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за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» для осіб, які вступають на базі 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Формою вступних випробувань на спеціальність 292 «Міжнародні економічні 

відносини» ОС «Бакалавр» для осіб, які вступають до МДУ для здобуття ступеня бакалавра 

на базі диплома молодшого спеціаліста, є письмовий фаховий іспит.  

Програма вступних випробувань побудована на основі питань навчального курсу 

«Основи економічної теорії».   

Кожен з трьох варіантів завдань для проведення вступного іспиту на спеціальність 

292 «Міжнародні економічні відносини» ОС «Бакалавр» містить 40 тестових завдань. 

Вступний екзамен є формою визначення ступеня підготовленості абітурієнтів, які 

мають диплом молодшого спеціаліста. 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 «Бакалавр» (на ІІ або ІІІ 

курс).  

Час, що відводиться для  проведення екзамену, складає 1 годину. 

Пакет екзаменаційних матеріалів містить 3 варіанти завдань, кожен з яких включає 40 

тестів, розділених на блоки за рівнем складності: 

1 БЛОК  містить 30 тестів середнього рівня складності; 

2 БЛОК містить 10 тестів підвищеного рівня складності. 
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2. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ 

 

Для вступників, що мають диплом молодшого спеціаліста,  

здобутий за спорідненою спеціальністю(на третій курс) 

1. Виникнення економічної теорії. Об'єкт та предмет економічної теорії.  

2. Методи економічної теорії. Економічні закони та категорії. 

3. Продуктивні сили суспільства.  

4. Виробничі відносини, їх сутність, система і структура. 

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

6. Економічні потреби, їх сутність і структура. Економічні інтереси. 

7. Основні фактори виробництва.  

8. Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне і товарне виробництво.  

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

механізм виникнення. 

10. Товар і його властивості.  

11. Теорії вартості.  

12. Витрати виробництва, їх сутність та види.  

13. Сутність та значення прибутку. Норма і маса прибутку. 

14. Гроші, їх основні риси та функції.  

15. Еволюція грошей та розвиток форм вартості.  

16. Грошовий обіг і його закони. Форми грошового обігу. 

17. Інфляція, її сутнісь і причини. 

18. Види та наслідки інфляції. 

19. Сутність підприємництва і умови його існування. 

20. Місце домогосподарств в економічній системі суспільства.  

21. Суспільне відтворювання: сутність і основні риси.  

22. Економічне зростання та його типи.  

23. Капітал як економічна категорія товарного виробництва.  

24. Накопичення капіталу, його суть. Фактори накопичення капіталу.  

25. Робоча сила, її вартість. Найманий труд.  

26. Заробітна плата як категорія розвиненого товарного виробництва. 

27. Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати.  

28. Сучасна структура заробітної плати. 

29. Аграрна сфера виробництва і її особливості. Суть аграрних відносин.  

30. Аграрна політика. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва. 

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

32. Інфраструктура ринку, її елементи і функції. 

33. Моделі ринку.  

34. Ринкова ціна: суть, механізм формування і функції.  
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35. Попит і пропозиція. 

36. Закони попиту і пропозиції.  

37. Конкуренція: сутність, функції і форми конкуренції.  

38. Методи конкурентної боротьби. 

39. Монополія в ринковій економіці. Антимонопольна політика держави. 

40. Зміст макроекономічних зв'язків в національній економіці.  

41. Валовий національний продукт. Методи обчислення валового національного продукту. 

Система національних рахунків. 

42. Порушення макроекономічної рівноваги.  

43. Економічний цикл. Види циклів і їх матеріальна основа. 

44. Розподільні відносини як фаза відтворювання. Диференціація доходів в суспільстві. 

Необхідність перерозподілу національного прибутку і доходів населення. 

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

форми і методи державного регулювання.  

46. Роль фінансово-кредитної системи в регулюванні виробництва.  

47. Фінанси, їх суть і функції.  

48. Структура фінансової системи. Державні фінанси. 

49. Кредит як форма руху позикового капіталу.  

50. Кредитна система і механізм її дії. Функції кредитної системи. 

51. Центральні і комерційні банки.  

52. Цілі і методи кредитної політики держави. 

53. Зайнятість населення.  

54. Безробіття: сутність, причини. Види безробіття.  

55. Соціальна політика держави: зміст, задачі. 

56. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. 

57. Етапи розвитку світового господарства. 

58. Сутність  міжнародних економічних відносин. 

59. Основні форми міжнародних економічних відносин. 

60. Рівні регулювання міжнародних економічних відносин. 

61. Сутність інтернаціоналізації господарського життя. 

62. Сутність та значення міжнародного поділу праці. 

63. Умови (чинники) міжнародного поділу праці. 

64. Міжнародна спеціалізація та кооперація виробництва. 

65. Сутність та форми міжнародної торгівлі.  

