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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

Дисципліна «Економічна теорія» 
 

1. Виникнення і розвиток економічної теорії 
 

2. Економічний закон зростання потреб 
 

3. Фактори суспільного виробництва та їх взаємодія 
 

4. Типи, види і форми власності 
 

5. Основні соціально-економічні системи та їх еволюція 
 

6. Загальні економічні форми виробництва 
 

7. Товар та його властивості 
 

8. Сутність, функції і види грошей 
 

9. Суспільне відтворення та основні форми суспільного продукту 
 

10. Механізм функціонування ринку 
 

11. Структура і сутність ринкової інфраструктури 
 

12. Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин 
 

13. Форми міжнародних економічних відносин 
 

14. Процес виробництва і нагромадження капіталу 
 

15. Амортизація. Фізичне і моральне зношування основного капіталу 

16. Особливості аграрного виробництва, сутність і види ренти  

17. Капітал підприємства, його структура і джерела  формування 

Рекомендована література 

1.Федоренко В. Г. Політична економія: Підручник - 2-е вид. / В. Г. 
 

Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін / За науковою 

редакцією проф. В. Г. Федоренка. - К.: Алерта, 2015. –487 с.  
 

2. Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. 
 

Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 720 с. 
 

5. Білецька  Л.  В.  Економічна  теорія  (Політекономія.  Мікроекономіка. 
 

Макроекономіка) . [Текст] : Навч. пос. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. 
 

Савич [2-ге вид. перероб. та доп.] — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 688 с. 



Дисципліна «Мікроекономіка» 
 

1. Мікроекономіка як наука 
 

2. Мікроекономічна характеристика попиту, пропозиції та еластичності. 
 

3. Теорія споживчого вибору 
 

4. Теорія виробництва 
 

5. Характеристика ринку досконалої конкуренції 
 

6. Монополія та монопсонія як ринкові структури 
 

7. Ринок монополістичної конкуренції 

 

8. Механізм функціонування олігополії 
 

9. Особливості функціонування ринків факторів виробництва  

10. Загальна рівновага конкурентних ринків в мікроаналізі  

11. Мікроекономічний аналіз ролі держави 

Рекомендована література 

1. Базілінська  О.  Я.  Мікроекономіка  [Текст]  :  навч.  посібник  /  О.  Я. 
 

Базілінська, О. В. Мініна ; ред. О. Я. Базілінська. - 3-тє вид., випр. - К. : Центр 

учбової літ., 2009. - 352 с.  

2.Макаренко  П.М.  Мікроекономіка  :  навчальний  посібник  /  П.  М. 

Макаренко, Т. В. Попова, О. О. Васильченко. – Мелітополь : «Люкс», 2013. – 

432с. 

3.Макаренко П. М. Мікроекономіка : збірник тестових завдань : навчальний 

посібник / П. М. Макаренко, Т. В. Попова, О. О. Васильченко. – Мелітополь: 

«Люкс», 2014. – 432 с. 

4.Мікроекономіка  :  підручник  /  За  ред.  В.  Д.  Базилевича.  Вид-ня  2-ге, 

 

перероб. та доп. – Київ : «Знання», 2008. – 679 с. 
 

Дисципліна «Макроекономіка» 
 

1. Фундаментальні поняття макроекономічної теорії 
 

2. Основні макроекономічні показники та системи рахівництва 
 

3. Базові моделі макроекономічної рівноваги 
 



4. Споживання і заощадження домогосподарств 
 

5. Інвестування як чинник сукупного попиту 
 

6. Економічна динаміка на макрорівні 
 

7. Макроекономічна нестабільність: безробіття та інфляція 
 

8. Вплив закордону на розвиток національної економіки 
 

Рекомендована література 

1.Базілінська О. Я. Макроекономіка [Текст] :   Навч. пос./ О. Я. Базілінська 
 

[2-ге видання, випр.] - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 442 с. 
 

2.Гронтковська  Г.  Е.  Макроекономіка  [Текст]  :  Навч.  посіб.  /Г.  Е. 
 

