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АНОТАЦІЯ 

 
Метою фахового випробування абітурієнтів для участі в конкурсі, щодо 

зарахування на навчання за скороченим терміном навчання для здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавр» є: 

- визначення рівня підготовки молодших спеціалістів з основ економічної 
теорії, макро- і мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту та 
організації виробництва, які б відповідали сучасним вимогам організації 
бізнесу суб’єктами господарювання;  

- з’ясування рівня систематизації та узагальнення теоретичних знань та 
практичних навиків самостійної роботи для розв’язання конкретних 
економічних та виробничо-господарських завдань. 

Фахове випробування передбачає висвітлення знань з циклу 
фундаментальних та загальноекономічних дисциплін, що дозволяє оцінити 
гуманітарний світогляд вступника, а також визначити рівень інтелектуального 
потенціалу абітурієнта. 

Абітурієнти повинні вміти: 
- продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують 

можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати 
оригінальні ідеї у відповідній галузі знань; 

- застосовувати свої знання і володіти компетенціями, які дозволяють 
вирішувати завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у 
відповідній галузі знань; 

- інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної 
інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті 
рішення; 

- володіти методами проведення економічного аналізу і можуть давати 
науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам; 

- чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову 
інформацію та свої висновки; 

- володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і 
порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та 
оптимізувати нові рішення; 

- оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і 
соціум, мати професійну й етичну відповідальність за сталий розвиток 
суспільства; 

- мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння 
адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості; 

- мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну 
толерантність і досвід міжкультурної взаємодії; 

- мати відповідний рівень усної та письмової грамотності рідною, і 
принаймні, однією іноземною мовою, уміти ефективно спілкуватися з 
колегами, представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, 
рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації; 

- мати підприємницький спосіб мислення і діяльності; 
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- володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах 
складного демократичного суспільства, бути його відповідальним 
громадянином, мати необхідні соціальні компетенції. 

- вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та 
розробляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження; 

- будувати математичні моделі економічних систем і процесів; 
- обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з 

урахуванням опублікованих матеріалів. 
Вступне фахове випробування для здобуття освітнього ступеня 

«Бакалавр» складене на основі тем з наступних дисциплін:  
1. Основи економічної теорії. 
2. Економіка підприємств. 
3. Макроекономіка. 
4. Мікроекономіка. 
5. Менеджмент. 
6. Організація виробництва. 
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийому Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя у 2017 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

І. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 
Виникнення та етапи розвитку політичної економії. Розвиток економічної 

думки в Україні. 
Предмет політичної економії. Тлумачення предмета політичної економії 

різними школами. Економічна теорія і політична економія: проблеми 
взаємозв’язку.  

Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних 
законів. Позитивна і нормативна політична економія. 

Метод політичної економії. Загальні методи наукового пізнання та їх 
використання. 

Функції політичної економії. Політична економія і економічна політика. 
Місце політичної економії в системі економічних наук. 

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. 
Економічні інтереси 

Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні 
чинники. Межа виробничих можливостей. Обмеженість ресурсів. Продукт 
виробництва. 

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність 
потреб. Закон зростання потреб. 

Корисність продукту. Об’єктивна і суб’єктивна корисність продукту. Закон 
спадної граничної корисності продукту. 

Економічний інтерес, його сутність і функції. Інтереси і потреби: 
діалектика взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів. 

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства. 
Тема 3. Економічна система суспільства 
Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили 

як матеріальна основа економічної системи. Критерії розвитку продуктивних 
сил. 

Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил. Виробнича функція 
та її складові.  

Економічні відносини та їх суб’єкти. Структура економічних відносин. 
Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко-
економічні відносини. 

Економічний устрій: сутність і місце в економічній системі. Методологічні 
аспекти механізму дії і використання економічних законів людьми.  

Типи та еволюція економічних систем. Формаційний і 
загальноцивілізаційний підходи до типізації суспільства. 

Тема 4. Відносини власності 
Власність як економічна категорія. Теорії власності. Привласнення і 

відчуження. 
Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб’єкти власності: 

їх еволюція. 
Об’єкти власності. Розвиток об’єктів власності. Юридична форма 
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власності. Права власності. 
Власність на засоби виробництва та її вплив на способи поєднання 

чинників виробництва.  
Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі. 
Тема 5. Форми організації суспільного виробництва 
Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Сутність і риси 

натурального господарства та його історичні межі.  
Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення 

товарного виробництва, його сутність, ознаки і роль у розвитку суспільства. 
Суб’єкти і об’єкти товарних відносин. Товарна форма продукту. 

Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: 
альтернативні теорії. 

Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та 
відмінності.  

Функціонування товарного господарства та його закони. 
Тема 6. Гроші 
Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність грошей. Функції 

грошей. Альтернативні теорії грошей. 
Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для 

обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, 
гроші, ціна та інфляція. 

Еволюція грошей. Сучасна грошова система. 
Тема 7. Витрати виробництва і прибуток 
Витрати виробництва як передумова виробництва. Сутність та економічне 

значення витрат виробництва. Теорії витрат виробництва. Суспільні витрати 
виробництва. Економічні і бухгалтерські витрати та їх структура. Валові, 
середні та граничні витрати. 

Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи. 
Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норми прибутку і 

чинники, що на нього впливають. 
Тема 8. Ринок: сутність, функції та умови формування 
Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх 

суб’єкти і об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.  
Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку.  
Попит і пропонування. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм 

формування і функції. 
Конкуренція та її сутність. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і 

монополія.  
Конкуренція і моделі ринків. Особливості ринкових відносин в Україні.  
Тема 9. Класифікація ринків 
Принципи класифікації ринків. 
Ринок предметів споживання, його функції та соціально-економічне 

значення. 
Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси.  
Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.  
Ринок капіталу та його складові. Ринок нерухомості та його особливості. 

Оренда та орендна плата.  
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Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні. 
Тема 10. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу 
Поняття та основні риси інфраструктури ринку. 
Позичковий капітал і відсоток. Банки, їх роль та функції. Центральні і 

комерційні банки. Фінансово-кредитні організації. 
Сутність кредиту та його форми. Відсоток та його економічна природа. 

Банківський прибуток. 
Капітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Роздрібна і оптова торгівля. 

Товарні біржі. Торговельний прибуток. 
Фондова біржа. Цінні папери.  
Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів. 
Тема 11. Домогосподарства 
Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. 
Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. 

Домогосподарства як постачальники ресурсів. 
Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на 

особисте споживання, податки і заощадження. 
Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, 

ресурсів і доходів. 
Тема 12. Підприємство і підприємництво 
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. 

Форми і види підприємств. Капітал підприємства. Масштаби підприємства. 
Концентрація та централізація капіталу.  

Кругообіг капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу. 
Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення 

основного капіталу. Амортизація. 
Сутність підприємництва і умови його існування. Види та функції 

підприємництва.  
Класифікація промислових підприємств. Основні форми об'єднань 

підприємств. Поняття виробничих фондів підприємства.  
Валовий дохід, його сутність та структура. Підприємницький дохід.  
Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і 

підприємництва в ринковій економіці. 
Тема 13. Капітал і наймана праця 
Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в 

Україні. 
Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. 
Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу.  
Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. 

Вартість робочої сили: дискусійні аспекти. Поняття персоналу підприємства та 
його структура. 

Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми системи. Теорії 
заробітної плати. Економічна суть оплати праці. Тарифно-посадова система. 
Форми та системи заробітної плати.  

Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. 
Мінімальна заробітна плата та її критерії. 

Тема 14. Підприємництво в аграрній сфері 
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Аграрне виробництво — особлива сфера вкладання капіталу і праці. 
Відносини власності в сільському господарстві. Агропромисловий комплекс. 
Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі. 

Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в 
різних країнах. Особливості концентрації та централізації виробництва і 
капіталу в сільському господарстві. 

Рентні відносини. Земельна рента та її форми. Абсолютна, диференціальна 
і монопольна рента. 

Ринок земельних ресурсів в Україні і ціна землі. Ціна на 
сільськогосподарську продукцію. Державна підтримка сільського господарства.  

Тема 15. Держава та її економічні функції 
Держава як суб’єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. 

Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні 
блага і послуги. 

Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна 
політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази. 

Розподіл ресурсів і суспільні блага. 
Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу. 
Трансформація економічних функцій держави в Україні. 
Тема 16. Форми суспільного продукту в процесі відтворення 
Сутність і види економічного відтворення. Відтворення всіх елементів 

економічної системи. Просте і розширене відтворення. 
Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного 

продукту. Методологічні аспекти системи національних рахунків.  
Валовий внутрішній продукт, його сутність і відтворювальна структура. 

