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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки 

абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка». 

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального 

плану підготовки фахівців на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» – «Основи економічної теорії», «Національна економіка», 

«Регіональна  економіка». 

Для оцінки знань абітурієнтів з вступного екзамену фаховою атестаційною 

комісією розроблені тестові завдання, які відповідають змісту навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Критеріально-орієнтовані тестові 

завдання дозволяють встановити рівень сформованості компетенцій, необхідних для 

засвоєння змісту навчання за ступенем «бакалавр». 

 

1. Загально-професійні компетенції: 
- розуміти загальні засади економічної теорії, основні положення макро- та 

мікроекономіки; 
- уявляти систему функціонування світового господарства; 
- знати структуру та особливості економіки України, методологічні підходи 

до аналізу господарської діяльності, особливості трансформації економіки України, 

її структурної перебудови  в умовах ринкової перетворень, інституційні форми 

інтеграції України в світове господарство; 

- господарський механізм функціонування на рівні місцевого 

самоврядування; 

- механізм розміщення продуктивних сил; методи кількісної та якісної 

оцінки економічних явищ; шляхи підвищення ефективності використання 

потенціалу території. 

-  

2. Спеціалізовано-професійні компетенції: 
- здійснювати оцінку ефективності діяльності фірми на основі 

мікроекономічних залежностей; 

- користуватись в практичній роботі методикою застосування економічних 

законів; 

- виконувати порівняльний аналіз показників національної економіки; 

- збирати і аналізувати інформацію, пов’язану з економічною діяльністю, 

організаційним, економічним та правовим забезпеченням діяльності підприємств; 

- оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на функціонування та 

особливості виробництва; 

- кількісно оцінювати явища та визначати тенденції зміни показників. 
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ЗМІСТ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 
"ЕКОНОМІКА" 

 
РОЗДІЛ 1 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

1.1. Методи економічної теорії. 

Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні 

напрямки, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні. 

Предмет дослідження в економічній теорії. Різні підходи до його визначення і 

аналізу різними  школами.  Складові частини сучасної економічної  теорії. 

Позитивна та нормативна економічна теорія. Економічні категорії, закони і 

принципи. Система економічних законів. Пізнання та використання економічних 

законів. Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі конкретно-

економічних наук. Економічна теорія – наукова  основа економічної політики 

держави. Взаємозв'язок економічної теорії, економічної  політики та господарської 

практики. Специфіка соціально-економічних досліджень. Мікроекономічний та 

макроекономічний рівні досліджень. Емпіричні та теоретичні методи. Метод  

абстракції. Єдність абстрактного і конкретного. Сходження від абстрактного до 

конкретного. Методи аналізу та синтезу. Математичні і статистичні методи та 

поєднання кількісного і якісного аналізу. Системність та єдність логічного та 

історичного аналізу. Методи індукції і дедукції. 

1.2. Економічна система суспільства. Відносини власності. 

Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. 

Об'єктивні основи розвитку людської цивілізації. Етапи розвитку та гуманістична 

спрямованість цивілізаційного процесу. Економічна система, її сутність та 

структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. 

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. 

Типи і еволюція економічних систем. Власність як економічна категорія. Місце та 

роль власності в економічній системі. Власність та право власності. Суб'єкти та 

об'єкти власності. Нові об'єкти власності. 

Види і форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності 

в ринковій економіці. Людина в економічній системі як виробник, суб'єкт 

виробничих відносин, кінцева мета суспільного виробництва. 

1.3. Форма організації суспільного виробництва. 

Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне 

виробництво. Елементи процесу виробництва. Звязок між сферами матеріального і 

нематеріального виробництва. Основні фактории виробництва. Чотирифакторна 

класифікація елементів виробництва. Сучасні фактори виробництва. Форми 

організації суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Причини 

виникнення і функціонування товарного виробництва. Товарне виробництво як 

основа виникнення і розвитку ринкової економіки. Економічні та неекономічні 

блага. Товар і його властивості. 