Гронтковська, А. Ф. Косік – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 672 с. 
 

3.Карман С.В., Почерніна Н.В. Макроекономіка[Текст]: навчальний посібник для 

самостійної роботи студентів / С.В. Карман, Н.В. Почерніна - Мелітополь: 

Видавничий будинок ММД, 2012. – 224 с. 

 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 
 

1. Участь України у міжнародній міграції робочої сили 
 

2. Поняття і причини міжнародної трудової міграції 
 

3. Валюта та валютні курси 
 

4. Суть і значення міжнародної торгівлі 
 

5. Спільне підприємництво у міжнародній сфері: сутність та форми  

6. Місце та роль України у світовому господарстві.  

7. Інвестиційний клімат. Оцінка інвестиційного клімату України 
 

8. Проблеми зовнішньої заборгованості. Перспективи та шляхи її урегулювання 
 

9. Задачі, роль, функції міжнародних фінансових організацій 
 

10. Іноземні інвестиції, їх роль та значення для розвитку національної 

економіки 

Рекомендована література 

1.Солонінко К.С. Міжнародна економіка: навч. Посібник / К.С. Солонінко. – 
 

К.: Кондор, 2008. – 382 с. 



2.Білоцерківець   В.В.   Міжнародна  економіка  : Підручник / В.В. Білоцерківець, 

О.О. Завгородня, В. К. Лебедева  К.: Центр учбової літератури, 2012. - 416 с.   

3.Амеліна  І  В.  Міжнародні  економічні  відносини  [Текст]  :  навч.  посіб. 

/Амеліна І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. - К. : «Центр учбової літератури», 

2013. - 256 с. 
 

4.Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные экономические отношения. 

Глобалистика: учебник для бакалаврата / А.А. Суэтин. – М.: Кнорус, 2015. -347 с. 

 

Дисципліна «Сталий розвиток суспільства» 
 

1. Глобальні проблеми сучасності. 
 

2. Історія виникнення концепції «сталого розвитку». 

 

3. Сутність концепції сталого розвитку. 
 

4. Економічне зростання і сталий розвиток. 
 

5. Людський розвиток як головний чинник і показник суспільного прогресу. 

6.  Поняття сталого аграрного та сільського розвитку  

7. Поняття та природа місцевого самоврядування.  

8. Структура та особливості місцевого самоврядування. 
 

9. Взаємовідносин державної влади з місцевим самоврядуванням. 
 

10. Фінансова та матеріальна основа місцевого самоврядування. 
 

11. Роль громади у розвитку суспільства. 
 

12. Форми прямої демократії. 
 

13. Форми самоорганізації громади. 
 

14. Соціальна мобілізація для сталого місцевого розвитку. 
 

15. Стратегічне планування сталого місцевого розвитку. 
 
 

Рекомендована література 

  

1.Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / [Л. Масловська, В. Середа. 

Т.Тимочко та ін.]; за ред. А. Садовенко. – 2 вид. – К., 2011. – 392 с. 

2.Мельник  Л.Г.  Основи  стійкого  розвитку:  Навч.  посіб.  /  Л.Г.Мельник.  - 

Суми, 2006. -383 с. 

3.Стратегія сталого розвитку : підручник / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, 
 

Л. Г. Мельник та ін. — Херсон : Олді-плюс, 2012. — 446 с.  



   

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 

репродуктивної (не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти відповідей, з 

яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове завдання (1-50) 

оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за 

тестову частину становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач (завдань) 

відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 

компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 

розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 

випробування оцінюються за такими критеріями: 

 завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання відповідей 

за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 100 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою від 

100 до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна  позитивна  оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 

вступне випробування складає  120  балів.  Особи,  які отримали на фаховому 

вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 

позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.  

 

Гарант освітньої програми, 

к.е.н., доцент Н.В. Почерніна 

 

 

Декан факультету економіки та бізнесу, 

к.е.н., доцент С.В. Карман 
 


