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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Формою вступних випробувань на освітній ступінь магістра спеціальності 051 

«Економіка» є письмовий фаховий вступний іспит, який містить тестові завдання. 

Програма вступних випробувань побудована на основі питань з фахових навчальних 

дисциплін, що входять до програми підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» і 

забезпечують основу теоретичної та практичної підготовки до виконання кваліфікаційних 

обов'язків магістра з економіки. 

Кожен з трьох варіантів завдань для проведення вступних іспитів на ОС «Магістр» 

містить 50 тестових завдань з наступних дисциплін: 

 міжнародні економічні відносини; 

 міжнародні фінанси; 

 міжнародний маркетинг; 

 зовнішньоекономічна діяльність; 

 міжнародна торгівля; 

 європейська інтеграція; 

 облік у зарубіжних країнах; 

 регіональна економіка ІІ (економіка зарубіжних країн); 

 міжнародна інвестиційна діяльність; 

 транснаціональні корпорації. 

Вступний екзамен є формою визначення ступеня підготовленості абітурієнтів, які 

мають базову вищу освіту за освітнім ступенем «Бакалавр». Аналіз отриманих результатів під 

час екзамену дозволяє визначити досягнення і з'ясувати недоліки у підготовці фахівців з 

метою наступного зарахування на навчання за програмою підготовки на ОС «Магістр». Час, 

що відводиться для  проведення екзамену, складає 1,5 години. 

Пакет екзаменаційних матеріалів містить 3 варіанти завдань, кожен з яких включає 50 

тестів, розділених на блоки за рівнем складності: 

1 БЛОК  містить 35 тестів середнього рівня складності; 

2 БЛОК містить 10 тестів підвищеного рівня складності; 

3 БЛОК містить 5 тестів, розв’язання яких передбачає вирішення практичних 

розрахункових завдань. 
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2. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ 

 

2.1 БЛОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 

 

 Міжнародні економічні відносини 

1. Сутність міжнародних економічних відносин. Об'єкт і головні суб'єкти міжнародних 

економічних відносин. Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних 

відносин 

2. Регулювання міжнародних економічних відносин на національному, міжнародному і 

наднаціональному рівнях.   

3. Світове господарство як полісистемне утворення. 

4. Міжнародний поділ праці й еволюція теорій міжнародних економічних відносин.  

5. Види міжнародної торгівлі. Торгівля товарами й послугами.  Ціноутворення у 

міжнародній торгівлі.  

6. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин. 

ГАТТ/СОТ. 

7. Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних 

міграційних процесів.  

8. Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталу. Україна у процесах 

міжнародного руху капіталу.  

9. Світовий ринок технологій. Об’єкти та суб’єкти світового ринку технологій. 

Міжнародна передача технологій. 

10. Міжнародний кредит і його основні різновиди.  

11. Світовий фінансовий ринок, його структура і тенденції розвитку.  

12. Проблема зовнішньої заборгованості, шляхи і механізми її вирішення.  

13. Національні, міжнародні й світові валютні системи. Еволюція світової валютної 

системи.  

14. Типи і види міжнародних розрахунків.  

15. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.  

16. Сутність міжнародної інтеграції. Фактори міжнародної економічної інтеграції.  

17. Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз.  

18. Інтеграційні пріоритети України. Внутрішньоекономічні фактори інтеграції.  

19. Глобалізація економічного розвитку. 

20. Суб'єкти міжнародного бізнесу. Транснаціональні корпорації. 

 

 Міжнародні фінанси 

1. Валютний ринок: функції, види, структура. Особливості сучасних валютних ринків. 

2. Функції, види та режими валютних курсів. Чинники формування валютного курсу. 

3. Поточні та термінові валютні операції.  

4. Валютна політика держави та її форми. Особливості валютної політики в Україні. 

5. Особливості функціонування євроринку. 

6. Міжнародний ринок цінних паперів, його професіонали та учасники. 

7. Міжнародні розрахунки в системі міжнародних фінансів. Умови та засоби платежу. 

8. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.  

9. Чинники, що впливають на стан платіжного балансу. Визначення та регулювання сальдо 

платіжного балансу. 

10. Фінанси ТНК. Глобальне управління грошовими потоками. 

11. Форми співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними установами. 

 

 Міжнародний маркетинг 

1. Причини виникнення та сутність міжнародного маркетингу. 
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2. Суб’єкти міжнародного маркетингу. 

3. Класифікація та сутність цілей міжнародного маркетингу. 

4. Типи міжнародного маркетингу. 

