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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст» вступають для здобуття ОС «Бакалавр», базується 

на знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА  

Міжнародна економічна система. Поняття та структура міжнародної 

економічної системи. Міжнародний поділ праці. Форми міжнародного поділу 

праці. Форми міжнародних економічних відносин. Поняття середовища міжна-

родної економіки, його структуризація й особливості. Класифікація країн світу 

за різними критеріями. Характеристика основних груп країн, що входять до сві-

тового господарства. Показники економічного потенціалу та рівня розвитку 

країн. Показники відкритості національної економіки. Відносини України з мі-

жнародною економічною спільнотою. 

Міжнародна торгівля. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.  

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія технологічного розриву.  

Теорія внутрішньогалузевої торгівлі. Теорія життєвого циклу товару. Теорія 

конкурентних переваг М. Портера. Товарна та географічна структура міжнаро-

дної торгівлі. Основні форми й методи торгівлі товарами. Посередництво в мі-

жнародній торгівлі. Особливості проведення змагальних торговельних операцій 

на міжнародних біржах, аукціонах і під час міжнародних тендерів. Україна на 

світовому ринку товарів. Міжнародна торгівля послугами. Класифікація послуг 

у світовій торгівлі. Складові зовнішньоторговельної політики держави. Митний 

тариф, його складові та рівні. Функції митного тарифу. Види мита. Особливості 

розвитку митно-тарифного регулювання в Україні. 

Міжнародні інвестиції. Суть, причини та чинники міжнародного руху 

капіталу. Форми міжнародного руху капіталу: інвестиції, кредит, допомога. 

Поняття прямих іноземних інвестицій. Характеристика ринку міжнародних ін-

вестицій. Види компаній з участю іноземного капіталу. Сучасний стан і динамі-

ка ринку інвестицій. Прямі іноземні інвестиції в економіку України. Формуван-

ня міжнародного виробництва та транснаціоналізація світової економіки.  

Проблеми та перспективи інтеграції національного ринку України до світового 

ринку капіталів. 

Міжнародний кредит. Міжнародний кредит і його роль у міжнародних 

економічних відносинах. Форми й види міжнародного кредиту. Сучасні форми 

міжнародного кредитування: факторинг, форфейтинг, лізинг. Світовий фінан-

совий ринок. Основні функції світового фінансового ринку. Операції на міжна-

родному фінансовому ринку. Міжнародний ринок цінних паперів. Похідні фі-

нансові інструменти. Міжнародні валютно-фінансові організації. Діяльність 

Міжнародного валютного фонду. Основні цілі Групи Світового банку. Світова 

криза заборгованості. Зовнішня заборгованість України. 

Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародна трудова міграція як 

один із рушійних процесів розвитку світового ринку праці. Вплив глобалізації 

на розвиток світового ринку праці. Класифікація форм міжнародної трудової 

міграції. Основні етапи міжнародної міграції робочої сили. Наслідки перемі-

щення трудових ресурсів. Центри залучення міжнародних мігрантів. Напрями й 
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форми інтеграції України до світового ринку праці. Шляхи вдосконалення тру-

дового потенціалу України. 

Міжнародна передача технологій. Сутність і форми міжнародного тех-

нологічного обміну. Особливості міжнародного технологічного обміну в сучас-

них умовах. Міжнародна торгівля ліцензіями. Об’єкти ліцензій. Види ліцензій. 

Умови ліцензійних угод. Форми ліцензійних винагород. Особливості міжнаро-

дного ринку інжинірингових послуг. Міжнародне регулювання ринку техноло-

гій. Європейська патентна організація. Світова організація інтелектуальної вла-

сності. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Особли-

вості міжнародного технологічного обміну в Україні. 

Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. Форми й особливості 

міжнародних розрахунків. Авансові розрахунки в формі звичайного банківсько-

го переказу коштів. Розрахунки за відкритим рахунком. Розрахунки за допомо-

гою векселів і чеків. Електронно-магнітні засоби здійснення платежів.  

