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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступний додатковий фаховий іспит передбачає перевірку професійної 

готовності вступника до опанування освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікації магістр з економіки. 

Питання вступного додаткового фахового іспиту відповідають освітньо-

кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійним програмам випускників 

закладів вищої освіти ІІІ – IV рівнів акредитації, фаху (спеціальності) і побудовані 

з урахуванням знань, умінь і навичок якими повинен володіти фахівець за 

освітнім ступенем «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». 

Вступний додатковий фаховий іспит проводиться у тестовій формі. 

Час виконання тестових завдань становить 60 хвилин. 

Завдання вступного додаткового фахового іспиту складається із 30 запитань. 

Тестові завдання представлені 4 питаннями, що потребують обрання лише однієї 

відповіді із запропонованого набору варіантів. 

Вірний варіант відповіді позначається у відповідній клітинці оціночного 

листа позначкою «+», наприклад: 

№ запитання 
відповідь 

А Б В Г 

1 +    

2   +  

3    + 

4  +   

Вступники допускаються до вступного іспиту з іноземної мови та фахового 

іспиту за умови успішного проходження додаткового вступного іспиту (тест з 

професійної готовності) який має кваліфікаційний характер та результати якого 

оцінюються як: склав – від 15 до 30 вірних відповідей; не склав – від 0 до 14 

вірних відповідей. 

Якщо абітурієнт не склав додаткового вступного іспиту, він втрачає право 

брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму. 
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СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Зародження економічних знань. Основні етап розвитку економічної теорії. 

Сучасні економічні теорії. Розвиток економічної думки. Предмет економічної 

теорії. Продуктивні сили (виробничі ресурси):їх структура та ефективність 

використання. Економічні виробничі відносини: організаційно-економічні та   

соціально-економічні.  

Економічні категорії та економічні закони. Класифікація економічних 

законів, їх пізнання та використання. Методи економічної теорії: загальнонаукові 

та спеціальні. Метод наукової абстракції. Аналіз і синтез. Поєднання кількісного 

та якісного аналізу історичного та логічного підходу. Суспільна практика. 

Соціально-економічний експеримент. Статистичний метод. Функції економічної 

теорії. Місце економічної теорії в системі економічних знань. Економічна теорія 

та економічна політика. Завдання економічної теорії в умовах переходу України 

до ринкової економіки. 

Економічні потреби суспільства та їх структура. Закон зростання потреб. 

Економічні інтереси: поняття, види та їх взаємодія. Суспільне виробництво. 

Чинники виробництва та їх взаємодія. Класифікація чинників виробництва: 

робоча сила, предмети праці і засоби праці; земля, капітал, праця, підприємницька 

здібність; інформаційний та екологічний чинники в постіндустріальному 

суспільстві. Виробничий потенціал суспільства і обмеженість ресурсів. 

Економічна ефективність використання ресурсів та її показники. Система 

економічних виробничих відносин. Продукт та стадії його руху. Структура 

суспільного виробництва: матеріальне виробництво і соціальна сфера. 

Сутність власності. Економічний зміст і право власності. Суб'єкти та об'єкти 

власності. Типи, види і форми власності. Еволюція форм власності. 

Багатоманітність форм власності в змішаній економіці. Новітні тенденції в 

розвитку власності в постіндустріальному суспільстві. Роздержавлення власності 

як загальноекономічний процес та його особливості в умовах перехідної 

економіки постсоціалістичних країн. Механізм роздержавлення. Приватизація 

об'єктів власності: поняття, принципи, методи. Особливості в Україні. Форми 

власності в Україні. 

Генезис форм господарства. Натуральне виробництво: сутність і риси. 

Товарне виробництво: сутність, умови виникнення, розвиток та форми. 

Суперечності товарного виробництва. Товарна форма виробленого продукту та 

послуг. Споживна вартість і вартість товару. Мінова вартість. Теорії вартості та їх 

різновиди: теорія трудової вартості, теорія граничної корисності, теорія факторів 

виробництва, неокласична теорія вартості. Закон вартості: сутність, механізм його 

дії та функції. Особливості дії закону вартості за сучасних умов. 
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Становлення та еволюція грошових відносин. Історія розвитку грошей. 

Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна, функціональна. 

Функції грошей. Еволюція і форми грошей. Грошовий обіг і його закони. К. 

Маркс, І. Фішер та сучасні економісти про закони грошового обігу. Поняття 

інфляції. Грошова система та її елементи. Основні типи грошових систем. 

Сутність ринку. Об'єктивні умови його виникнення та характерні риси. 