5. Концепції та принципи міжнародного маркетингу. 

6. Загальна характеристика середовища міжнародного маркетингу. 

7. Загальна характеристика соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу. 

8. Загальна характеристика політико-правового середовища міжнародного маркетингу. 

9. Правове середовище міжнародного маркетингу.  

10. Форми проведення маркетингових досліджень. 

11. Підходи до вибору зарубіжних ринків. 

12. Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації. 

13. Підходи до міжнародної сегментації. 

14. Класифікація маркетингових стратегій. 

15. Матриці стратегічного аналізу. 

16. Міжнародні товарні стратегії. 

17. Маркетингові характеристики товарної політики на міжнародних ринках. 

18. Критерії вибору каналу збуту. 

19. Маркетингові засоби комунікації. 

20. Принципи та концепції міжнародних маркетингових заходів. 

21. Міжнародні засоби розповсюдження реклами. 

22. Цінові стратегії на міжнародних ринках. 

23. Види цін, що використовуються при зовнішньоторгівельних операціях. 

 

 Зовнішньоекономічна діяльність 

1. Зовнішньоекономічна діяльність в системі категорій міжнародної економіки.  

2. Класифікація суб'єктів та видів зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Основи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

4. Суть та особливості зовнішньоекономічної політики країни. 

5. Систематизація методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

6. Показники функціонування зовнішньоекономічної системи країни. 

7. Посередницька діяльність при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

8. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 

 

 Міжнародна торгівля 

1. Етапи розвитку міжнародної торгівлі. 

2. СОТ, група Всесвітнього банку, МВФ та окремі органи ООН як основні суб’єкти 

міжнародної економічної діяльності на міжнародному рівні. 

3. Товарна та географічна структура експортно-імпортних операцій в рамках світового 

господарства та в Україні. 

4. Експортно-імпортна політика уряду України. 

5. Світові лідери торгівлі послугами. 

6. Система показників міжнародної торгівлі 

7. Україна на світовому ринку послуг. 

8. Міжнародний комерційний контракт: сутність, структура, основні вимоги до складання. 

9. Зовнішньоторговельні пріоритети України. 

10. Квотування і ліцензування товарів в Україні. 

11. Прямий метод здійснення міжнародної торгівлі. 

12. Методи непрямої торгівлі. 

13. Рівні регулювання міжнародної торгівлі. 

14. Національна торговельна політика: сутність, методи та інструменти 

1155..  Структура та зміст міжнародного комерційного контракту..  

16. Сутність міжнародної торгівлі послугами, її складові. 
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17. Система методів державного регулювання зовнішньої торгівлі. 

18. Організація митної справи в України. 

19. Мито. Його види. Структура митного тарифу України.  

20. Особливості митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

21. Нетарифне регулювання в практиці України. 

22. Методи визначення митної вартості в Україні. 

23. Організація митного контролю в Україні.  

24. Поняття, сутність і види митних режимів. Умови застосування митних режимів. 

25. Митне регулювання в рамках ГАТТ / СОТ. Вплив вимог ГАТТ / СОТ і інших 

міжнародних організацій на формування митного тарифу. 

26. Базові умови постачання Інкотермс-2010. 

 

 Європейська інтеграція 

1. Історичні передумови виникнення Європейського Союзу. 

2. Основні історичні етапи європейської економічної інтеграції 

3. Основні сфери діяльності Європейського Союзу.  

4. Інституційна структура Європейського Союзу. 

5. Європейська Рада, її структура, функції та сфера компетенції. 

6. Рада міністрів Європейського Союзу. 

7. Європейська Комісія: структура та сфера компетенції.  

8. Європейській парламент: порядок формування та сфера повноважень. 

9. Роль і функції Комітету постійних представників Ради Європейського Союзу.  

10. Європейській суд: порядок формування та сфера компетенції. 

11. Характеристика бюджету Європейського Союзу. 

12. Структура доходів та видатків сучасного бюджету ЄС. 

13. Спеціальні структурні фонди Європейського Союзу. 

14. Економічні і соціальні проблеми розширення Європейського Союзу. 

15. Перспективи розширення ЄС (східний вектор). 

 

 Облік у зарубіжних країнах 

1. Міжнародні принципи та стандарти бухгалтерського обліку. 

2. Фінансовий та управлінський облік: порівняльна характеристика. 

3. Національні особливості бухгалтерських систем. 

4. Регіональні облікові моделі. 

5. Форми фінансової звітності в зарубіжних країнах. 

6. Трансформація рахунків. Трансформаційні проводки. 