Визначення та принципи формування платіжного балансу. Структура платіжно-

го балансу. Чинники, що впливають на стан платіжного балансу. Платіжний ба-

ланс України. 

Міжнародна економічна інтеграція. Суть і форми міжнародної еконо-

мічної інтеграції. Передумови регіональної економічної інтеграції. Форми регі-

ональних економічних утворень. Зони преференційної та вільної торгівлі.  

Митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союзи. Особливості су-

часних міжнародних інтеграційних процесів. Основні регіональні інтеграційні 

утворення. Європейський Союз, Європейська асоціація вільної торгівлі,  

Північноамериканська зона вільної торгівлі, Асоціація країн Південно-Східної 

Азії (АСЕАН).  

Глобалізація й економічний розвиток. Глобалізація як закономірність 

розвитку світової економіки. Основні етапи економічної глобалізації. Сутність 

глобалізації. Причини й основні ознаки глобалізації. Суперечливість глобаліза-

ційного процесу. Фінансова глобалізація. Світові фінансові кризи. Глобальні 

проблеми та шляхи їх вирішення. Демографічний вибух і пов’язані з ним про-

блеми. Проблеми розвитку людини. Проблема нерівномірності розвитку країн 

світу. Міжнародне регулювання глобальних проблем. Роль ООН у врегулюван-

ні важливих проблем людства. 

Міжнародна економічна політика України. Стан, проблеми та перспе-

ктиви розвитку української економіки. Зміст і загальна характеристика еконо-

мічної політики держави. Нова модель економічного розвитку України. Специ-

фіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку України. Оцінка 

міжнародної конкурентоспроможності України та шляхи її підвищення. 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Вступ до економічної теорії. Суспільне виробництво та його основні фа-

ктори. Крива виробничих можливостей. Поняття альтернативних витрат.  

Інституційна структура економіки. Економічні системи та їх класифікація.  

Порівняльний аналіз економічних систем у теоріях індустріально-економічного 

розвитку. 
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Основи функціонування ринкової економіки. Виробничі можливості й 

потреби суспільства. Виробництво та його основні фактори. Обмеженість ресу-

рсів. Товарна форма організації суспільного виробництва. Суть і функції гро-

шей. Грошовий обіг і його закони. Інфляція, її суть і причини. Конкуренція, її 

сутність і основні функції в ринковій економіці. 

Мікроекономіка. Підприємницька діяльність, її сутність і різноманіт-

ність організаційних форм. Витрати виробництва, дохід і прибуток підприємст-

ва. Управління фірмою. Менеджмент і його основні функції. Маркетингова дія-

льність фірми: сутність, види, мета. Механізм ціноутворення на підприємстві. 

Ринок праці. Сутність відносин найму робочої сили. Заробітна плата як регуля-

тор ринку праці. Ринок капіталу. Інвестиційні блага, інвестиційні кошти й інве-

стування. Дисконтування. Ринок кредитних ресурсів. Ставка процента. 

Макроекономіка. Предмет і основні проблеми макроекономіки.  

Національне багатство: сутність, структура та джерела збільшення. Економічна 

рівновага: сутність, види та передумови. Створення національної інноваційної 

системи України. Рівновага на грошовому ринку. Поняття кредитно-банківської 

системи. Страхування: сутність і функції.  

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Ринок і продукція. Програма діяльності підприємства та підходи до її 

розробки. Сутнісна характеристика продукції, її класифікація та вимірники.  

Натуральні та вартісні показники виробничої програми та їх взаємозв'язок.  

Поняття та види виробничої потужності підприємства. Показники рівня вико-

ристання виробничих потужностей. Ресурсне забезпечення виробничої програ-

ми діяльності підприємства. 

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Поняття пер-

соналу, його склад і кваліфікаційні характеристики, поділ за професіями та ква-

ліфікацією. Продуктивність праці, методи її розрахунку та чинники зростання. 

