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ВСТУП 

 

Програма вступного іспиту до аспірантури розроблена у відповідності 

до Закону України «Про вищу освіту» та стандарту вищої освіти КНТЕУ. В 

ній конкретизуються вимоги до здобувача третього рівня вищої освіти, які 

відповідають дев'ятому рівню Національної рамки кваліфікацій, що 

передбачають здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері 

функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин між 

суб’єктами світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного 

співробітництва, що передбачає глибоке переосмислення нових цілісних 

знань, у тому числі, оновлення методології економічного аналізу, розробки 

на цій основі практичних рекомендацій щодо ефективності діяльності 

суб’єктів міжнародної економічної діяльності на мікро- та макрорівнях.  

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, 

що здобувається на третьому рівні вищої освіти за умови успішного 

виконання відповідної освітньої програми та публічного захисту дисертації 

у спеціалізованій вченій раді. Належна підготовка та успішне складання 

вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю «Міжнародні економічні 

відносини» засвідчує, що здобувач третього рівня вищої освіти достатньо 

підготовлений для отримання інтегральних, загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей, достатніх для здобуття фундаментальних 

знань з міжнародних економічних відносин, опанування практичними 

уміннями і навичками для проведення науково-дослідницької діяльності за 

спеціальністю. 

Здобувач третього рівня вищої освіти повинен мати грунтовані 

знання зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у частині таких 

фахових компетентностей, як здатність формувати обґрунтовані рішення 

щодо налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх 

реалізації, здатність аналізувати моделі розвитку національних економік і 

визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі, здатність 

визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та 

дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні 

відносини, здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні 

позиції на світових ринках, знання та розуміння принципів соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і 

їхнього впливу на економічний розвиток країн, здатність аналізувати й 

оцінювати геоекономічні стратегії країн з позиції національних економічних 

інтересів.  

Набуті знання здобувач третього рівня вищої освіти зобов’язаний 

продемонструвати на вступному іспиті до аспірантури, програма якого 

охоплює такі напрями, як: сутність світового господарства та 

закономірності його розвитку; міжнародні торговельно-економічні 
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організації в системі багатостороннього регулювання міжнародних 

економічних відносин; міжнародний бізнес: сутність, еволюція, основні 

характеристики; сучасні стратегії економічного розвитку в умовах 

глобалізації; зміст і характерні риси міжнародного менеджменту; 

глобалізація як імператив розвитку міжнародної конкурентоспроможності; 

стратегія економічного розвитку України у глобальному середовищі. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Сутність світового господарства та закономірності його 

розвитку 

 

Світове господарство: сутність, елементи і суб’єкти, детермінанти 

розвитку. Якісний і кількісний аспекти розвитку світового господарства. 

Секторальний, галузевий, регіональний, кластерний, соціально-

економічний і цивілізаційний зрізи дослідження світового господарства. 

Вплив процесів поділу праці на світове господарство. 

Характеристика суб'єктів міжнародних економічних відносин.  Поняття 

середовища МЕВ, його структура й особливості.  

Нові тенденції в розвитку міжнародних економічних відносин та 

міжнародного поділу праці.  Закони і закономірності розвитку світового 

господарства. Особливості сучасного етапу розвитку світового 

господарства. Тенденції інтернаціоналізації і циклічність  

світогосподарського розвитку. 

 

Основна література: 2, 6, 9 

Додаткова література: 12, 13, 15, 17, 18, 26 

 

 

Тема 2. Міжнародні торговельно-економічні організації в системі 

багатостороннього регулювання міжнародних економічних відносин 

 

Міжнародні торговельно-економічні організації як постійно діючий 

механізм регулювання світового господарства. Сутність та ознаки 

міжнародної торговельно-економічної організації. Критерії класифікації 

міжнародних економічних організацій: за членством, географічним 

охопленням, функціональною спрямованістю, юридичним статусом, 

характером діяльності, періодом функціонування. Міжурядові та неурядові 

міжнародні торговельно-економічні організації.  

Функціональна спрямованість міжнародних торговельно-

економічних організацій. Зміст регулюючої, контролюючої, 
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координаційної, нформаційної та консультативної функцій міжнародних 

торговельно-економічних організацій. Усталені організаційні структури 

міжнародних торговельно-економічних організацій. Загальна 

характеристика органів міждержавних та недержавних організацій: 

головних, виконавчих, адміністративних, комітетів та комісій. Види рішень 

в організаціях, процедури та механізми їх прийняття 

 

Основна література: 2, 6, 8 

Додаткова література: 15, 16, 17, 19, 20, 25, 29 

 

Тема 3. Міжнародний бізнес: сутність, еволюція, основні 

характеристики 

 

Економічна сутність міжнародного бізнесу. Характерні риси 

міжнародного бізнесу та його особливості. Причини формування та 

розвитку міжнародного бізнесу. Ключові детермінанти мотивації до 

міжнародного бізнесу. 

Етапи формування та розвитку міжнародного бізнесу: комерційна 

ера, ера експансії, ера концесій, ера національних держав, ера глобалізації.  