7. Особливості відображення дебіторської заборгованості у міжнародній практиці обліку. 

8. Особливості відображення кредиторської заборгованості у міжнародній практиці обліку. 

9. Облік безнадійної заборгованості. 

10. Облік випуску та розміщення облігацій. 

11. Номінальна та ринкова проценті ставки за облігаціями. 

12. Методи списання собівартості реалізованих запасів, що використовуються закордонними 

підприємствами.  

13. Облік довгострокових активів та їх амортизації. 

 

 Регіональна економіка ІІ (Економіка зарубіжних країн) 

1. Підходи до класифікації країн у світовій економіці. 

2. Групи країн у світовому господарстві згідно із класифікацією ООН. 

3. Класифікація країн у світовому господарстві за  системою Світового  Банка. 

4. Соціально-економічні моделі розвинутих країн. 

5. Специфіка економічних моделей країн із перехідною економікою. 
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6. Економічний потенціал країн-лідерів. 

7. Конкуренція і співробітництво між країнами «великої сімки». 

8. Вплив діяльності ТНК на розвиток економіки країн-лідерів. 

9. Економічний потенціал і галузева структура економіки  США. 

10. Економіка Канади. 

11. Склад, мета створення і структура Європейського Союзу  

12. Загальна характеристика економіки Німеччини. 

13. Економічний розвиток Франції. 

14. Економіка Великобританії: основні риси і показники розвитку. 

15. Економічний розвиток Італії на сучасному етапі. 

16. Місце Японії у системі міжнародного розподілу праці. 

17. Основні критерії визначення групи нових індустріальних країн. 

18. Місце нових індустріальних країн у світовому господарстві. 

19. Економічні реформи у країнах Центральної і Східної Європи. 

20. Фактори економічного розвитку країн, що розвиваються. 

 

 Міжнародна інвестиційна діяльність 

1. Сутність, види і форми міжнародних інвестицій. 

2. Сутність міжнародної інвестиційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти міжнародної 

інвестиційної діяльності 

3. Характеристики ресурсів суб’єктів міжнародної інвестиційної діяльності. 

4. Світове інвестиційне багатство та його структура. 

5. Фактори міжнародного інвестування. 

6. Інфраструктура міжнародного інвестування. 

7. Мотивація суб’єктів міжнародної інвестиційної діяльності. 

8. Теорії міжнародного руху капіталу як фактора виробництва. 

9. Контрактні та інвестиційні форми міжнародного бізнесу, їх порівняльна характеристика. 

10. Переваги і стримуючі фактори іноземної підприємницької діяльності. 

11. Сутність та зміст спільного підприємства. 

12. Рушійні сили розвитку спільних підприємств, етапи їх еволюції. 

13. Політика материнських компаній щодо заснованих ними спільних підприємств. 

14. Розподільчі відносини спільних підприємств. 

15. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародної підприємницької інвестиційної 

діяльності.  

16. Пасивний і активний підходи при формуванні портфеля міжнародних інвестицій в акції.  

17. Особливості торгівлі облігаціями на різних національних ринках і ринку єврооблігацій. 

Індекси ринків облігацій.  

18. Пасивний і активний підходи до формування міжнародного портфеля облігацій.  

19. Сутність та джерела венчурного капіталу.  

20. Міжнародний інвестиційний ринок та його кон’юнктура. 

21. Розвиток структури міжнародного інвестиційного ринку. 

22. Особливості побудови та функціонування міжнародного ринку цінних паперів.  

23. Міжнародні фондові інвестори та особливості їх діяльності. 

24. Інвестиційні фонди на міжнародному інвестиційному ринку. 

25. Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій.  

26. Мікроекономічні моделі ефективної інвестиційної діяльності. 

27. Формування та оцінка параметрів національного інвестиційного клімату. 

28. Масштаби, тенденції і проблеми іноземного інвестування в Україні. 

29. Стратегія залучення іноземних інвестицій в Україну. 

30. Масштаби і структура зарубіжних інвестицій України. Проблема «втечі капіталу». 
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 Транснаціональні корпорації 

1. Сутність транснаціональної корпорації (характерні риси ТНК). 

2. Критерії приналежності до ТНК.   

3. Порівняльна характеристика категорій: «транснаціональна корпорація», 

«багатонаціональна корпорація», «глобальна корпорація». 

4. Масштаби операцій сучасних ТНК. 

5. Етапи розвитку транснаціональної діяльності корпорацій. 

6. Сутність та види транснаціональних стратегічних альянсів (ТСА) 

7. Мотиви і завдання початкового етапу інтернаціоналізації. Модель «чотирьох фільтрів». 