Чистий національний продукт і національний дохід. Концепції національного 
доходу. 

Продуктивність суспільної праці та її роль у відтворювальному процесі. 
Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості 

тіньової економіки в Україні.  
Національне багатство і його структура. Природне багатство. Проблеми 

розширеного відтворення багатства і шляхи розв’язання екологічних проблем. 
Кругообіг доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення.  
Тема 17. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження 
Розподільні відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Сутність 

розподілу національного доходу. Об’єктивні основи формування доходів 
населення. 

Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних. Межа 
бідності: абсолютна і відносна. Проблеми бідних і багатих в Україні. 

Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. 
Податки і соціальні виплати. Роль державного бюджету в перерозподілі 
національного доходу. 

Споживання і заощадження. Доходи населення і споживання. Схильність 
до споживання і заощадження. 

Необхідність державного регулювання розподілу доходів. Прожитковий 
мінімум і соціальний захист населення. 

Тема 18. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли 
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Економічне зростання та економічний розвиток. Заощадження, 
нагромадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні. 

Матеріальні чинники економічного зростання. Науково-технічна 
революція та її роль в економічному зростанні. Теорії і моделі економічного 
зростання. 

Економічне зростання та економічні цикли. Економічні кризи та їх 
причини. Теорії циклів: дискусійні проблеми. 

Суть продуктивності праці, показники та вимірники продуктивності праці. 
Продуктивність праці та економічне зростання. Чинники підвищення 
продуктивності праці. 

Особливості розвитку економіки в Україні. 
Тема 19. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне 

регулювання 
Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, 

виробничий потенціал і ефективність виробництва.  
Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та 

рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття. 
Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки. Державне 

регулювання зайнятості та його методи. 
Чинники розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у 

відтворенні робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної 
підготовки робочої сили.  

Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні. 
Тема 20. Господарський механізм у системі регулювання суспільного 

виробництва 
Господарський механізм, його сутність та елементи. Господарський 

механізм: система управління економікою.  
Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. 

Планування і програмування.  
Фінансова система. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси. 
Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. 

Фіскальні методи регулювання виробництва. 
Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної 

політики на рівень суспільного виробництва.  
Необхідність удосконалення механізму господарювання в Україні. 
Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної 

економічної системи 
Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні 

ознаки. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталістичної 
системи. Роль ринку в регулюванні економіки капіталізму. Наймана праця та 
оплата праці.  

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і 
централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.  

Фінансово-монополістичний капітал і його сутність. Фінансово-
монополістичні групи. Фінансова олігархія.  

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної 
системи. 
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Тема 22. Економічна система сучасного капіталізму 
Сутність і ознаки змішаної економічної системи. Приватний, акціонерний і 

державний сектори економіки. 
Межі ринку. Державне регулювання економіки. 
Сучасні методи державного регулювання змішаної економіки. Розподіл 

державою національного доходу і ресурсів. Межі державного втручання в 
регулювання економічного відтворення. 

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати. 
Профспілки і ринок праці. Колективні договори між підприємцями і трудовими 
колективами. Заробітна плата та її динаміка. 

Монополії та олігополії в умовах регульованого капіталізму. Революція в 
управлінні і відносинах власності. Соціальне партнерство. 

Тема 23. Соціалістична економічна система та її еволюція 
Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і 

адміністративно-командна економіка. 
Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної 

економіки: директивне планування і централізоване управління. Державна 
власність та її межі. 

Теорія і практика товарно-грошових відносин за адміністративно-
командної системи соціалізму. Планове ціноутворення. 

Доходи населення, їх структура і принципи формування. Суспільні фонди 
споживання. 

Тема 24. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік 
Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об’єктивні чинники 

перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні та глобальні 
перехідні процеси. 

Економічний устрій в умовах переходу до соціально орієнтованої 
економічної системи. Суперечності перехідної економіки. 

Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у 
постсоціалістичних країнах. Структура змішаної економіки. 

Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури. 
Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки і 
зайнятості. Особливості ринкової трансформації економіки України. 

Тема 25. Світове господарство 
Світове господарство: його сутність та структура. Розвинуті країни 

ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною 
економікою.  

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні 
відносини.  

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання 
світу. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці. 

Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин 
Світогосподарські зв’язки та їх форми. 
Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. 

Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання 
зовнішньої торгівлі. 