Планування чисельності промислово-виробничого персоналу. Оплата праці, її 

принципи, види, форми та системи. Оплата праці керівників, спеціалістів і слу-

жбовців. Склад фонду оплати праці підприємства. 

Капітал підприємства. Склад і структура основних виробничих фондів 

(ОВФ) підприємства. Групування основних фондів. Види вартості ОВФ.  

Зношення ОВФ і його види. Економічна сутність амортизації ОВФ і методи її 

нарахування. Система показників ефективності відтворення та використання 

ОВФ. Сутність, склад і структура оборотних коштів підприємства. Джерела фо-

рмування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів.  

Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання матеріаль-

них ресурсів.  

Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-

економічні результати діяльності підприємства. Поняття витрат підприємст-

ва та собівартості продукції. Класифікація витрат підприємства. Групування 

витрат за економічними елементами та статями калькуляції. Види собівартості 

продукції та її структура. Оцінка рівня витрат підприємства та шляхи зниження 
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собівартості його продукції. Поняття та види прибутку й доходу, формування 

чистого прибутку. Показники прибутковості підприємства та продукції.  

 

ФІНАНСИ 

Сутність і призначення фінансів. Сутність, призначення та роль фінан-

сів. Функції фінансів. Фінансово-кредитний механізм. Фінансова наука. Моделі 

фінансових відносин у суспільстві. 

Фінансова система та фінансові ресурси. Структура та будова фінансо-

вої системи. Сфери та ланки фінансових відносин. Будова національної фінан-

сової системи. Фінансова політика. Економічна сутність фінансових ресурсів. 

Управління фінансами. Фінансовий контроль. 

Фінансова політика. Завдання та принципи фінансової політики. Форми 

та методи реалізації фінансової політики. Фінансова безпека держави. Фінансо-

ва криза та її характеристика. 

Система державних фінансів. Призначення й суть державних фінансів. 

Державні доходи й витрати. Міжбюджетні відносини. Місцеві фінанси. 

Цільові фонди фінансових ресурсів і соціальні гарантії населення. 

Економічна суть централізованих фондів цільового призначення.  

Характеристика бюджетних фондів цільового призначення. Пенсійний фонд. 

Фонди соціального страхування. 

Страхова справа. Економічна суть страхування. Галузі, форми й види 

страхування. Організація процесу страхування. Страхування в сфері АПК. 

Державний кредит і державний борг. Економічна суть і роль державно-

го кредиту. Структура державного боргу та механізм його формування. Види 

державних кредитів. Управління державним боргом. Національний борг і його 

вплив на фінансову ситуацію в державі. 

Фінансовий ринок. Фінансові посередники. Ризик і ціна капіталу. Ринок 

капіталів. Ринок похідних фінансових інструментів. Види похідних фінансових 

інструментів. Грошовий ринок і ринок банківських позичок. Валютний ринок. 

Фондова біржа та біржові операції.  

Міжнародні фінанси. Сутність і призначення міжнародних фінансів. 

Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції Міжнарод-

ний фінансовий ринок. 

 

МАРКЕТИНГ 

Маркетинг у системі управління підприємством. Маркетинг як осно-

вна функція бізнесу. Місце маркетингу в системі управління підприємством. 

Етапи розвитку маркетингу. Основні категорії маркетингу. Види маркетингу. 

Методологічні основи маркетингу. Сучасна концепція маркетингу. Комплекс 

маркетингу. Вплив зовнішнього середовища на маркетингову діяльність органі-

зації. Фактори внутрішнього середовища діяльність компанії. 

Маркетингові дослідження. Етапи процесу маркетингового менедж-

менту та їх зміст. Маркетингові дослідження ринку. Управління маркетингови-

ми дослідженнями й оцінкою ринкових можливостей підприємства. Суть, мета 

основні завдання маркетингових досліджень. Структура та процес маркетинго-
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вих досліджень. Дослідження поведінки споживачів. Дослідження ринків.  

Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових ринків підприємства.  

Сегментація ринку. Вибір найбільш вигідних варіантів маркетингових зусиль 

підприємства з погляду його цілей і ресурсів (наявний капітал, виробничі поту-

жності, система пропонування збуту, комунікації тощо). 

Формування маркетингової стратегії та планування маркетингових 

програм. Сутність маркетингового планування, його завдання та принципи. 

Формування маркетингової стратегії фірми. Адаптація до змін. Реалізація стра-

тегії. Стратегічне, тактичне й оперативне планування маркетингу. Маркетинг у 

бізнес-плані фірми. 

Маркетингова товарна політика. Суть маркетингової товарної полі-

тики. Класифікація товарів. Конкурентоспроможність продукції та її оцінка.  

Інновація в товарній політиці. Управління товаром і його життєвий цикл.  

Маркетингове управління в сфері послуг. 

Маркетингова цінова політика. Управління ціноутворенням. Суть ма-

ркетингової цінової політики підприємства. Алгоритми маркетингового розра-

хунку цін. Встановлення цін на товари. Управління цінами, ціноутворення, орі-

єнтоване на маркетинг. Ініціювання зміни цін і реакція на цінові зміни. 

Управління комплексом маркетингових комунікацій. Сутність мар-

кетингової політики комунікацій. Комунікативні стратегії. Розробка й реаліза-

ція комплексу маркетингових комунікацій. Рекламне планування. Прямий мар-

кетинг. Заходи на стимулювання збуту. Планування заходів зі стимулювання 

збуту. 

Маркетингова політика розподілу. Управління маркетинговими кана-

лами розподілу товарів. Роль маркетингових каналів, створення каналів розпо-

ділу. Управління каналами розподілу. Розвиток каналу. Організація розподілу 

товарів. Організація й контроль маркетингової діяльності підприємства. Прин-

ципи та сутність контролю маркетингової діяльності. Система та процес конт-

ролю. Маркетингові організаційні структури управління. Аналіз маркетингової 

діяльності, її суть і мета. 

 

Рекомендована література: 

1. Балабанов К. В., Булатова О. В., Чентуков Ю. І. Міжнародна економіка : на-

вчальне електронне видання. Маріуполь : МДУ, 2013. 552 с. 

2. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія. Політеконо-

мія, мікроекономіка, макроекономіка. [Електронный ресурс] Київ : Центр 

навчальної літератури, 2011. 

3. Гронтковська Г. Е., Ряба О. І., Венцурик А. М., Красновська О. І. Міжнаро-

дна економіка : навч. посіб. / За ред. Г. Е. Гронтковської. Київ : «Центр уч-

бової літератури», 2014. 384 с.  

4. Костюк В. С., Андрющенко А. М., Борейко І. П. Економічна теорія. [Елект-

ронний ресурс] Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 

5. Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Столярчук Я. М. Міжнародна економіка : 

підручник. Київ : КНЕУ, 2014. 762 с. 
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6. Міжнародна економіка : підручник для ВНЗ / за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. 

Лук’яненка, Ю.В. Макогона; Міністерство освіти і науки України. Київ : 

Центр учбової літератури, 2016. 559 с. 

7. Міжнародна економіка: підручник / За ред. В.М. Тарасевича. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2006. 224 с. 

8. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. Одеса «ТОВ.ПЛУТОН », 

2016. 352 с. 

9. Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін. Маркетинг : підруч-

ник. За наук. ред. д.е.н., проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка; кер. авт. 

кол. д. е. н., проф. І. Л. Решетнікова. Київ : КНЕУ, 2008. 600 с. 

10. Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. Харків 

: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 268 с. 

 

 

Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться за 200-

бальною шкалою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну та правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати 

максимально 200 балів (за 200-бальною шкалою ). 

При цьому до участі в конкурсному відборі допускаються особи, які 

отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 

130 балів. 

 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 3 

від 25.02.2020 р.) 

 

 