8. Еклектична модель Дж. Данінга. 

9. Види та сутність конкурентних стратегій ТНК.  

10. Маркетингові стратегії ТНК.   

11. Особливості глобального керування готівкою ТНК. 

12. Суть внутрішньої фінансової структури, яку може мати ТНК 

13. Основні канали переміщення коштів усередині ТНК. 

14. Інструменти, що забезпечують регулювання фінансової діяльності ТНК. 

15. Сутність проблеми розміщення центрів прибутків 

16. Основні завдання, які виконують трансфертні ціни. 

17. Сутність неттингу готівкових потоків. Охарактеризувати механізм багатостороннього 

неттингу. 

18. Особливості оподаткування діяльності ТНК. 

19. Виробництво та матеріально-технічне забезпечення ТНК. 

20. Визначити національні особливості моделей управління ТНК. 

21. Способи пошуку і відбору міжнародних менеджерів транснаціональної корпорації. 

22. Оплата праці міжнародних менеджерів. 
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2.2 БЛОК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

 

 

1. За інвестиційним проектом вартістю 25 млн. грн. передбачаються грошові надходження 

p1= 10 млн. грн., p2= 12 млн. грн., p3= 16 млн. грн. За якою ставкою проситиме інвестор у 

банку кредит, щоб витрати окупилися протягом 5-х років, якщо середня кредитна ставка на 

ринку позикових капіталів становить 20%? 

 

2. Підприємство «Альфа» планує інвестувати вільні кошти в розмірі 250 тис. грн. на 6 

років. Визначте найбільш ефективний варіант розміщення коштів на депозитний рахунок 

банку з декількох альтернативних. За першим варіантом планується щорічне нарахування 

складних відсотків за ставкою 20%, за другим – щомісячне нарахування складних відсотків за 

ставкою 16%, за третім – щорічне нарахування простих відсотків за ставкою 26%. 

 

3. Агропромислове підприємство «Нива» планує через п’ять років придбати нове 

обладнання. Очікується, що майбутня вартість устаткування становитиме 120 000 грн. 

Визначте, яку суму коштів потрібно помістити на депозитний рахунок банку, щоб через п’ять 

років одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками установлена в 

розмірі 21% із щомісячним нарахуванням відсотків або 25% з нарахуванням складних 

відсотків один раз на рік.  

 

4. Комерційний банк продає імпортеру 200 тис. євро на форвардній основі з поставкою 

через три місяці при ставках LIBOR по євро 7,5%, по японській єні – 4,5%. Курс-спот складає 

108,5 єни за євро. Визначити форвардний курс угоди та вартість продажу. 

 

5. Продається 300 тис. британських фунтів за долари з терміном поставки 1 місяць. 

Процентна ставка за фунтом дорівнює 10%, за доларом – 12%. Спот-курс складає 1,46 доларів 

за фунт. Визначити форвардний курс та ціну угоди. 

 

6. Розрахувати ціну покупки опціону. Визначити дії суб’єкта і розрахувати його 

потенційний прибуток при купівлі опціону за наступними даними. Суб’єкт купує опціон пут 

на суму 150 тис. дол. США терміном на 3 місяці. Курс опціону дорівнює 28,5 грн./дол., а 

премія складає 50 грн. з кожної тисячі гривень. В день виконання угоди спот-курс може 

скласти 28,4 грн./дол. або 28,3 грн./дол. 

 

7. Спот-курс дорівнює 1,4690 фунт/євро. Процентна ставка за позиками в євро складає 5%, 

за депозитами в англійських фунтах – 5,5%. Банк бажає укласти форвардний контракт 

терміном на 12 місяців, маючи у своєму активі 300 тис. фунтів стерлінгів. Визначте стратегію 

банку, якщо взяти до уваги той факт, що спот-курс на даний контракт може скласти 1,48. 

 

8. Розрахувати ціну покупки опціону та прибуток при купівлі опціону за наступними 

даними. Суб’єкт купує опціон пут на суму 150 тис. євро терміном на 3 місяці. Курс опціону 

дорівнює 30,50 грн./євро., а премія складає 50 грн. з кожної тисячі гривень. В день виконання 

угоди спот-курс може скласти 30,44 грн./євро або 30,65 грн./євро. 

 

9. На основі нижченаведених даних визначити, на яких товарах має спеціалізуватися кожна 

з країн, який товар вона має експортувати та імпортувати відповідно. 

