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ВСТУП
Програма вступних випробувань складена відповідно до освітньої програми
підготовки магістра, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність;
072 Фінанси, банківська справа та страхування; 075 Маркетинг; 071 Облік та оподаткування; 073 Менеджмент; 292 Міжнародні економічні відносини; 281 Публічне управління і адміністрування; 051 Економіка.
МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИПРОБУВАННЯ
1.1 Метою вступних випробувань є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб.
1.2 Основними задачами вступних випробувань є: вивчення загальних засад
економічного життя суспільства; розкрити закономічності розвитку економічної системи та діалектику взаємозв'язку її структурних елементів; розвиток економічної культури, економічного мислення спрямоване на критичний аналіз процесів і результативність діяльності; формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати
економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища; розширення
уявлень про професійну діяльність у сфері економіки, отримання і закріплення навичок
обраного профілю;
1.3 Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:
знати:
 суть економічних явищ та процесів;
 економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ у суспільстві;
 зміст основних категорій, законів та принципів ринкової економіки;
 механізм становлення різних форм господарювання;
 суть циклічного розвитку економіки;
 особливості розвитку вітчизняної економіки.
вміти:
 формувати цілісний погляд на основи економіки як системи знань;
 орієнтуватись у проблемах розвитку підприємства, ринкових відносин;
фінансово-кредитної та банківської систем господарства;
 проводити грунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської
діяльності держави та підприємств;
 приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань при виконанні своїх професійних обов'язків.
2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Виникнення та еволюція економічної теорії;
Предмет, методи та функції економічної теорії;
Економічні поняття, категорії та закони. Особливості економічних законів;
Потреби, їх зміст та класифікація. Закон зростаючих потреб;
Виробництво – основа життєдіяльності людини;
Ефективність суспільного виробництва: суть, основні показники;
Економічні відносини власності: суть, зміст та форми;
Економічна система суспільства, її суть та структурні елементи;
Класифікація економічних систем;

10.
Товар та його властивості;
11.
Гроші, їх суть та функції ;
12.
Види грошей. Сучасні електронні гроші;
13.
Грошова маса та її структура;
14.
Ринок: сутність, функції та основні види;
15.
Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива індивідуального попиту;
16.
Ринкове пропонування: зміст, функція пропонування від ціни. Крива індивідуального пропонування;
17.
Конкуренція, її зміст та роль в організації ринкової економіки;
18.
Попит та пропонування на ринку праці. Заробітна плата, її форми та системи;
19.
Попит і пропонування землі. Земельна рента;
20.
Ціна землі та причини її диференціації;
21.
Ринкова інфраструктура та її елементи;
22.
Підприємницька діяльність: поняття та функції;
23.
Види підприємництва та їх особливості;
24.
Витрати, валовий доход та прибуток;
25.
Способи максимізації прибутку;
26.
Національна економіка, її суть та ознаки;
27.
Показники результативності національного виробництва;
28.
Макроекономічна рівновага, її види;
29.
Циклічність як форма руху ринкової економіки;
30.
Види економічних циклів;
31.
Зайнятість трудових ресурсів і безробіття, його причини та типи;
32.
Сутність, причини та види інфляції;
33.
Наслідки нерегульованої інфляції для національної економіки;
34.
Необхідність функції та цілі державного регулювання економіки;
35.
Інструменти фінансового регулювання економіки;
36.
Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки;
37.
Інструменти регулювання соціальної сфери;
38.
Сучасне світове господарство: визначальні риси та тенденції розвитку;
39.
Міжнародні економічні відносини;
40.
Зміст глобалізації, її причини та проблеми;
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