1.4. Теорія грошей і грошового обігу. 
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Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства та розвинута 

форма товарних відносин. Концепції виникнення  та суті грошей. Специфіка 

вартості грошей. Функції грошей та їх еволюція. Гроші та ціна. Грошовий обіг і його 

закони. Грошова маса, її структура та агреговані показники. Грошовий ринок. 

Грошова система, її основні елементи та типи. Еволюція грошових систем. Види та 

природа сучасних грошей. Створення грошової системи в Україні. Суть, причини та 

види інфляції. Стагфляція. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна 

державна політика. 

1.5. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги. 

Сутність попиту. Цінові та нецінові фактори які впливають на попит. 

Пропозиція: зміст і фактори що на неї впливають. Еластичність попиту і пропозиції. 

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 

1.6. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. 

Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової економіки. 

Сутність і генезис економічної конкуренції. Конкуренція – антипод монополізму. 

Всеохоплюючий характер конкуренції. Економічний закон конкуренції. Сутність, 

витоки та види монополізму. Організаційні форми монополістичних структур. Види 

конкуренції. Досконала або вільна і недосконала конкуренція. Типи ринків 

недосконалої конкуренції: чиста монополія, монополістична конкуренція, 

олігополія. Цінова та нецінова конкуренція. Монопольні ціни. Основні риси 

олігополістичної конкуренції. Неціновий характер і основні засоби олігополістичної 

конкуренції. Монопольна влада. Недоліки надмірної монополізації економіки. 

Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Антимонопольна 

політика в Україні. 

1.7. Підприємництво в ринковій економіці. Форми підприємств. 

Зміст, основні принципи і ознаки підприємства. Теорії та моделі 

підприємництва. Співвідношення понять бізнес та підприємництво. Організаційно-

правові форми підприємництва. Класифікація підприємств за розміром. Роль малих 

підприємств у ринковій економіці. Нові види підприємницької діяльності. 

1.8. Капітал. Витрати виробництва і прибуток. 

Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна 

форма. Теорії капіталу та їх сучасне трактування. Первісне нагромадження капіталу 

– початковий фактор формування ринкового підприємництва. Особливості 

сучасного нагромадження капіталу в Україні. Капітал і витрати виробництва. 

Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх 

динаміки. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Маса і норма 

прибутку. 

1.9. Промисловий капітал та його кругообіг. 

Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу. Оборот 

капіталу, його сутність. Співвідношення категорій кругообіг і  оборот капіталу. 

Швидкість обороту капіталу. Основний і оборотний капітал. Час обороту капіталу та 

його складові частини. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та 

моральний знос основного капіталу. Амортизаційний фонд як одне з джерел 

відтворення основного капіталу. 

1.10. Ринкові відносини в аграрному секторі. 



 6 

Аграрні відносини, їх зміст та особливості. Суб'єкти аграрних відносин. Земля 

як економічна категорія і фактор виробництва. Форми власності на землю і форми 

господарювання в сільському господарстві. Фермерські господарства. Кооперативні 

господарства. Державні господарства. Змішані господарства. Рентні відносини. 

Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Розподіл і використання 

рентного доходу. Орендна плата і її структура. Земельний податок. Ринок землі. 

Попит і пропозиція на землю. Ціна землі. Агропромислова інтеграція і 

агропромисловий комплекс. Державна політика регулювання та підтримки 

сільськогосподарського виробництва. 

1.11. Суспільне відтворення й циклічні коливання в економіці. 

Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення. Просте та 

розширене відтворення. 

1.12. Фінанси і фінансова система. 

Необхідність, зміст, структура та функція фінансів. Об’єктивна необхідність 

фінансів. Види фінансів. Фінансова система. Державний бюджет та його функції. 

Принципи бюджетного фінансування. Бюджетна система України. Державний борг, 

його форми та вплив на економіку. Управління державним боргом. Теорія 

оподаткування. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків. Методи 

оподаткування. 

1.13. Грошово-кредитна система. 

Фінанси в системі економічних відносин. Суть фінансів та їх функції. Суб'єкти 

та види  фінансових відносин. Фінансова система. Фінанси підприємництва. 

