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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета додаткового екзамену на навчання за програмою магістра –
з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок осіб, що
одержали ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю та виявили
бажання навчатися за програмою магістра зі спеціальностей
292
«Міжнародні економічні відносини»,
051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075
«Маркетинг» на предмет визначення здатності вступників засвоювати
відповідні фахові навчальні програми.
Програма додаткового екзамену охоплює коло питань, згрупованих в
дисципліну «Економічна теорія».
Під час підготовки до додаткового екзамену рекомендується
користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу
матеріалів.
Під час проведення додаткових екзаменів на навчання за програмою
магістра осіб, що одержали ступінь бакалавра, здобутого за іншою
спеціальністю, екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника
до опанування програмного матеріалу.
2. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОГО ЕКЗАМЕНУ "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"
Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи пізнання,
використання. Предмет та значення економічної науки. Цілі та методи
пізнання економічного життя. Економічні закони та їх значення для
суспільства.
Тема 2. Потреби, ресурси, виробничі можливості. Сутність потреб, їх
класифікація. Фактори потреб. Основні тенденції в змінах потреб. Фактори
виробництва. Виробничі можливості суспільства. Економічне зростання,
його фактори.
Тема 3. Поділ праці, товарне виробництво, гроші. Поділ праці.
Товарне виробництво і натуральне господарство. Натуральний та грошовий
обмін. Сутність грошей. Функції грошей. Цінність грошей.
Тема 4. Власність та її економічна роль. Поняття власності, її об’єкти
та суб’єкти. Форми власності. Права власника. Самообмеження та державне
регулювання прав власності. Приватизація.
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Тема 5. Попит. Потреби та попит. Ціна товару. Сутність попиту.
Фактори змін у попиті. Поняття еластичності попиту. Типи еластичності
попиту.
Тема 6. Пропозиція. Сутність пропозиції. Залежність величини
пропозиції від ціни. Крива пропозиції. Зміни в пропозиції. Фактори
пропозиції. Еластичність пропозиції.
Тема 7. Ринок та механізм досягнення рівноваги. Сутність ринку.
Характерні риси ринкового зв’язку. Елементи ринку. Функції ринку.
Координація попиту та пропозиції. Ціна рівноваги. Основні переваги та
проблеми ринку.
Тема 8. Конкуренція та монополія.
Сутність, суб’єкти та предмет
конкуренції. Методи конкуренції. Значення конкуренції. Типи конкуренції.
Основні напрямки та інструменти регулювання конкуренції державою.
Тема 9. Доходи. Поняття та значення доходу. Походження та форми
доходів. Доход як плата за надання економічних ресурсів. Сутність та
фактори заробітної плати. Вплив держави та профспілок на заробітну плату.
Прибуток.
Тема 10. Основні напрямки та інструменти державного
регулювання економіки. Прямі та опосередковані методи державного
регулювання економіки, особливості їх дії та застосування. Основні цілі та
напрямки державного регулювання економіки. Податкова система
використання податків та державного бюджету для регулювання економіки.
Грошово-кредитна система. Центральний банк та його макроекономічні
функції. Інструменти грошово-кредитного регулювання.
3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
1. Економічна теорія: предмет, рівні пізнання, значення.
2. Мета економічної науки. Економічні закони. Особливості
економічних законів.
3. Сутність, класифікація, ієрархія і фактори потреб.
4. Ресурси. Види ресурсів. Виробничі можливості й економічне
зростання.
5. Сутність, види та функції грошей. Цінність грошей.
6. Поняття власності, її значення.
7. Форми власності, та їх розвиток в Україні.
8. Економічна роль держави в сучасній економіці.
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9. Сутність попиту. Закон попиту. Фактори змін у попиті.
10. Еластичність попиту.
11. Сутність пропозиції. Закон пропозиції. Фактори зміни пропозиції.
12. Сутність, основні елементи і функції ринку.
13. Ринкова рівновага. Фактори зміни ціни рівноваги.
14. Конкуренція в економіці: сутність, суб'єкти, об'єкти, значення,
методи.
15. Чиста конкуренція. Монополістична конкуренція.
16. Олігополія. Чиста монополія. Монополія: аргументи “проти” та
“за”.
17. Поняття доходу, його застосування, значення, походження та
форми.
18. Заробітна плата і її фактори.
19. Податки, їх сутність та джерела. Об’єкти та способи оподаткування.
Види податків.
20. Функції центрального банку. Цілі та методи кредитно-грошового
регулювання.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
4.1. Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття ступеня
магістра – проводиться додатковий екзамен з економічної теорії.
В процесі екзамену комісія повинна оцінити:
1. Обсяг знань з дисципліни "Економічна теорія".
2. Здатність ідентифікувати проблему, оцінювати альтернативні
варіанти її вирішення та обирати найкращий з них.
3. Вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення прикладних
питань.
Оцінка за результатами додаткового екзамену виставляється за 100бальною шкалою.
4.2. Крім додаткового екзамену вступники на програму магістра на
основі базової та повної вищої освіти обов’язково складають фаховий
екзамен та екзамен з іноземної мови, які оцінюються за 100-бальною шкалою
(див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за
програмою магістра» та «Методичні матеріали до вступних випробувань з
іноземної мови на навчання за програмою магістра»).
4.3. Враховується також середній бал додатку до диплома бакалавра
(див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за
програмою магістра»).
4.4. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час
конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах,
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конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького
характеру, що відповідають напряму підготовки (див. «Програма до вступних
випробувань на навчання за програмою магістра»).
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