Структура ринку. Класифікація та види ринків. Механізм ринкового 

саморегулювання: попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція. Попит. Крива 

попиту. Закон попиту. Еластичність попиту. Пропозиція. Крива пропозиції. Закон 

пропозиції. Еластичність пропозиції. Конкуренція та її роль функціонуванні 

ринку. Види конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція Нецінова 

конкуренція. Захист конкуренцій від монополії. Антимонопольне законодавство. 

Функції ринку. Недоліки ринкового механізму і необхідність державного 

регулювання. Моделі ринкової економіки. Соціально орієнтована ринкова 

економіка: сутність, риси, структура. Шляхи переходу до ринку. Особливості 

переходу України до соціально орієнтованої ринкової економіки Суперечності 

перехідного періоду та шляхи їх подолання. 

Ринкова ціна. Рівноважна ціна, ціна попиту ціна пропозиції. Функції ціни. 

Система цін. 

Поняття ринкової інфраструктури та її основні елементи. Біржі та їх місце в 

ринковій економіці, види бірж. Товарна біржа, її функції та класифікація. Товарні 

біржі в Україні. Фондова біржа та її функції. Первинний та вторинний ринок 

цінних паперів. Біржові індекси. Українська фондова біржа (УФБ). Види цінних 

паперів в Україні. Валютна біржа. Українська міжбанківська валютна біржа 

(УМВБ) та її функції. Біржа праці та її функції. Служба зайнятості в Україні.  

Банки та банківська система. Операції банків та їх функції. Типи банків. 

Небанківські фінансово-кредитні установи. Банківська система України та 

проблеми її формування. 

Мікроекономічний рівень і суб'єкти господарювання: підприємства (фірми), 

домогосподарства. Поняття підприємницької діяльності. Функції та принципи 

підприємництва. Умови розвитку підприємницької діяльності. Суб'єкти, об'єкти 

та види підприємництва. Форми організації підприємницької діяльності. 

Особливості підприємництва в Україні. Підприємництво (фірма) – первинна 

ланка ринкової економіки. Види підприємств та їх об'єднань в Україні. Капітал 

(фонди) - матеріальна основа підприємницької діяльності. Кругообіг і оборот 

капіталу (фондів) як процес індивідуального відтворення. Оборот капіталу. Час 

обороту. Чинники прискорення обороту капіталу в умовах сучасної НТР. 

Маркетинг та менеджмент підприємства. Структура капіталу (фондів). Основний 

капітал (фонди). Фізичний і моральний знос. Амортизація. Норма амортизації. 
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Значення прискореної амортизації в умовах НТР. Капіталовіддача та 

капіталоємність. Оборотний капітал (фонди): сутність, структура та показники 

ефективності використання. Капітал сфери обігу. Оборотні засоби. 

Сільськогосподарське виробництво як особлива сфера вкладання капіталу. 

Аграрні відносини, їх специфіка і місце в економічній системі. Земельні 

відносини. Форми власності на землю і форми землекористування. Особливості 

проведення аграрної реформи в Україні. Рентні відносини. Рента і орендна плата. 

Види ренти: диференціальна, абсолютна, монопольна. Ціна землі та її динаміка в 

розвинутих країнах. Агропромислова інтеграція та її форми. Агропромисловий 

комплекс (АПК), його функції та структура. Роль і місце агробізнесу в системі 

АПК розвинутих країн. Економічний механізм функціонування системи 

агробізнесу. Розвиток нових форм господарювання в АПК України. 

Сутність суспільного відтворення та його види. Зміст і типи економічного 

зростання. Новий тип економічного зростання. Рушійні сили економічного 

зростання. Нагромадження та інвестиції. Види нагромадження. Норма 

нагромадження. Макроекономічні показники. Суспільний продукт. Натурально-

речовий склад та вартісна форма суспільного продукту. Проблема "повторного 

рахунку". Методи обчислення суспільного продукту: система національних 

рахунків (СНР) і система балансу народного господарства (БНГ). Сучасні форми 

суспільного продукту: валовий суспільний продукт (ВСП), кінцевий суспільний 

продукт (КСП), валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний 

продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП), національний доход (НД). 

Виробництво, розподіл і використання національного доходу (НД). Національне 

багатство: сутність, структура та проблеми його відтворення. Національне 

багатство України. 

Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору, альтернативність 

цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів 

ринкових відносин. Предмет курсу, суб’єкти та об’єкти економічних відносин на 

мікрорівні: індивід, домогосподарство, ділова одиниця (фірма), держава. 

Методологія мікроекономічного аналізу, мікроекономічні моделі. 