Фінанси населення. Загальнодержавні фінанси. Сутність і структура державного 

бюджету. Державний бюджет та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Бюджетна 

та податкова системи. Сутність і структура податків. Податкова система в Україні. 

Державні витрати та дефіцит бюджету. Джерела покриття бюджетного 

дефіциту. Державний борг. Кредитна система. Суть та функції кредиту. Основні 

форми кредиту. Банківський кредит. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці. 

Закономірності розвитку кредитної системи. Кредитно-грошова політика в Україні. 

Банківська система. Банк як економічна категорія. Структура банківської 

системи та її еволюція. Банки їх види та функції. Основні банківські операції. 

Банківський прибуток. Цінні папери та їх види. Акції. Облігації. Казначейські 

зобов'язання та ощадні сертифікати. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. 

1.14. Урядове регулювання національної економіки. 

Держава як суб'єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави 

в економіці та їх еволюція. Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання 

економіки. Економічні функції держави. Місце і роль держави в командній 

економіці. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. Система 

цілей державного макроекономічного регулювання. 

Форми, методи та інструменти регулювання  економіки. Правові, економічні 

та адміністративні методи. Прямі та непрямі методи. Фінансово-кредитне 

регулювання економіки. Бюджетно-податкова система як інструмент економічної 

політики держави. Державний сектор та державне підприємництво як спосіб 

реалізації економічних функцій держави. 

1.15. Світове господарство й міжнародні економічні відносини. 
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Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. Сучасна 

структура світового господарства. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація 

економіки як основа формування світового господарства. Транснаціональні 

корпорації і розвиток міжнародних виробничих зв'язків. Міжнародна економічна 

інтеграція та її організаційні форми. Світова торгівля: сутність та структура. 

Всесвітній ринок товарів і послуг. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. 

Торговельна політика, її види та інструменти. Теорія порівняльних витрат. 

Торговельний і платіжний баланс. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. 

Міжнародні кредитні відносини і механізм їх  регулювання. Зміст і структура 

світової валютної системи. Валютні  курси. Конвертованість валют. Валютні ринки. 

Міграція населення і світовий ринок праці. Сутність і причини, форми і тенденції 

розвитку міграції робочої сили. Проблеми інтеграції економіки України у світове 

господарство. 

1.16. Трансформація економіки України та шляхи входження у світове 

господарство. 

Цілі та основні напрямки ринкової трансформації економіки України. 

Інституціональні перетворення в Україні. Роздержавлення і приватизація – основа 

ринкових перетворень відносин власності і економічної структури виробництва. 

Форми і механізм роздержавлення та приватизації. Демонополізація та формування  

конкурентного середовища. Реформування фінансово-податкової та грошово-

кредитної систем. Формування  ринкових відносин в агропромисловому комплексі. 

Соціальна складова економічних перетворень в Україні. 

Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки та 

шляхи подолання. Зовнішньоекономічна політика України в перехідний період. 

Формування українського типу відкритої економіки. Структура і форми 

міжнародних економічних зв'язків України. Основні проблеми та суперечності 

перехідних процесів в Україні. Роль держави в становленні ринкової економіки 

України. Політика реформ та економічна безпека держави. 

 

РОЗДІЛ 2 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 

2.1.Предмет навчальної дисципліни. Функції національної економіки. 

Методологія вивчення національної економіки. Місце в навчальному процесі 

підготовки майбутнього фахівця. Характеристика джерел та літератури. 

Національна економіка і економічна система. Цілі національної економіки. 

Структура національної економіки.  Макроекономічний та мікроекономічний рівні 

національної економіки. Система національних рахунків. Макроекономічні 

показники СНР. Додаткові макроекономічні показники. Оцінка продуктивності та 

ефективності національної економіки. Національний продукт. Валовий випуск. 

Національний доход. Розподіл доходу. Національний ринок. Національний попит. 

Національна пропозиція. Інфляція. Безробіття. Політичні закони, що регулюють 

роботу економічної системи. Економічні положення в Конституції України. 

Національно – економічне мислення.  

