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ВСТУП 

Мета вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, полягає у з’ясуванні рівня їх 
теоретичних знань та практичних навичок, а також виявлення схильності до 

ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для 
визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні 

програми. 

Програма додаткового фахового випробування для вступу до ЖНАЕУ 
складена відповідно до місця та значення дисциплін, передбачених освітньою 

програмою підготовки бакалавра зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні 
відносини”. 

Програма вступного фахового випробування має комплексний характер 

й сформована на основі тематики, що відображає ключові компетенції 

спеціальності та інтегрують знання з дисциплін «Економічна теорія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка». 

Білет додаткового вступного фахового випробування буде містити для 
відповіді 50 питань у тестовій формі. Загальна максимально можлива кількість 
балів за умов правильного виконання всіх завдань складає 100 балів. 



ПРОГРАМА 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

з дисципліни 

«Економічна теорія» 

1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії 

2. Предмет економічної теорії та її функції 

3. Основні економічні категорії, принципи та закони 
4. Методологія пізнання економічних процесів 

5. Сутність та структура економічної системи 

6. Типи економічних систем. Особливості розвитку перехідних економік 

7. Власність у системі економічних відносин. 

8. Трансформація форм власності 
9. Результати інтелектуальної діяльності як специфічні об’єкти власності. 

10.Суть та структура суспільного виробництва 

11. Основні фактори суспільного виробництва 
12. Результат суспільного виробництва. Суспільний продукт 

13.Ефективність суспільного виробництва 

14.Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне 

15.Товар та його властивості 

16.Закони розвитку товарного виробництва 

17.Суть та функції грошей. 

18. Закони грошового обігу 
19. Грошова система, її структурні елементи та основні типи 

20.Інфляція: причини виникнення, види, наслідки 

 

з дисципліни 

«Мікроекономіка» 

1. Сутність ринку, його функції та умови функціонування 

2. Структура ринку 

3. Ринкова інфраструктура. Біржова діяльність 

4. Попит та закон попиту. Нецінові детермінанти попиту 

5. Пропозиція та закон пропозиції. Нецінові детермінанти пропозиції 

6. Ринкова рівновага 
7. Ринкова ціна та ціноутворення 

8. Роль держави в процесах ціноутворення за ринкової економіки 

9. Конкуренція, її суть та умови існування. Закон конкуренції 

10.Види економічної конкуренції. Методи конкурентної боротьби 

11.Монополія: причини виникнення, суть та основні види 

12.Антимонопольна політика держави 

13. Підприємство: сутність, основні види та умови 

14. Капітал як основа підприємницької діяльності. Кругообіг і оборот 

капіталу. Капітал в сфері обігу 

15. Витрати виробництва, їх сутність та класифікація. Економічна роль 

прибутку 



16. Управління підприємством та підприємницькою діяльністю в умовах 

невизначеності та ризику 

17. Аграрна сфера виробництва та її особливості. Аграрні відносини 

18.Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Ринок землі 

19.Форми господарювання у сільському господарстві 

20.Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс 

 

з дисципліни 

«Макроекономіка» 

1. Державне регулювання ринкової економіки 

2. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва 

3. Суть, види та пропорції суспільного відтворення. Моделі кругообігу 

4. Система національних рахунків. 
5. Основні макроекономічні показники 

6. Циклічність економічного розвитку. 

7. Класифікація економічних циклів 

8. Економічне зростання: зміст, типи, чинники. Економічний розвиток 
9. Сутність і структура фінансової системи. 

10.Організаційні основи функціонування фінансової системи 

11.Державний бюджет. Доходи і видатки державного бюджету 

12.Податки і податкова система 

13. Фіскальна політика держави 

14. Економічна сутність, принципи і функції кредиту 

15.Основні форми кредиту 

16.Кредитна система та її структура 

17.Монетарна політика 

18. Доходи: суть та види 

19. Доходи: джерела формування та механізм розподілу 

20.Ринок праці та особливості його функціонування 

21.Соціально-економічний зміст і форми прояву зайнятості. 

22.Безробіття, його види і наслідки. 

23.Політика зайнятості та соціального захисту населення 

24.Заробітна праця: суть, форми, системи 

25.Передумови розвитку та структура світового господарства 

26.Суть та форми міжнародних економічних відносин 

27.Міжнародна торгівля і світовий ринок 

28.Міжнародні валютно-фінансові відносини та міжнародний рух капіталів 

29.Глобалізація економіки: суть, ознаки та рівні 

30.Шляхи вирішення глобальних проблем 



ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії? 
1. Наука про економічні відносини людей щодо раціонального 

використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення 

своїх потреб. 

2. Наука про суспільство на різних стадіях його розвитку. 

3. Наука про управління підприємствами для досягнення максимальної 

ефективності їх функціонування. 

4. Наука про вибір ефективної державної політики для вирішення 

актуальних соціально-економічних проблем. 

2. Економічна політика − це: 

1. Політика екологічної безпеки країни. 
2. Цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою 

найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки 

країни. 

3. Здатність до прийняття господарських рішень. 

4. Здатність керувати економічними процесами. 

3. Змінні витрати виробництва − це: 
1. Ціна яких стабільна. 

2. Що не залежать від зміни обсягу випуску продукції. 

3. Що можуть бути змінені при зміні обсягу випуску продукції. 

4. Ціна яких контролюється державою. 

4. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці? 
1. Стабільний стан національної економіки. 

2. Жорстка боротьба з фальшивомонетництвом. 

3. Державний контроль за цінами. 

4. Державний контроль за емісією грошей. 

5. Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції? 
1. Заява про бажання продати товар. 

2. Кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною. 

3. Сукупність товарів, які перебувають у дійсному продажу та у формі 

товарного запасу на ринку. 

4. Бажання продавця запропонувати до продажу свої товари. 
4. За різновидами створюваної продукції. 

6. Що не належить до ринкової інфраструктури? 

1. Маркетингові та відповідні науково-дослідні служби та установи. 

2. Різного роду біржі. 

3. Владні структури та інститути держави. 
4. Інформаційно-посередницькі інституції. 

7. Ринкова конкуренція − це: 

1. Процес суперництва між виробниками за кращі умови продажу товарів. 
2. Процес суперництва між виробниками товарів за найвигідніші умови їх 

виробництва і реалізації. 

3. Протистояння між виробниками і покупцями, між самими виробниками 



щодо цін на товари і послуги. 

4. Процес суперництва між споживачами за якісні товари та послуги. 

8. Що слід вважати цілісною системою державного регулювання економіки? 
1. Забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами чинного 

законодавства. 

2. Сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого 

характеру стосовно виробничо-господарської діяльності. 

3. Прогнозування та індикативне планування соціально-економічних 

процесів. 

4. Оподаткування, фінансування та кредитування суб’єктів господарської 

діяльності. 

9. Що є однією з економічних функцій держави? 

1. Антимонопольне регулювання. 
2. Дослідження навколоземного простору. 

3. Укладання різних міжнародних угод. 

4. Отримання прибутку. 

10. “Споживчий кошик” − це: 

1. Вартість набору товарів та послуг, що є життєво необхідними. 
2. Наукового обґрунтована норма споживання товарів для певних груп 

населення. 

3. Вартість певного набору товарів і послуг. 

4. Мінімум калорій, які повинен одержувати організм людини за певний 

період часу. 
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