Ринок як механізм координації економічного вибору; попит і закон попиту, 

аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту; пропозиція і закон 

пропозиції, аналіз зміни пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції; 

взаємодія  попиту і пропозиції, ринкова рівновага, вплив змін попиту та 

пропозиції на стан рівноваги, сталість і динамічність ринкової рівноваги. 

Концепція еластичності взаємозв’язаних показників, еластичність попиту за 

чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною благ комплементів та 

субститутів (перехресна еластичність), за доходом; фактори впливу на 

еластичність попиту за ціною. Еластичність пропозиції та фактори впливу на її 
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рівень, еластичність пропозиції за власною ціною блага та цінами факторів 

виробництва. Оцінка та прогнозування наслідків змін ринкових умов з 

використанням найпростіших  математичних функцій. 

Потреби та економічні блага, поняття корисності, кардиналістська теорія 

корисності, сукупна та гранична корисності, функція корисності, перший та 

другий закони Госсена. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу 

корисності та попиту, аксіоми порядкового підходу. Криві байдужості як 

спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу, гранична норма 

заміщення благ, бюджетні обмеження і можливості споживача, вплив зміни 

доходу та цін на розміщення бюджетної лінії. Оптимум споживача як модель 

раціонального споживчого вибору, рівновага споживача: економічна, алгебраїчна, 

графічна інтерпретація; різні випадки досягнення рівноваги: внутрішня та кутова. 

Поняття фірми, виробництво та його фактори, технології виробництва, 

фактор часу і періоди функціонування фірми, поняття і параметри виробничої 

функції; сукупний, середній та граничний продукт. Виробництво в 

короткостроковому періоді, правило спадної віддачі (продуктивності) змінного 

фактора виробництва. Виробництво в довгостроковому періоді: виробнича 

функція з двома змінними факторами, ізокванта, взаємозамінність виробничих 

факторів, гранична норма технічного заміщення. Збільшення випуску за рахунок 

пропорційного нарощування ресурсів; постійна (стала), спадна та зростаюча 

віддача від масштабу, причини позитивного та негативного ефекту від масштабу. 

Концепція витрат, бухгалтерські та економічні витрати, поняття 

альтернативних витрат, постійні та змінні витрати; сукупні, середні та граничні 

витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді, типовий характер 

змін витрат – закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідності). Витрати 

в довгостроковому періоді: ізокоста, вибір комбінації виробничих факторів за 

критерієм мінімізації витрат, еквімаржинальний принцип мінімізації витрат. 

Ознаки й умови досконалої конкуренції, попит, дохід та прибуток 

конкурентної фірми. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи; 

пропозиція фірми та галузі в короткостроковому періоді; рівновага фірми та 

галузі в короткостроковому періоді. Пропозиції фірм у довгостроковому періоді, 

тривала рівновага фірми, галузі, ринку та механізм її підтримки. Ефективність 

ринку досконалої конкуренції. 

Ознаки “чистої монополії, бар’єри вступу до монопольного ринку, попит та 

дохід фірми-монополіста. Вибір монополістом обсягу виробництва та ціни, вплив 

на поведінку монополіста цінової еластичності попиту; визначення монопольної 

ціни та цінова дискримінація, рівновага фірми-монополіста в довгостроковому 

періоді. Економічні наслідки монополізації галузі, порівняльна оцінка 

конкурентного та монопольного ринків. 
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Попит на продукт та попит на фактори виробництва (похідний попит), 

споживання факторів виробництва, виробнича функція, витрати виробництва та 

попит на фактори виробництва. Похідний попит на досконало конкурентному 

ринку продукту: індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва, 

цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Монопольний похідний 

попит: монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва, функція 

монопольного похідного попиту. Похідний попит та принцип оплати факторів: 

порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при 

споживанні одного фактора, вартісний граничний продукт та ціна фактора. 

Праця як фактор виробництва, її мобільність; характеристика досконало 

конкурентного ринку праці; граничний виграш виробника від найму праці та 

обґрунтування рішення про найм; формування індивідуального, галузевого та 

ринкового попиту на працю. Ринкова пропозиція праці на досконало 

конкурентному ринку: обґрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку, 

ринкова пропозиція послуг праці, рівновага на ринку праці. Ринок праці з 

недосконалою конкуренцією: попит монополії на працю та монопольна рівновага, 

монопсонічний  та олігопсонічний ринки, двостороння монополія. 

Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу; рух капіталу та 

капітальні фонди. Поняття вибору у часі, споживання та інвестиції, уподобання у 

часі, побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання 

між теперішніми та майбутніми періодами, оптимальний вибір. Поняття 

дисконтованої величини, види процентних ставок, реальна та номінальна 

процентні ставки, рівень дохідності, показники теперішньої та майбутньої  

вартості у прийнятті інвестиційних рішень; рівновага на ринку капіталу, 

формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу. Ринок землі: 

особливості землі як фактора виробництва, формування пропозиції та попиту на 

землю, фактори впливу на попит на землю, рента, ціна землі як капіталізована 

рента. 

Часткова та загальна рівновага ринку, ефект зворотного зв’язку, закон 

Вальраса. Рівновага в економіці обміну: необхідність та вигоди ринкового обміну, 

діаграма Еджворта, ефективність при обміні, крива контрактів, крива 

можливостей споживачів, загальна рівновага за Парето. Ефективність у 

виробничій сфері: розподіл виробничих ресурсів; діаграма Еджворта, крива 

виробничих контрактів, Парето – оптимальний розподіл ресурсів, ефективність на 

конкурентних ринках товарів. Загальна рівновага та економіка добробуту: 

сукупна ефективність конкурентних ринків, причини обмеженої здатності 

ринкового регулювання, оптимум та квазіоптимум ринкової системи, теорія 

загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту, критерії оцінки 

добробуту. 
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Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст: поняття про зовнішні 

ефекти, суспільні та приватні витрати (вигоди), коригуючі податки та субсидії, 

теорема Коуза-Стіглера. Поняття громадських благ, приватні та громадські блага 

попит на громадські блага і ефективний їх обсяг, можливість ринку і держави 

щодо забезпечення громадськими благами. Необхідність та причини  втручання 

держави в економічні процеси за ринкових умов, функції держави, позитивний 

(описовий) аналіз поведінки уряду, застосування теорії громадського вибору у 

поведінці уряду. 

Агреговані показники. Головна суперечність суспільного розвитку. Домашні 

господарства. Екзогенні змінні. Ендогенні змінні. Економічні ресурси. Змішана 

економіка. Командно-адміністративна економіка. Коротко-, середньо- і 

довгострокові моделі. Крива виробничих можливостей. Макроекономіка. 

Мегаекономіка. Мікроекономіка. Закриті, відкриті, статичні, динамічні моделі. 

Нормативна функція макроекономіки. Перехідна економіка. Позитивна функція 

макроекономіки. Предмет макроекономіки. Ринкова економіка. Традиційна 

економіка. Функції макроекономіки.  

Амортизація. Валовий випуск. Валовий внутрішній продукт. Валовий 

національний дохід. Валовий національний продукт. Валові приватні внутрішні 

інвестиції. Валовий прибуток корпорацій. Виробничий метод розрахунку ВВП. 

Державні закупівлі. Дефлювання. Дефлятор ВВП. Додана вартість. 

Інституціональна одиниця СНР. Індекс людського розвитку (індекс розвитку 

людського потенціалу). Інфлювання. Кінцева продукція. Метод видатків 

(кінцевого використання). Національний дохід. Непрямі (продуктові) податки. 

Номінальний ВВП. Особистий дохід. Особистий дохід після оподаткування. 

Реальний ВВП. Розподільчий метод (метод доходів). СБНГ. СНР. Споживчі 

видатки. Субсидії. Трансфертні платежі. Чистий ВВП. Чистий економічний 

добробут (ЧЕД). Чистий експорт. Чисті приватні внутрішні інвестиції. 

Безробіття. Гіперінфляція. Дефлятор ВВП.. Дефляція. Економічно активне 

населення. Інфляційний податок. Інфляція. Інфляція попиту. Інфляція пропозиції 

(витрат). Зайнятість. Закон А. Оукена. Інституціональне безробіття. Природний 

рівень безробіття. Прихована, галопуюча, помірна інфляція. Рівень безробіття. 

Рівень зайнятості. Рівень повної зайнятості. Сеньйораж. Структурне безробіття. 

Фрикційне безробіття. Циклічне безробіття. 

Довгострокова крива сукупного попиту. Довгострокова крива сукупного 

попиту. Ефект «храповика». Крива сукупної пропозиції (AS). Кейнсіанський 

(горизонтальний) відрізок кривої сукупної пропозиції. Класичний (вертикальний) 

відрізок кривої сукупної пропозиції. Модель макроекономічної рівноваги 

«сукупний попит – сукупна пропозиція». Проміжний (висхідний) відрізки кривої 

сукупної пропозиції. Основні компоненти сукупного попиту: C, I, G, Х. Сукупна 
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пропозиція (AS). Сукупний попит (AD). Цінові та нецінові фактори сукупних 

попиту і пропозиції. 