2.2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. 
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Виникнення теорій національної економіки. Меркантилістські теорії 

національної економіки. Дослідження національної економіки в роботах фізіократів. 

Концепція національної економіки А. Сміта. Моделі національної економіки в 

працях представників класичної школи політекономії Т. Мальтуса, Д. Рікардо, Ж. Б. 

Сея, Дж. Ст. Мілля. Національна економіка і соціалістичні ідеї. Концепція 

національної економіки в роботах представників німецької історичної школи. 

Розвиток теорії національної економіки в роботах маржиналістів. Новий підхід до 

дослідження національного господарства в роботах Дж. М. Кейнса. Вклад 

представників неолібералізму в розробку теорії національної економіки. Аналіз 

теорії національної економіки в роботах українських економістів: М. Туган – 

Барановського, Є Слуцького, Д. Піхно. Розвиток теорії національної економіки в 

сучасних концепціях. Ринок. Інститут прав власності. Конкуренція. Інститут 

підприємництва. Використання новітніх технологій. Спеціалізація. Використання 

грошей.  

2.3. Характеристика економічного потенціалу. 

Природничі ресурси України. Вугільні басейни. Нафтогазоносні родовища. 

Родовища чорних та кольорових металів. Родовища та сировинна база хімічної 

промисловості. Лісові ресурси України. Земельні ресурси. Паливно – енергетичний 

комплекс України. Гірничо – металургійний комплекс України. Агропромисловий 

комплекс України. Трудові ресурси. Науково – технічний потенціал. Національне 

багатство.  

2.4. Функціонування інфраструктури національного ринку. 

Інфраструктура національного ринку. Функції ринкової інфраструктури. 

Організаційно – технічна інфраструктура. Транспортна інфраструктура. 

Транспортна система України. Зв’язок і телекомунікації. Фінансова інфраструктура. 

Фінансова система України. Бюджетна і податкова системи. Науково – дослідницька 

інфраструктура. Спеціалізована інфраструктура. 

2.5.  Державність та державне управління економікою. 

Ознаки державного управління. Система органів державної влади. 

Конституція України і гілки влади в Україні. Функції державного управління. 

Індикативне планування. Грошово – кредитна та фінансова політика. Захист 

конкуренції. Податкова система. Економічне стимулювання.  

2.6. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. 

Економічний порядок та економічна свобода. Конкуренція. Свобода 

підприємництва та вибору. Роль держави. Демократія. Пряма демократія. 

Представницька демократія. Змішана економічна система.  

2.7. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. 

Принципи інституціонального розвитку національної економіки. Інститут 

власності. Приватизація в Україні. Інститут підприємництва. Конкуренція. 

Антимонопольна політика. Інституціоналізація ринкової інфраструктури.  

2.8. Теорія суспільного добробуту та соціально – ринкової економіки. 

Економічна теорія добробуту А. Пігу. Розподіл національного доходу. 

Зовнішні ефекти та втручання держави. Теорія соціально – ринкового господарства 

в роботах представників неолібералізму. Соціальний захист населення. Розвиток 

ринкового господарства та роль держави. Об’єктивні умови формування доходів 
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населення. Диференціація доходів населення. Необхідність перерозподілу 

національного доходу й доходів населення. Податки і соціальні виплати.  

Споживання і заощадження. Доходи населення й споживання. Схильність до 

споживання і заощадження. Необхідність державного регулювання розподілу 

доходів. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення. 

2.9. Структурна перебудова національної економіки. 

Принципи структурних перетворень. Структурна перебудова промисловості. 

Державна промислова політика в Україні. Структурна перебудова сільського 

господарства. Аграрна політика в Україні. Інституційні перетворення. 

Упорядкування видів і форм власності. Приватизація. Розвиток структурної 

політики регіонів.  

2.10. Програмування та прогнозування національної економіки. 

Прогнозування та його види. Економічне програмування. Принципи 

державного прогнозування та розробки програм. Методи розробки прогнозів та 

програм. Система макроекономічних показників. Система прогнозування та 

розробки програм в Україні. Індикативне макроекономічне планування. 

