «МЕВ», його місце серед інших 

економічних дисциплін, структура і логіка викладання. Значення в підготовці 

спеціалістів. Мета, завдання і нові підходи до вивчення курсу, його 

інформаційно-методичне забезпечення. МЕВ як економічна категорія. Сутність 

МЕВ, їх значення, об'єктивна основа і передумови розвитку . 

Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за 

суб'єктами діяльності. Види та форми МЕВ, їх взамозвязок. 

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку. Світове 

господарство: сутність, елементи і суб'єкти, формування, фактори розвитку. 

Міжнародна господарча взаємодія. Якісний і кількісний аспекти розвитку СГ. 

Головні тенденції формування СГ, рівні і цикли його розвитку. Нерівномірність 

соціально-економічного розвитку країн світу та їх типологія. Регіональний 

принцип групування і головні регіональні групи країн світу. Соціально-

економічний принцип систематизації країн світу.  Місце окремих угруповань 

країн у СГ і МЕВ. Провідне значення промислово розвинутих країн. Проблема 

ліквідації економічної відсталості і неоколоніальної залежності країн, що 

розвиваються, особливості їх МЕВ. Реалізація Нового Міжнародного 

економічного порядку (НМЕП), як концепція перебудови МЕВ. Нові 

індустріальні країни. Країни з перехідною економікою: вихідні умови 

формування, моделі розвитку. Проблеми інтеграції у світове господарство країн 

з перехідною економікою, зміни у розвитку їх МЕВ. Проблеми інтеграції 

України у СГ. 

Тема 3. Еволюційні періоди формування МЕВ. Доколоніальний період 

розвитку МЕВ. Зародження та розвиток міжобщинних господарських зв'язків. 

Міжнародні торговельні зв'язки стародавнього світу. Міжнародні економічні 

відносини епохи Середньовіччя. Зовнішньоторгівельні відносини при 

феодалізмі. Зовнішньоекономічні зв'язки Київської Русі та Гетьманської 

держави. Зовнішньоекономічні зв'язки країн Сходу - Китаю, країн Південних 

морів, Середньої та Центральної Азії, Арабського Сходу. Колоніальний період 

формування МЕВ. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на 

розвиток МЕВ. МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня 

торгівля у період первісного нагромадження капіталу. МЕВ у міжвоєнний 

період. Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних 

зв'язків. Світогосподарські зв'язки в найновіший період. Зростання єдності 

світового господарства. Сучасні проблеми розвитку МЕВ. 



Тема 4. Середовище міжнародних економічних відносин. Поняття 

середовища МЕВ, його структура і особливості. Природно-географічне 

середовище, основні його складові впливу на розвиток МЕВ. Економічне 

середовище формування МЕВ, стан ринкових відносини країн і особливості їх 

взаємовідносин. Економічні регулятори МЕВ. Політико-правове середовище. 

Особливості взаємодії політики і економіки в МЕВ. Політичні інтереси країн та 

регіонів. Політична стабільність і політичні ризики. Міжнародний тероризм як 

фактор формування політичного середовища. Правові регулятори МЕВ. 

Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ. 

Інфраструктура сучасних МЕВ. Роль транспорту і інформаційно-

комунікаційних систем в розвитку МЕВ. 

Тема 5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва. Система 

міжнародного поділу праці (МПП) та основні тенденції и розвитку у сучасних 

умовах. МПП - вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. МПП як форма прояву 

суспільного поділу праці. Етапи розвитку МПП. Фактори поглиблення МПП. 

Вплив технологічної революції на МПП. Головні організаційно-економічні 

форми втілення. МПП. Система міжнародного поділу праці та основні 

тенденції його розвитку. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне 

виробниче кооперування.Проблеми і передумови участі України в МПП. 

Тема 6. Міжнародна торгівля як провідна форма МЕВ. Зростання ролі 

міжнародної  торгівлі (МТ) на сучасному етапі. МТ - найвизначальніша форма 

МЕВ. Основні фактори зростання міжнародного товарообігу особливості 

розвитку МТ. Вплив НТР на структуру міжнародної торгівлі. Зміни в товарній 

структурі МТ. Стандартизація товарів на світовому ринку. Міжнародні товарні 

номенклатури. Штрихові коди. Міжнародна асоціація товарної нумерації в 

Європі ЕАN Іnternational. Асоціація «ЕАN - Україна». Регіональна структура 

(географічний розподіл) МТ. Структура світового товарообігу за соціально-

економічними угрупованнями країн. Головні причини і наслідки збільшення 

взаємної торгівлі промислово розвинутих країн. Роль країн, що розвиваються в 

МТ. Місце нових індустріальних країн (НІК) у світовій торгівлі. Країни з 

перехідною економікою в МТ. Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі 