 Швейцарія Італія 

Сир 10 28 

Макарони 20 4 

Як зміниться світова ситуація, якщо виробництво макаронів в Швейцарії зменшиться на 1 

одиницю, а в Італії – виробництво сиру на одну одиницю? 
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10. На основі даних, представлених у таблиці, визначити, на яких товарах має 

спеціалізуватися кожна з країн, який товар вона має експортувати та імпортувати відповідно? 

 Швейцарія Франція Італія 

Сир 2 6 15 

Макарони 4 3 10 

Молоко 6 9 5 

Як зміниться світова ситуація, якщо виробництво макаронів та молока в Швейцарії 

зменшиться на 1 одиницю,  у Франції – виробництво сиру та молока на одну одиницю, в Італії 

– виробництво сиру та макаронів? 

 

11. На основі даних, представлених у наступній таблиці, визначити, на яких товарах має 

спеціалізуватися кожна з країн, який товар вона має експортувати та імпортувати відповідно? 

Визначити порівняльні переваги кожної країни.  

 Аргентина Бразилія 

N кави 60 роб/рік 50 роб/рік 

M какао 80 роб/рік 40 роб/рік 

Нехай Аргентина має цього року 140000 роб. годин, Бразилія – 90000 роб. годин. 

Визначити, як зміниться ситуація на внутрішніх ринках, якщо світова ціна складе 1. 

 

12. Світова ціна на американську пшеницю складає 120 дол. США за 1 т. Уряд країни 

розглядає питання про введення специфічного імпортного тарифу 20 дол. США за 1 т для 

поповнення державного бюджету. Внутрішнє річне виробництво пшениці 100 млн.т, 

споживання – 140 млн. т, імпорт – 40 млн.т. По оцінках скорочення попиту даної країни на 

пшеницю призведе до зниження її світової ціни на 5 дол. США за тону. Внутрішнє 

виробництво збільшиться до 110 млн. т, споживання скоротиться до 120 млн.т, а імпорт – до 

10 млн.т. Країна є великою щодо імпорту пшениці.  

Розрахувати розмір доходів бюджету від введення імпортного тарифу і зростання 

прибутків місцевих виробників. 

 

13. З Німеччини на адресу української фірми ТОВ “Юніт” надійшов вантаж – взуття на 

підошві за натуральної шкіри – 2000 пар. Ціна за одиницю товару складає 40 євро. Умови 

поставки EXW (Німеччина, склад постачальника).  

Ввізне мито складає 10% (повна ставка), 5% (пільгова ставка), 3% (преференційна 

ставка), але не менше 1,5 євро за одиницю. Німеччина є країною-учасницею ВТО. Виклик 

інспектора митниці в робочий час для огляду вантажу – 1 година. 

Вартість транспортування вантажу від Німеччини до України (Київ, склад покупця) 

складає 1200 євро, в т.ч. територією України 30% від загальної вартості. 

Вартість страхових, експедиторських, агентських послуг від Німеччини до України (Київ, 

склад покупця) складає 500 євро, в т.ч. територією Німеччини 40%. 

Курс євро на дату оформлення вантажної митної декларації складає 20 грн/євро.  

Нарахувати обов’язкові митні платежі при імпорті. 

 

14. Продавець – ТОВ „Стекло – Центр” (м. Мінськ) – здійснює поставку товару – салака 

натуральна з добавленням олії, 190 г, по ціні – 2,4 білоруських руб. в кількості 35000 банок на 

суму 84000,00 білоруських руб. покупцю ТОВ „Самоцвіт” (м. Новгород-Сіверський) – на 

умовах поставки FCA (м. Мінськ, Білорусь) згідно з правилами „Інкотермс – 2010”. 

Вага брутто 7500 кг. Вага нетто – 6650 кг. Транспортні витрати при використанні 

автомобільного транспорту при перевезенні вантажу по маршруту від м. Мінськ до кордону 

України – 3000,00 грн. 

Виклик інспектора в робочий час становить – 2 години. 

Митна вартість товару – 0,09 дол. США/банку. Ставка мита за кодом УКТ ЗЕД 

(1604199800) – 20%, але не менш 0,2 євро/кг. 
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Курс долара США по відношенню до гривні в день митного оформлення, встановлений 

НБУ, - 10,33 грн./дол. США. Курс євро – 12,29 грн./євро. Курс білоруського рубля  – 0,33 

грн./руб. Валюта розрахунку по контракту – білоруський рубль. Здійснити нарахування 

митних платежів та зборів згідно з чинним законодавством України. 