66. Рівні регулювання міжнародної торгівлі. 

67. Сутність та форми міжнародного руху капіталу. 

68. Сутність та чинники міжнародної міграції робочої сили. 

69. Переваги та недоліки міжнародної міграції робочої сили. 

70. Сутність міжнародної економічної інтеграції. 
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71. Етапи розвитку міжнародних інтеграційних процесів. 

72. Рівні розвитку інтеграційних процесів. Регіоналізація та глобалізація. 

73. Сутність і мотивація міжнародного бізнесу.  

74. Суб'єкти міжнародного бізнесу. Транснаціональні корпорації.  

75. Основні глобальні проблеми та їх класифікація.  

 

Для вступників, що мають диплом молодшого спеціаліста,  

здобутий за іншою спеціальністю(на другий курс) 

1. Виникнення економічної теорії. Об'єкт та предмет економічної теорії.  

2. Методи економічної теорії. Економічні закони та категорії. 

3. Продуктивні сили суспільства.  

4. Виробничі відносини, їх сутність, система і структура. 

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

6. Економічні потреби, їх сутність і структура. Економічні інтереси. 

7. Основні фактори виробництва.  

8. Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне і товарне  виробництво.  

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

механізм виникнення. 

10. Товар і його властивості.  

11. Теорії вартості.  

12. Витрати виробництва, їх сутність та види.  

13. Сутність та значення прибутку. Норма і маса прибутку. 

14. Гроші, їх основні риси та функції.  

15. Еволюція грошей та розвиток форм вартості.  

16. Грошовий обіг і його закони. Форми грошового обігу. 

17. Інфляція, її сутнісь і причини. 

18. Види та наслідки інфляції. 

19. Сутність підприємництва і умови його існування. 

20. Місце домогосподарств в економічній системі суспільства.  

21. Суспільне відтворювання: сутність і основні риси.  

22. Економічне зростання та його типи.  

23. Капітал як економічна категорія товарного виробництва.  

24. Накопичення капіталу, його суть. Фактори накопичення капіталу.  

25. Робоча сила, її вартість. Найманий труд.  

26. Заробітна плата як категорія розвиненого товарного виробництва. 

27. Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати.  

28. Сучасна структура заробітної плати. 

29. Аграрна сфера виробництва і її особливості. Суть аграрних відносин.  

30. Аграрна політика. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва. 
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31. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Структура ринку. 

32. Інфраструктура ринку, її елементи і функції. 

33. Моделі ринку.  

34. Ринкова ціна: суть, механізм формування і функції.  

35. Попит і пропозиція. 

36. Закони попиту і пропозиції.  

37. Конкуренція: сутність, функції і форми конкуренції.  

38. Методи конкурентної боротьби. 

39. Монополія в ринковій економіці. Антимонопольна політика держави. 

40. Зміст макроекономічних зв'язків в національній економіці.  

41. Валовий національний продукт. Методи обчислення валового національного продукту. 

Система національних рахунків. 

42. Порушення макроекономічної рівноваги.  

43. Економічний цикл. Види циклів і їх матеріальна основа. 

44. Розподільні відносини як фаза відтворювання. Диференціація доходів в суспільстві. 

Необхідність перерозподілу національного прибутку і доходів населення. 

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

форми і методи державного регулювання.  

46. Роль фінансово-кредитної системи в регулюванні виробництва.  

47. Фінанси, їх суть і функції.  

48. Структура фінансової системи. Державні фінанси. 

49. Кредит як форма руху позикового капіталу.  

50. Кредитна система і механізм її дії. Функції кредитної системи. 

51. Центральні і комерційні банки.  

52. Цілі і методи кредитної політики держави. 

53. Зайнятість населення.  

54. Безробіття: сутність, причини. Види безробіття.  

55. Соціальна політика держави: зміст, задачі. 

56. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. 

57. Специфіка міжнародних економічних відносин та їх основні форми. 

58. Сутність і мотивація міжнародного бізнесу.  

59. Суб'єкти міжнародного бізнесу. Транснаціональні корпорації.  

60. Основні глобальні проблеми і їх класифікація. Міжнародна співпраця в розв'язанні 

глобальних проблем. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

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 40 

тестів різного рівня складності.  

Кожен варіант складається з двох блоків тестів: 

1 БЛОК містить 30 тестів середнього рівня складності, кожен з яких оцінюється  у 4 

бали; 

2 БЛОК містить 10 тестів підвищеного рівня складності, кожен з яких оцінюється у 8 

балів. 

 

Бали за окремими завданнями розподіляються наступним чином: 

 

1 блок  2 блок  Сума 

120 балів 80 балів 100 балів 

 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка за національною шкалою Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

відмінно 180-200  

добре 140-179  

задовільно 100-139  

незадовільно 0-99  
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