нових незалежних держав (ННД). Монополізація світової торгівлі. Діяльність 

ТНК і конкурентна боротьба на світовому ринку. Види товарних ринків за 

ступенем монополізації. Закритий і відкритий сектори світового ринку. їх 

особливості. Кон'юнктура товарних ринків - сутність, фактори формування і 

розвитку, система показників вивчення і основні форми проявлення. Види і 

форми МТ. Зустрічна торгівля. Міжнародні торги (тендери). Міжнародні 

ярмарки і виставки. Міжнародні аукціони. Особливості біржової торгівлі, її 

еволюція, організація і функції. Біржові товари. Найбільші міжнародні товарні 

біржі, їх вплив на міжнародну торгівлю. Види біржових угод. Консигнаційна 

торгівля. Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики держав. 

Протекціонізм і лібералізація торгівлі. Засоби зовнішньоторговельної політики. 

Прояви  дискримінації  в  МТ.  Регіональне торговельне співробітництво. 

Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність 

міжнародних торгових організацій. ГАТТ (Генеральна угода щодо тарифів і 



торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі й розвитку). 

Перетворення ГАТТ у Світову організацію торгівлі (СОТ). Реорганізація 

КОКОМ (Координаційна Рада з експортного контролю). Значення торгових 

договорів і угод у сучасних умовах. Діяльність Міжнародної торгової палати. 

Передумови і особливості участі України в МТ. 

Тема 7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. Значення 

світового ринку послуг, передумови його формування. Специфічні риси 

міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура і географічні напрямки. 

Міжнародні інжинірингові послуги, Міжнародний консалтинг, Міжнародні 

телекомунікаційні, фінансові, страхові послуги. Туристичні послуги на 

світовому ринку. Фактори розвитку міжнародного туризму. Франчайзинг в 

системі  міжнародних послуг. Франчайз «торгова марка». Регулювання умов 

використання товарних знаків. Мадридська угода про їх міжнародну 

реєстрацію. Міжнародний лізинг, його види. Лізинг за терміном оренди. 

Особливості рейтингу. Головні країни-експортери лізингових послуг. Значення 

міжнародного лізингу. Регулювання МЕВ у сфері послуг. Роль та механізми 

регулювання міжнародної торгівлі послугами у форматі ГАТС. Україна на 

міжнародному ринку послуг. 

Тема 8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 

співробітництво. Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та 

виробничої діяльності. Міжнародний рух капіталу. Інвестиційний клімат. Види 

зарубіжних інвестицій, їх масштаби. Зміни питомої ваги головних економічних 

центрів у вивозі капіталів. Основні потоки міжнародного капіталообміну. 

Особливості регулювання руху капіталу, вплив ТНК на його переміщення. 

Вивіз капіталу, як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і 

виробничої діяльності. Іноземні інвестиції в економіці України. ТНК - головні 

суб'єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, їх суттєвість і 

еволюція, сучасна стратегія. Типи монопольних об'єднань. Роль внутрішнього 

корпораційного обміну. Протиріччя між ТНК і національно-державною 

формою політичної організації суспільства. Регулювання діяльності ТНК. 

Спільні підприємства (СП). Передумови і особливості розвитку спільного 

підприємництва. Організаційно-правові і економічні форми створення і 

функціонування СП. Масштаби, рівень і динаміка розвитку СП. Вільні 

економічні зони. Класифікація ВЕЗ, особливості функціонування. Діяльність 

ВЕЗ в різних країнах. 

Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності її Україні. 

Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності: суть, цілі, 

інструменти. 

Тема 9. Міжнародна міграція робочої сили. Поняття міжнародної 

міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили і етапи розвитку. 

Масштаби, форми і основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. 

Види міжнародної міграції. Міжнародний ринок спеціалістів високої 

кваліфікації ("золотих комірців") і проблема «відпливу умів». Роль НТР у 

розвитку міграції робочої сили, наукових і інженерно-технічних кадрів. 

Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародна 



міграція робочої сили і платіжні баланси країн. Загальні закономірності 

створення світового ринку робочої сили, головні регіони і центри її 

міжнародного тяжіння і експорту. Міжнародні монополії і ринок праці. Форми і 

засоби експлуатації робочих-іммігрантів. Вплив міжнародної економічної 

інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці. Державне і міжнародне 

регулювання трудової міграції. Міжнародна організація праці (МОП) і її роль у 

вирішенні питань безробіття і захисту прав трудящих. Програми стимулювання 

еластичності ринку праці і забезпечення зайнятості населення. Гнучкість ринку 

праці. Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні. 