 

15. Продавець – компанія Beta Pharmaceuticals (Індія) – здійснює поставку покупцю – ТОВ 

„Гарант” (Україна) – фармацевтичних препаратів у вигляді in-bulk – порошок для 

приготування розчину для ін’єкцій по 1 г у флакона № 500: цефтріаксону – 5000 флаконів за 

ціною – 0,461 дол. /флакон, цефазоліну – 40000 флаконів за ціною – 0,91 дол. США /флакон. 

Умовами поставки є СІР – Київ (Міжнародні правила „Інкотермс – 2010”). Ціна включає 

вартість товару, тари, пакування, маркування, страховка і доставки на зазначених умовах. 

Вага брутто – 1233 кг, вага нетто – 1044 кг. Виклик інспектора на догляд товару в робочий час 

становить – 1 година. Ставка мита за кодом УКТ ЗЕД (3004209000) – 0%. Курс долара по 

відношенню до гривні в день митного оформлення, встановлений НБУ – 10,2 грн./дол. США. 

Нарахувати митні платежі та збори згідно з законодавством України. 

 

16. З Польщі на адресу української фірми ТОВ “Укртов” надійшов вантаж – партія (50000 

кг) печива із вмістом какао 30%.  Ціна за одиницю товару складає 5 євро/кг. Умови поставки 

CPТ-Харків (склад покупця).  

Ввізне мито складає 15% (повна ставка), 10% (пільгова ставка), 5% (преференційна 

ставка), але не менше 0,5 євро за кг. Із Польщею Україна підписала договір про надання 

режиму найбільшого сприяння.  

Вартість транспортування вантажу від Польщі до України (Харків, склад покупця) 

складає 1000 євро, в т.ч. територією України 50% від загальної вартості. 

Вартість страхових, експедиторських, агентських послуг  від Польщі до України (Харків, 

склад покупця) складає 400 євро, в т.ч. територією Польщі 40%. 

Курс євро на дату оформлення вантажної митної декларації складає 20 грн/євро.  

Нарахувати обов’язкові митні платежі при імпорті. 

 

17. Ставка імпортного мита на комп’ютери становить 15%, на материнські плати до 

комп’ютерів – 10%. Розрахувати ефективний рівень митного захисту якщо: 

1. Вартість материнської плати становить 25% вартості комп’ютера; 

2. 40% вартості комп’ютера; 

3. 55% вартості комп’ютера. 

 

18. На основі даних платіжного балансу країни визначити сальдо балансу руху капіталу. 

 

Експорт товарів +40 

Імпорт товарів -30 

Експорт послуг +15 

Імпорт послуг -10 

Чисті прибутки від інвестицій -5 

Чисті грошові перекази +10 

Прилив капіталу +10 

Відплив капіталу -40 

Офіційні резерви +10 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Відповіді під час вступних випробувань оцінюються від 0 до 200 балів. Мінімальна 

сума балів, яку абітурієнт має набрати для участі у конкурсному відборі, складає 100 балів. 

Пакет екзаменаційних матеріалів містить 3 варіанти завдань, кожен з яких включає 50 

тестів різного рівня складності.  

Кожен варіант складається з трьох блоків тестів: 

1-БЛОК  містить 35 тестів середнього рівня складності, кожен з яких оцінюється  в 2 

бали; 

2-БЛОК містить 10 тестів підвищеного рівня складності, кожен з яких оцінюється в 6 

балів; 

3-БЛОК містить 5 тестів, розв’язання яких передбачає вирішення практичних завдань, 

кожен зазначений тест оцінюється в 14 балів. 

Бали за окремими завданнями розподіляються наступним чином: 

 

1 блок  2 блок  3 блок  Сума 

70 балів 60 балів 70 балів 200 балів 

 

 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

 

Шкала оцінювання 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 
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4. ПИТАННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СПІВБЕСІДИ  

(ПРИ ПЕРЕХРЕСНОМУ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ) 

 

4.1. Призначення кваліфікаційної співбесіди та критерії оцінювання 

 

На спеціальність 051 «Економіка» відкритий перехресний вступ до магістратури (вступ 

на базі диплома, здобутого за іншою спеціальністю). Кваліфікаційна співбесіда проводиться 

перед вступним фаховим іспитом для виявлення мінімального рівня обізнаності абітурієнта зі 

змістом спеціальності (професії). 

В програму кваліфікаційної співбесіди включено питання нормативних дисциплін циклу 

фундаментальної підготовки: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки».  

Кваліфікаційна співбесіда оцінюється за шкалою «склав / не склав». 