Історичний контекст завдань підприємницької діяльності: епоха 

масового виробництва, епоха масового збуту, постіндустріальна епоха.  

Міжнародний бізнес в умовах глобалізації. Сучасні організаційні 

форми та моделі міжнародного бізнесу. Інтернаціоналізація міжнародного 

бізнесу як явище та процес. 

 

 

Основна література: 4, 5, 6, 10, 11 

Додаткова література: 16, 17, 20, 22, 26, 28, 29 

 

Тема 4. Міжнародні стратегії економічного розвитку  

 

Методологічні підходи до систематизації та сучасного позиціонування 

країн світу. Індекс інклюзивного розвитку як індикатор конкурентного 

статусу країн в глобальному середовищі. Основні моделі розвитку  країн-

суб`єктів світової економіки. Зовнішньоекономічні зв'язки держави - 

складова частина міжнародних економічних зв'язків, світового 

господарства.  

Об'єктивна необхідність міждержавних економічних зв'язків та 

взаємна зацікавленість країн у їх розвитку. Механізми двосторонніх 

міждержавних відносин. Багатостороннє міжнародне економічне 

співробітництво. Стратегічне партнерство. Індустріальні та 

постіндустріальні стратегії національного економічного розвитку. 
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Глобальні пріоритети міжнародних стратегій економічного розвитку: 

конкурентоспроможність, сталість, макроекономічна стійкість. 

 

Основна література: 1, 4, 5, 7 

Додаткова література: 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29 

 

Тема 5. Зміст і характерні риси міжнародного менеджменту 

 

Міжнародний менеджмент в системі міжнародного бізнесу. Сутність 

та основні тенденції розвитку міжнародного менеджменту. Сучасні 

концепції міжнародного менеджменту. Американська, японська та 

західноєвропейська школи менеджменту.  

Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту. 

Класифікація транснаціональних (міжнародних)  корпорацій. Основні фази 

переростання національної корпорації в міжнародну. Структура 

транснаціональних корпорацій. Структура управлінських відносин в 

міжнародних корпораціях. Сучасні стратегічні орієнтації міжнародних 

корпорацій. 

Особливості середовища міжнародного менеджменту. Порівняльна 

характеристика середовища міжнародних і національних корпорацій. 

Складові міжнародного середовища. Політико-правове середовище 

міжнародних корпорацій. Економічне середовище міжнародних 

корпорацій. Технологічне середовище міжнародного менеджменту. 

 

Основна література: 4, 5, 6, 10, 11 

Додаткова література: 16, 17, 20, 22, 26, 28, 29 

 

Тема 6. Глобалізація як імператив розвитку 

міжнародної конкурентоспроможності 
 

Сутність та характерні риси глобалізації як суспільного процесу. 

Чинники глобалізму. Форми розвитку економічної глобалізації. Ознаки та 

рушійні сили глобальної конкуренції. Джерела досягнення глобальної 

конкурентоспроможності.  

Особливості розвитку регіональної економічної інтеграції в умовах 

глобалізації. Системна взаємодія світогосподарських структур за умов 

глобальної конкуренції. Фактори впливу на формування моделей взаємодії 

суб’єктів світової економіки. Багаторівнева система глобальної 

конкуренції.  

Показники розвитку глобальної конкуренції. Індекс глобальної 

конкурентоспроможності: сутність, структура та розрахунок.  

 

Основна література: 2, 6, 9 
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Додаткова література: 12, 13, 15, 17, 18, 26 

 

 

Тема 7. Стратегія економічного розвитку України у глобальному 

середовищі 

 

Методологія позиціонування України в сучасній світогосподарській 

системі. Зміст та етапи еволюції стратегії міжнародної економічної 

діяльності України. Проблеми включення України в систему 

світогосподарських зв’язків. Обсяги, характер та структура 

зовнішньоекономічних зв'язків України в розрізі міжнародної торгівлі, 

інвестування, міжнародних кредитних зв’язків. Зміст та особливості 

формування геоекономічної стратегії України. Регіонально-інтеграційні 

пріоритети  національного економічного розвитку. Взаємодія України з 

міжнародними економічними організаціями. Перспективи України в 

глобальній економічній системі.   

 

Основна література: 1, 6 

Додаткова література: 12, 13, 14, 15, 16, 12, 24, 26, 27, 28, 30 

 

 

КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному іспиті зі спеціальності 

для здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії 

 

1. Загальні положення: 

Мета вступного іспиту зі спеціальності – оцінити відповідність 

знань, умінь та навичок вступників згідно з вимогами програми вступних 

іспитів до аспірантури.  

 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності 

складається з 4-х питань. 

 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою.  

 Максимальна кількість балів за повні правильні відповіді: 

перше питання – 25 балів, друге питання – 25 балів, третє питання – 25 

балів, четверте питання – 25 балів. Неправильна відповідь оцінюється у 0 

балів. 

 Особи, які отримали менше 60 балів до наступних іспитів 

не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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