Тема 10. Міжнародний науково-технічний обмін. Передумови науково-

технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ. Традиційні і нові 

форми НТС країн світу. Вплив НТР на розвиток міжнародного НТС. 

Міжнародний рух технологій та механізм її  передачі. Сумісні наукові 

дослідження. Міжнародні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

(НДДКР). Обмін науково-технічними досягненнями і досвідом. Взаємні 

консультації з основних питань НТС. Розробка науково-технічних прогнозів. 

Співробітництво в галузі науково-технічної інформації, винахідництва та 

патентної справи. Сумісні наукові дослідження щодо  захисту  навколишнього  

середовища, у медицині,  освоєнні космосу і Світового океану. Напрями НТС - 

електронізація господарства, його автоматизація, роботизація, нові види 

конструкційних матеріалів, біотехнології, атомна енергетика та ін. 

Комерційний зміст науково-технічних відносин. Розвиток торгівлі ліцензіями і 

ноу-хау. Захист інтелектуальної власності. Інтернаціоналізація НТС. 

Міжнародні науково-технічні програми. Проблеми НТС в діалозі «Схід-Захід». 

Перспективи включення науково-технічного потенціалу України в міжнародні 

науково-технічні зв'язки. 

Тема 11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 

відносини. Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність і 

елементи. Поняття валюти і її види. Конвертованість валют. Валютний курс, 

його види. Валютний паритет. Крос-курс. Основні валютні операції. 

Котирування валют. 

Еволюція світової валютної системи. Перехід від золотого стандарту до 

вільного курсу. Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні 

системи. Європейська валютна система. Валютно-фінансова система країн ЄС. 

Сутність валютно-фінансових відносин і механізм міжнародних розрахунків. 

Платіжний і розрахунковий баланси, їх структура. Баланс міжнародної 

заборгованості, її види. Нестабільність міжнародних розрахунків і основні 

проблеми платіжних балансів країн світу. 

Тема 12. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит, його 

роль у світовій економіці, функції у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. 

Сутність міжнародних кредитних відносин. Основні види кредитних угод. 

Умови надання кредитів. Кредитні міжбанківські ставки. Класифікація 

кредитів. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. Різновиди формування і 

розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРПК), його функції. 

Різновидність операцій на СРПК. Світовий грошовий ринок і ринок цінних 



паперів. Операції сек'ютеризації. Сутність та особливості розвитку євроринку. 

Євровалюта. Фактори розвитку євроринку та його сектори. Міжнародні 

фінансові центри, передумови їх функціонування. Податкові гавані. Оффшорні 

зони. Валютна і інституціональна структура СРПК. Система СВІФТ. 

Регіональні зміни у сфері зовнішніх позичань. Проблема заборгованості і 

значення іноземних кредитів для економічного розвитку України. 

Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція. МЕІ - закономірність 

розвитку СГ і МЕВ .Сутність, цілі і значення МЕІ, основні риси. Передумови і 

фактори розвитку МЕІ як якісно нового рівня МЕВ. Головні учасники і 

організатори процесу МЕІ, його сучасні особливості. Форми МЕІ. Етапи 

формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань. Регіональний 

характер МЕІ як її особливість. Регіональні інтеграційні об'єднання економічно 

розвинутих країн. Об'єктивні передумови, політичні і економічні цілі, основні 

етапи розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції. Єдність 

економічної системи країн ЄС. Особливості розвитку аграрної сфери. 

Створення західноєвропейської моделі єдиного промислового і науково-

технічного розвитку. Єдина науково-технічна політика. Європейська валютна 

система. Інституціональна структура і політико-правові механізми ЄС. 

Політика ЄС відносно третіх країн та їх угруповань. Проблеми подальшого 

розширення ЄС. Україна і ЄС. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). 

ЄС - ЄАВТ. Північноамериканська економічна інтеграція. Формування 

північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). США у світових 

інтеграційних процесах. Глобальна політика США щодо процесів європейської 

економічної інтеграції. Особливості економічних відносин з країнами АТР. 

Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки. Розвиток 

регіональних і субрегіональних інтеграційних угруповань. Латиноамериканська 

асоціація Інтеграції (ЛААІ). Андська група. Центральноамериканський 

спільний ринок (ЦАСР). Співробітництво Карибського басейну (КАРІКОМ). 