Оцінка «склав» виставляється у наступних випадках: 

- повна, вірна та грунтовна відповідь на запитання, теоретично правильний і логічно 

обгрунтований виклад матеріалу, при якому абітурієнт повно і глибоко використав відомі 

йому фактичні знання, виявив здібність аналізувати економічні явища та процеси, робити 

висновки і узагальнення з чіткім їх формуванням; 

- правильна і обгрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт розуміє теоретичний 

матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає при цьому деякі несуттєві 

неточності; правильна, проте не обгрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт розуміє 

теоретичний матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає суттєві неточності; 

- неповна відповідь на запитання або така, що не містить аналізу фактичного матеріалу, 

необхідних узагальнень і висновків, і свідчить про те, що знання абітурієнта мають дещо 

розрізнений, фрагментарний характер. 

 

Оцінка «не склав» виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає змісту 

програмного матеріалу і свідчить про нерозуміння вступником його основних положень.  
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4.2. Питання для співбесіди 

 

Питання до курсу «Основи економічної теорії» 

1. Виникнення економічної теорії. Об'єкт економічної теорії і її предмет. Методи економічної 

теорії. Економічні закони. 

2. Продуктивні сили суспільства. Виробничі відносини, їх суть, система і структура. 

Суспільно-економічна формація і її складові. Типи економічних систем. 

3. Економічні потреби, їх суть і структура. Основні фактори виробництва.  

4. Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне і товарне  виробництво. Просте 

товарне виробництво. Розширена форма товарного виробництва, її основні риси і механізм 

виникнення. 

5. Товар і його властивості. Теорії вартості.  

6. Гроші і їх основні риси. Еволюція грошей і їх функції. Грошовий обіг і його закони. 

Інфляція, її суть і причини. 

7. Суть підприємництва і умови його існування. Підприємництво в системі товарного 

виробництва. 

8. Суспільне відтворювання: суть і основні риси. Економічне зростання і його типи.  

9. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Накопичення капіталу, його суть. 

Фактори накопичення капіталу.  

10. Робоча сила, її вартість. Заробітна плата - категорія розвиненого товарного виробництва. 

11. Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати. Сучасна структура заробітної 

плати. 

12. Витрати виробництва, їх суть і види. Прибуток і його суть. Норма прибутку. 

13. Кредит як форма рушення позикового капіталу.  

14. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Структура ринку. 

15. Інфраструктура ринку, її елементи і функції. 

16. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.  

17. Конкуренція:  сутність, функції і види конкуренції. Методи конкурентної боротьби. 

18. Монополія в ринковій економіці. Антимонопольна політика держави. 

19. Зміст макроекономічних зв'язків в національній економіці. Система національних 

рахунків. Валовий національний продукт. Методи обчислення валового національного 

продукту.  

20. Порушення макроекономічної рівноваги. Економічний цикл. Види циклів і їх матеріальна 

основа. 

21. Диференціація доходів в суспільстві. Необхідність перерозподілу національного прибутку 

і доходів населення. 

22. Об'єктивна необхідність державного регулювання суспільного відтворювання. Сучасні 

форми і методи державного регулювання.  

23. Фінанси, їх суть і функції. Структура фінансової системи. Державний бюджет. 

24. Кредитна система і механізм її дії. Центральні і комерційні банки. Функції кредитної 

системи. Цілі і методи кредитної політики держави. 

25. Зайнятість населення. Безробіття: суть, причини, види. Соціальна політика держави: зміст, 

задачі. 

26. Соціально-економічна суть системи сучасного світового господарства. 

27. Специфіка міжнародних економічних відносин і їх основні форми. 

28. Основні глобальні проблеми і їх класифікація. Суть глобальних проблем людства. 

Міжнародна співпраця у розв'язанні глобальних проблем. 

 

Питання до курсу «Історія економіки та економічної думки» 

1. Суть меркантилізму, етапи його розвитку. 

2. Загальна характеристика класичної політичної економії. Етапи розвитку класичної 

політичної економії. 
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3. Економічні вчення Уїльяма Петті. 

4. Теорія Пьера Буагильбера. 

5. Фізіократи. Вчення Ф. Кене. 

6. Економічні переконання А. Тюрго. 

7. Закон народонаселення П. Мальтуса. Теорія оптимальної чисельності населення та 

прожиткового мінімуму заробітної плати. 

8. Ж.-Б. Сей як основоположник теорії «трьох чинників виробництва». Закон ринків Ж.-Б. 

Сея. 

9. Економічні погляди Ж.Сисмонді. 