Автономне споживання. Автономні інвестиції. Амортизація. Валові 

інвестиції. Гранична схильність до споживання. Гранична схильність до 

заощаджень. Заощадження. Інвестиції. Інвестиції в основний капітал. Інвестиції в 

товарно-матеріальні запаси. Кейнсіанська функція інвестицій. Модель простого 

акселератора. Мультиплікатор інвестицій. Неокласична функція інвестицій. 

Особистий дохід. Особистий наявний дохід. Проста інвестиційна функція. 

Середня схильність до заощадження. Середня схильність до споживання. 

Споживання. Функція заощадження. Функція споживання. Чисті заощадження 

підприємств. Чисті інвестиції. 

Інфляційний розрив. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. 

Класична модель макроекономічної рівноваги. Метод «вилучення – ін’єкції». 

Метод «витрати – випуск». Мультиплікатор витрат (простий). Незаплановані 

інвестиції у товарні запаси. Потенційно необхідні сукупні витрати. Потенційно 

рівноважний ВВП. Рецесійний розрив. Рівноважний ВВП. Рівновага за 

Вальрасом. Сукупні витрати. Фактично рівноважний ВВП. Фактичні сукупні 

витрати. 

Джерела економічного зростання. Економічні цикли. Економічне зростання. 

Екстенсивне економічне зростання. Економічний розвиток Інтенсивне економічне 

зростання. Модель Солоу. Модель мультиплікатора-акселератора. Золоте правило 

нагромадження. Залишок Солоу. Пік. Рецесія. Пожвавлення. Фази економічного 

циклу. Теорії економічного циклу. 

Державне регулювання. Інструменти державного регулювання економікою. 

Економічні функції держави. Кейнсіанська теорія державного регулювання. 

Макроекономічний кругооборот. 

Автоматичний (вбудований) стабілізатор. Грошова база. Грошовий 

мультиплікатор. Грошові агрегати. Грошово-кредитна політика. Депозитний 

мультиплікатор. Державне регулювання економіки. Дисконтна ставка. 

Дискреційна фіскальна політика. Економічна політика. Змішана економіка. Крива 

Лаффера. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор збалансованого 

бюджету. Мультиплікатор податків. Фіскальна політика. 

Грошовий мультиплікатор. Грошова база. Депозитний мультиплікатор. 

Номінальна процентна ставка. Монетарне правило. Облікова процентна ставка. 

Операції на відкритому ринку. Політика «дешевих грошей» або експансивна 

грошова політика (стимулююча). Політика «дорогих грошей» або рестрикційна 

грошова політика (стримуюча). Попит на гроші. Пропозиція грошей. Процентна 

ставка. Реальна процентна ставка. Ринок грошей.  

Активні та пасивні методи державного регулювання зайнятості. Безробіття. 
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Економічно активне населення. Інструменти соціальної політики. Крива Лоренца. 

Коефіцієнт Джині. Попит на робочу силу. Потенційний ВВП. Пропозиція робочої 

сили. Ринок праці. Рівень безробіття. Рівень зайнятості. Рівень повної зайнятості. 

Рівновага на ринку праці. Соціальна політика. 

Валютний демпінг. Валютний курс. Валютно-фінансовий механізм. Гнучкий 

валютний курс. Граничної схильності до імпорту. Експорт. Зовнішньоекономічна 

діяльність. Зовнішня торгівля. Імпорт. Котирування. Крос-котирування. Мито. 

Міжнародні організації. Мультиплікатора витрат у відкритій економіці. 

Номінальний валютний курс. Платіжний баланс. Протекціонізм. Пряме 

котирування. Обернене котирування. Реальний валютний курс. Тариф. 

Торговельний баланс. Фіксований валютний курс. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Мета тестування – перевірка професійної готовності вступників програмним 

вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовки вступників для 

отримання ступеня освіти магістра. 

Результат вступного додаткового фахового іспиту, проведеного у письмовій 

тестовій формі, визначають як суму балів, виставлених на кожне з тестових 

завдань. 

Максимальна кількість балів за вірну відповідь на одне запитання становить 

1 бал. За відповідь на кожне питання оцінка може складати 0 балів (неправильна 

відповідь або відсутність відповіді) або 1 бали (вірна відповідь). 

Загальна оцінка від 0 до 14 балів вважається – «не склав». 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання тестової роботи – 30 балів. 

Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів, 

набраних вступником за результатами тестування, яка може знаходитись в межах 

від 15 до 30 балів. 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі 

повинна складати 15 балів. 
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