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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета екзамену за програмою бакалавра – з’ясування рівня теоретичних
знань та практичних навичок осіб, що одержали ступінь молодшого
спеціаліста, здобутого за спеціальністю «Міжнародна економіка»,
«Міжнародні економічні відносини» та виявили бажання навчатися за
програмою бакалавра зі спеціальності 6.030503 «Міжнародна економіка» на
предмет визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові
навчальні програми.
Програма екзамену охоплює коло питань, згрупованих в дисципліну
«Економіка зарубіжних країн». Під час підготовки до екзамену
рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці
комплексу матеріалів.
Під час проведення екзаменів на навчання за програмою бакалавра
осіб, що одержали ступінь молодшого спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю, екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника
до опанування програмного матеріалу.
2.
ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА
ЕКЗАМЕНУ "ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"
Тема 1. Національні економіки у системі світового господарства
Поняття і основні риси національної економіки. Показники розвитку
національної економіки. Класифікація країн за ступенем розвитку. Фактори
успіху розвинутих країн. Глобалізація як фактор розвитку національних
економік. Міжнародна регіоналізація та тенденції розвитку світової
економіки.
Тема 2. Економіка США і Канади
США у світовій економіці. Фактори економічного розвитку США.
Економічна політика уряду США. Фактори та динаміка економічного
розвитку Канади. Залежність економіки Канади від економіки США.
Тема 3. Економіка країн ЕС та Японії
Динаміка, спільність та особливості розвитку країн ЕС. Галузева
структура країн ЕС. Різноманітність підходів до управління економікою у
межах ЕС.
Японія у світовій економіці. Динаміка розвитку Японії у ХХ ст. Ділова
етика та економічна політика уряду.
Тема 4. Особливості економічного розвитку нових індустріальних
країн
Економічна характеристика нових індустріальних країн. Роль у світовій
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економіці. Регіональні особливості нових індустріальних країн. Витоки
економічного успіху.
Тема 5. Економіка країн Центральної та Східної Європи
Передумови формування перехідних економік. Економічні реформи у
країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЕ). Головні показники розвитку
країн ЦСЕ. Інтеграційні процеси у ЦСЕ. Польща як стратегічний партнер
України у регіоні.
Тема 6. Економіка Росії
Роль економіки Російської федерації (РФ) у світовому господарстві.
Структура та динаміка розвитку економіки РФ. Внутрішньоекономічна
політика РФ. Зовнішньоекономічна політика.
Тема 7. Економіка Китаю
Місце та перспективи КНР у світовій економіці. Фактори економічного
розвитку Китаю. Зовнішня торгівля КНР. Внутрішня економічна політика.
Тема 8. Економіка країн, що розвиваються
Регіональна концентрація та склад країн, що розвиваються.
Класифікація країн, що розвиваються. Передумови економічного розвитку.
Основні економічні проблеми країн, що розвиваються та шляхи їх подолання.
Тема 9. Стратегічні торгово-економічні партнери України
Головні міжнародні організації, до яких входить Україна. Показники
міжнародної торгівлі України. Стратегічні партнери України. Інтереси
України у США, Росії, Польщі, Туреччині, Китайській народній республіці.
3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
1. Головні риси сучасних національних економік: економічний
потенціал, структура, економічна політика.
2. Сутність, проблеми співставлення та призначення показників
розвитку національних економік.
3. Варіативність моделей економічного розвитку держав світу.
4. Сучасна система світового господарства.
5. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів.
6. Глобалізація: сутність, проблеми та перспективи.
7. Динаміка світових економічних процесів.
8. Роль США у світовій економіці.
9. Економічний розвиток Канади.
10.Динаміка розвитку країн ЕС у повоєнні роки.
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11.Специфіка економічної системи Японії.
12.Динаміка розвитку Японії у ХХ ст.
13.Передумови формування “нових індустріальних економік”.
14.Передумови формування системи перехідної економіки.
15.Економічні реформи у перехідних економіках.
16.Загальна економічна характеристика країн Центральної та
Східної Європи.
17.Зовнішньоекономічна політика уряду Російської Федерації.
18.Внутрішньоекономічна політика Росії.
19.Місце та перспективи КНР у світовій економіці.
20.Чинники економічного розвитку Китаю.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
4.1. Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавр – проводяться вступний екзамен за фаховою
дисципліною відповідно до програм вступних випробувань. В процесі
екзамену комісія повинна оцінити:
Знання абітурієнта :головні характеристики національних економік
країн, які мають суттєве значення для зовнішньоекономічної політики
України; основні принципи організації економічних систем країн, які є, або
потенційно можуть стати економічними партнерами України; регіональні
особливості та кооперативні зв’язки між країнами, які впливають на
можливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності економічними
агентами в Україні.
Вміння абітурієнта: характеризувати ресурсний потенціал, галузеву
структуру економіки та економічну політику уряду зарубіжних країн;
використовувати набуті знання для аналізу економічного потенціалу країн
світу.
Оцінка за результатами екзамену виставляється за 100-бальною
шкалою.
4.2. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час
конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах,
конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького
характеру, що відповідають напряму підготовки.
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