10. Економічна концепція Прудона. 

11. Економічні вчення утопічного соціалізму ( А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Р. Оуен). 

12. Історична школа (Ф.Ліст, В. Рошер, В. Зомбарт, М. Вебер). Нова історична школа 

(Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер). 

13. Виникнення маржиналізму (А. Курно, М. Госсен, І. Тюнен). Етапи розвитку 

маржиналізму. Австрійська школа (К. Менгер, Е.Бем-Баверк, Ф. Візер). Шведська школа 

маржиналізму (К.Викселль, Г.Кассель). 

14. Формування неокласичної економічної теорії: Кембріджська школа (А. Маршалл); 

Американська школа (Д. Кларк). 

15. Соціально-інстітуціональний напрям економічної теорії ( Т. Веблен, У. Мітчелл, Д. 

Коммонс). 

16. Теорії індустріального суспільства (Д. Белл, Д. Гелбрейт).  

17. Умови виникнення кейнсіанства. Теоретична система кейнсіанства. 

18. Розвиток неокейнсіанства (А.Хансен, С. Харріс, Ф.Перру). 

19. Розвиток посткейнсіанства (Д.Робінсон). 

20. Теоретичні основи неоліберализму (В. Ойкен, Л.Ерхард) 

21. Неокласичний економічний аналіз (П. Самуельсон). 

22. Сутність та історичні етапи виникнення та розвитку інституціоналізму. 

 

Питання до курсу «Макроекономіка» 

1. Предмет макроекономіки, взаємозв’язок з мікроекономікою. 

2. Система національних розрахунків, принципи її побудови. 

3. Структура ВНП як сукупної величини: обсягу виробництва, доходів та витрат. 

4. ВНП та інші показники сукупних обсягу виробництва та доходу. 

5. Безробіття: суть, показники, типи. 

6. Інфляція: суть, показники, типи. 

7. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. 

8. Природний рівень (норма) безробіття та природний обсяг ВНП. 

9. Крива сукупного попиту. Чинники, які  визначають зсув кривої сукупного попиту. 

10. Довгострокова і короткострокова крива сукупної пропозиції. 

11. Функції державного бюджету, джерела доходів держбюджету. Крива Лаффера. 

12. Бюджетний дефіцит та способи його фінансування. Інфляційні наслідки дефіциту 

бюджету.  

13. Бюджетна та податкова системи України. Проблеми державного боргу і бюджетної   

політики в Україні. 

14. Центральний банк і його функції. Інструменти грошової політики Центрального банку. 

15. Грошовий мультиплікатор. 

16. Пропозиція та попит на гроші. 

17. Різні точки зору на макроекономічну політику (класична теорія, кейнсіанство і  

монетаризм). 

18. Порівняльні переваги і спеціалізація як основа міжнародної торгівлі. 

19. Валютний ринок і ринковий обмінний курс. 

20. Моделі економічного зростання. 
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21. Вплив макроекономічної політики на динаміку рівноважного реального валютного курсу. 

 

Питання до курсу «Мікроекономіка» 

1. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 

2. Мікросистема та її основні характеристики. 

3. Попит. Закон попиту. Цінові і нецінові детермінанти попиту. 

4. Пропозиція. Закон пропозиції. Цінові і нецінові детермінанти  пропозиції. 

5. Стійкість і нестійкість рівноваги. Павутинообразна модель. 

6. Еластичність: поняття, коефіцієнт, види, форми. 

7. Криві байдужості. Гранична норма заміщення. 

8. Бюджетні обмеження. Споживчий вибір. 

9. Виробнича функція. Чинники виробництва. Максимізація випуску. 

10. Крива виробничої байдужості – ізокванта. Карта ізоквант. 

11. Витрати виробництва та їх класифікація. 

12. Досконала конкуренція: загальна економічна характеристика. 

13. Чиста монополія: загальна економічна характеристика, визначення обсягу виробництва і 

ціни. 

14. Монополістична конкуренція: загальна економічна характеристика, визначення обсягу 

виробництва і ціни. 

15. Олігополія: загальна економічна характеристика. 

16. Ціноутворення в умовах олігополії. 

17. Попит і пропозиція труда. Визначення середнього рівня заробітної плати. 

18. Ринок капіталу. Позиковий процент. 

19. Ринок землі. Економічна рента. 

20. Загальна рівновага і економічний добробут. 
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Маріуполь : МДУ, 2019. – 175 с. 
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Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.; под науч. ред. проф. Д. Лукьяненко, А. 

Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с. 
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літератури, 2014. – 472 с.  
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