Латиноамериканська економічна система (ЛАЄС). Спільний ринок країн 

Південного конусу (МЕРКОСУР). Проблеми розвитку регіонального 

економічного співробітництва  в Африці. Основні економічні угруповання 

країн Африки. Економічне співробітництво західноафриканських держав 

(ЕКОВАС). Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), його 

трансформація у економічний і валютний союз Центральної Африки (ЕВСЦА). 

Спільний ринок країн Магрібу. Спільний ринок Східної і Південної Африки 

(КОМЕСА). Співробітництво розвитку Півдня Африки (САДК). Проблеми 

формування Африканського економічного співробітництва (АФЕС). 

Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Асоціація країн 

Південно-Східної Азії (АСЕАН). Асоціація регіонального співробітництва 

Південної Азії (СААРК). Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 

(АТЕС). Рада співробітництва арабських держав Перської Затоки (РСАДПЗ). 

Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропейських країнах в 

нових умовах переходу до ринкової економіки, створення нової моделі 

економічної інтеграції. Східноєвропейське співробітництво і вільна торгівля 

(СЕВТ). Вишеградська група. Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі 



(ЦЕФТА). «Карпатський єврорегіон». Чорноморське економічне 

співтовариство. Економічний союз країн СНД. Центральноазіатське економічне 

співробітництво (ЦАЕС). Євразійське економічне співробітництво (ЄврАзЕС). 

Україна і інтеграційні угруповання країн. 

Тема 14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин. Поняття «міжнародні економічні організації» (МЕО). Роль МЕО в 

системі МЕВ. МЕО як проява тенденції багатостороннього економічного 

співробітництва. Головні функції, принципи і методи діяльності МЕО, механізм 

управління, фінансові кошти. Участь країн у МЕО як одна з форм реалізації їх 

суверенітету. Сучасна система МЕО, їх класифікація. Економічна діяльність 

ООН, її рівні. Система головних органів 00Н. Генеральна Асамблея. 

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Програми ООН. Регіональні 

комісії ООН з соціальних і економічних питань. МЕО поза системою ООН. 

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). «Велика сімка». 

Група десяти «Паризький клуб». Міждержавні загальноекономічні і політичні 

організації країн, що розвиваються. Організація американських держав (ОАД). 

Організація африканської єдності (ОАЄ). Організація ісламська конференція 

(ОІК). Ліга арабських держав (ЛАД). Міждержавні галузеві організації. 

Організація держав-експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська група (ОАПЕК). 

Рада з нафти (АСКОПЕ). Асоціація судновласників (ФАСАЗ). Асоціація 

вантажовідправників. Міждержавні організації в галузі сільського господарства 

(щодо кофе, какао, бананів, цукру та ін.), в галузі промисловості та будівництва 

(щодо заліза і сталі, бокситів, олова, міді та ін.). Міжнародні об'єднання 

підприємців. Україна і міжнародні економічні організації. 

Тема 15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 

зв’язків. Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. Передумови 

входження України до світового економічного простору. Проблеми 

економічної безпеки. Трансформація структури зовнішньої торгівлі. Реалізація 

конкурентних переваг. Стабілізація виробництва та його структурна 

перебудова, залучення іноземних інвестицій. Створення конкурентного 

середовища. Досягнення експортно-імпортної збалансованості. Зменшення 

рівня бартерного обміну. Національні економічні інтереси України у сфері 

МЕВ: регіональні, субрегіональні і локальні. Головні напрями розвитку МЕВ: 

розвиток двосторонніх міжнародних відносин, розширення участі у 

європейському регіональному співробітництві, співробітництво в межах СНД. 

членство в міжнародних організаціях. Пріоритети України в регіональному 

співробітництві. Проблеми співробітництва з ЄС. Нові регіональні напрями 

зовнішньоекономічних зв'язків України. Приєднання України до СОТ як 

довгостроковий фактор стабільного розвитку. 

Тема 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ. 

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації СГ. 

Роль НТР в зближенні якісних характеристик сучасного виробництва. 

Дематеріалізація і інтелектуалізація виробництва, зміна моделі економічного 

розвитку. Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ в установленні 



зв'язків національних економік зі світовим господарством і у формуванні 

елементів глобальної економіки. Світова економічна рівновага, механізм її 

регулювання. Рушійні сили і особливості сучасної економічної глобалізації, її 

головні форми. Моделі економічного розвитку. Транснаціоналізація світової 

економіки. Глобальні інвестиційні цикли. Глобальні проблеми СГ і МЕВ. 

Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. Шляхи 

розв’язання глобальної продовольчої проблеми. Глобальна ресурсоенергетична 

проблема. Безпека світової економіки. Координація міжнародної економічної 

політики. 
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