2.11. Політика економічного зростання в національній економіці. 

Економічне зростання. Чинники економічного зростання. Моделі 

довготривалого економічного зростання. Економічне зростання в Україні. Модель 

інноваційного розвитку національної економіки. Податки і податкова система 

України. Реформування податкової системи. Реформування і децентралізація 

бюджетної системи. Регіональна політика по вирівнюванню умов життя населення. 

Фіскальна і монетарна економічна політика держави. Державна політика по 

залученню іноземних інвестицій.  

2.12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. 

Світове господарство та розвиток інтеграційних процесів. 

Зовнішньоекономічна політика України та її складові. Інституціональні форми 

інтеграції України в світове господарство. ЄС та критерії вступу до нього. Інтеграція 

України в НАТО. Вступ України до СОТ. Платіжний баланс України. Державна 

підтримка вітчизняного виробника. 

 

РОЗДІЛ 3 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 

3.1. Визначення поняття “продуктивних сил” і “регіональної економіки” як 

напрямку сучасного економічного розвитку. 

Місія і різноманітні цілі регіональної економіки. Визначення поняття 

“продуктивних сил” і “регіональної економіки” як напрямку сучасного 

економічного розвитку. Місія і різноманітні цілі регіональної економіки. Головні 

напрямки розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. Методи і 

завдання розміщення продуктивних сил України та розвитку регіональної 

економіки. Сутність, функції й типи сучасного етапу регіонального розвитку. 

3.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. 
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Еволюція розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. 

Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил. Фактори 

сталого розвитку продуктивних сил. Ознаки подібності з факторами розміщення 

продуктивних сил. Відмінності між факторами сталого розвитку і факторами 

розміщення продуктивних сил. Особливості поняття та характеристики економічних 

районів.  

3.3. Економічне районування та територіальна  організація  господарства.  

Сутність процесу економічного районування, а також встановлення 

взаємозв’язку територіальної організації продуктивних сил та суспільства з 

процесом економічного районування. Територіально-промисловий комплекс як 

основа економічного районування. Кластерний аналіз, як різновид кількісного 

методу побудови класифікації. Основні особливості формування 9 основних районів 

України як приклад використання загально-географічного районування. 

3.4. Регіон у системі територіального поділу праці. 

Визначення поняття “територіальний поділ праці”, яке є основою спеціалізації 

регіону та характеризує ступінь його участі. Проблеми територіального поділу праці 

для будь-якого регіону, які є визначальними, бо вони лежить в основі 

господарського управління територією. Основні зв’язки територіального поділу 

праці в процесі закріплення певних галузей виробництва за регіонами.  Відмінність 

між різновидами територіального поділу праці. Специфічні риси географічного 

поділу праці, які виникають під час розвитку науково-технічного прогресу. 

3.5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. 

Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Склад об'єктів і 

суб’єктів державної регіональної економічної політики. Предмет державної 

регіональної економічної політики. Основні відмінності між державною 

регіональною політикою як стратегією і тактикою держави щодо регіональних 

процесів і “внутрішньою” політикою самих регіонів. Принципи державної 

регіональної економічної політики перехідного періоду та основні їхні відмінності 

між собою. 

3.6. Механізм реалізації регіональної економічної політики. 

Рівні управління та, що входить до практичних інструментів реалізації 

державної регіональної економічної політики. Основні складові елементи механізму 

державного регулювання. Найважливіші регіональні проблеми, які здійснюються 

державою за допомогою загальнонаціональних програм. Визначення складу 

державного регулювання регіонального розвитку та економічного регулятора з боку 

держави. Параметри, за якими проводиться типологізація регіонів. Основний 

складовий елемент державної регіональної економічної політики, яким є державна 

регіональна фінансова політика. 

3.7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах. 

Поняття “Господарський комплекс України”. Структура господарського 

комплексу України та його трансформація в ринкових умовах. Основні риси 

господарського комплексу України. 

3.8. Природний та трудоресурсний потенціал України. 
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Природні умови та ресурси є важливими компонентами будь якої 

територіальної соціально-економічної системи. Сутність поняття “природно - 

ресурсний потенціал”. Складові природно - ресурсного потенціалу. Природно - 

ресурсний потенціал України. Виробничий та науково-технічний потенціали. 

3.9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення. 

Визначення поняття “міжгалузеві комплекси”. Особливості нової ролі 

міжгалузевих комплексів у розвитку економіки України. 

3.10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних 

систем. 

Визначення основних особливостей економіки України як єдності 

регіональних соціально-економічних систем. Методологічні основи і сутність 

регіональної економіки. Основні передумови регіонального економічного розвитку. 

Економічна система регіону як ланка єдиного господарського комплексу. 

Територіальна диференціація регіонів за рівнем розвитку продуктивних сил. 

Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах глобалізації 

3.11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. 

Історико-географічний підхід до адміністративно-територіального устрою 

регіонів України. Стан та перспективи розвитку економіки регіонів України. 

Основні типи економічних районів. Проблеми та перспективи розвитку і 

розміщення продуктивних сил району. Місце і роль економіки Донецького регіону в 

розвитку економіки країни. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал 

регіону. Територіальна і галузева структура господарства регіону 

3.12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та 

інші світові структури. 

Поняття „геополітичний чинник”. Напрямки міжнародних економічних 

зв’язків України. Основні особливості видів структури господарства регіону. 

Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішньоекономічних 

зв'язків. Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сутність та принципи 

формування. Зовнішньоторговельна діяльність України на сучасному етапі.  Зміст і 

форми міжнародної економічної інтеграції. Інтеграція України у сучасну 

світогосподарську систему. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС. 

3.13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил. 

Концепція сталого розвитку. Внутрішні та зовнішні фактори сталого розвитку. 

Сутність та основні напрями екологізації розвитку продуктивних сил. Особливості 

переходу України на принципи сталого розвитку. 

3.14. Наукові засади раціонального природокористування. 

Проблеми глобальної зміни клімату. Визначення поняття 

“природокористування”.  Класифікація основних видів природокористування за 

різними підходами. Визначення поняття „охорона природи”. Розвиток наукових 

засад охорони навколишнього середовища її раціонального використання його 

ресурсів на основі визначених принципів. 

3.15. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. 

Визначення понять “метод спостереження”, “моніторинг” та “екологічний 

моніторинг”. Інформація, яка входить до складу системи екологічного  моніторингу. 
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Напрямки діяльності екологічного моніторингу. Визначення термінів “контроль” та 

“контроль екологічний”. Завдання екологічного контролю. Формування підходів 

класифікації екологічного моніторингу. 

Глобальна система моніторингу навколишнього середовища. Державний 

екологічний моніторинг. Регламентація державних спостережень у мережі 

Гідромету. “Білі плями” на карті державного екологічного моніторингу. 

3.16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього 

середовища. 

Визначення поняття “економіка природокористування”. Групи завдань, які 

стоять перед економікою природокористування. Групи проблем, з якими стикається 

економіка природокористування. 

Поняття “економічного механізму охорони навколишнього середовища”. 

Завдання економічного механізму охорони навколишнього середовища. 

3.17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності. 

Визначення понять “економічна і соціальна ефективність  природоохоронної 

діяльності”. Різновиди розрахунку економічної і соціальної ефективності 

природоохоронної діяльності. 

3.18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

Історія формування світового досвіду і міжнародного співробітництва у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. Організації, країни, конвенції та 

інші правові сторони становлення міжнародного співробітництва у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

 

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 
ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 "ЕКОНОМІКА" 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Екзаменаційний білет з комплексного фахового випробування зі спеціальності 

051 "Економіка" містить тестові завдання, які розподілені на три блока відповідно 

до програм дисциплін, які винесено на комплексне фахове випробування зі 

спеціальності 051 "Економіка" - «Основи економічної теорії», «Національна 

економіка», «Регіональна  економіка». 

Загальна оцінка тестових завдань становить 100 балів. 
У випадку використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 
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