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна валютна система, 
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валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Платіжний баланс та 
його регулювання. 

Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої 
сили. Інші форми міжнародних економічних відносин. 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Тема 27. Економічні аспекти глобальних проблем 
Причини виникнення та сутність глобальних проблем. Економічне 

зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. 
Класифікація глобальних проблем. 

Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем та 
розвитку світового господарства.  
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — 

К.: КНЕУ, 2001. 
2. Економічна теорія: політекономія : Підручник / За ред. В.Д. 

Базилевича. - 7-ме вид., стереотипне. - К. : Знання-Прес, 2008. - 719 с. 
3. Зазимко А. 3. Політична економія: Структурно-логічний навч. 

посіб. - К.: КНЕУ, 2005. 
4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / 

Відп. ред. Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. 
5. Основы экономической теории: Учебник / С. В. Мочерный, 

В. К. Симоненко, В. В. Секретарюк, А. А. Устенко; Под общ. ред. 
С. В. Мочерного. — К.: Знання, КOO, 2000. 

6. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: 
КНЕУ, 2001. 

7. Політична економія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни 
/ За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2003. — 354 с. 

8. Політична економія: Підручник / Г. І. Башнянін та ін. — К.: Ніка-
Центр, Ельга, 2006. 

9. Політична економія: Підручник / За заг. ред. Ю. В. Ніколенка. — К.: 
ЦУЛ, 2003. 

10. Старостенко Г. Г. Політична економія: Навч. посібник. - К.: Центр 
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ІІ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 1 Підприємство як суб’єкт господарювання. 
Поняття підприємства та його місце в системі ринкових відносин. 

Економіко-правові основи функціонування підприємств та нормативи, що 
регулюють їх діяльність. Класифікація промислових підприємств. Виробнича та 
загальна структури підприємств. 

Тема 2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання.  
Характеристика ринкового середовища функціонування підприємств. 

Функції, принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької 
діяльності. Формування підприємницького середовища та активізація 
підприємницької діяльності. Підприємницькі договори (контракти). 
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Партнерські зв’язки та угоди (операції).  
Тема 3. Управління підприємствами. 
Суть управлінської діяльності. Основні принципи та методи управління 

підприємствами. Типи організаційних структур управління. Напрямки 
вдосконалення управління. Визначення економічності апарату управління. 

Тема 4. Персонал підприємства. 
Поняття, класифікація та структура персоналу. Визначення чисельності 

працівників окремих категорій. Нормування праці на підприємстві. Поняття й 
основні елементи системи управління персоналом підприємства. Форми й 
ефективність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу. 

Тема 5. Основні засоби підприємства та ефективність їх 
використання 

Характеристика та склад виробничих фондів. Поняття, класифікація і 
структура основних фондів. Облік і оцінка основних фондів. Показники 
використання основних фондів. Спрацювання (зношування) основних фондів. 
Види зношування. Амортизація основних фондів. Склад і структура оборотних 
коштів (засобів) підприємства. Нормування оборотних коштів. Норми 
амортизації. Нематеріальні ресурси та активи підприємств. Показники 
використання основних фондів. 

Тема 6. Оборотні кошти та фонди підприємств. 
Сутнісна характеристика оборотних коштів підприємств. Оборотні 

фонди їх матеріальний склад, структура та економічне призначення. 
Характеристика витрат майбутніх періодів. Фонди обігу їх склад та 
характеристика. Нормування та джерела утворення оборотних коштів. 
Кругообіг оборотних коштів. Показники використання та шляхи економії 
оборотних коштів.  

Тема 7. Фінансове забезпечення промислових підприємств 
Фінанси підприємств їх характеристика, склад та планування. Інвестиції, 

їх характеристика, структура і напрямки використання. Загальні положення 
методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. 
Банківська система. Податкова система та взаємозв’язок з бюджетом. Цінні 
папери, фондові і валютні біржі. 

Тема 8. Прогнозування, планування та регулювання діяльності 
підприємств. 

Мета, принципи й методи прогнозування. Види, принципи і методи 
планування. Сутність та основні етапи стратегічного планування. Бізнес-
планування: сутність і призначення. Тактичне й оперативне планування. 

Тема 9. Виробнича програма та потужність підприємств 
Характеристика та показники виробничої програми. Обґрунтування 

виробничої програми. Виробничі потужності підприємств: характеристика та 
види. Шляхи покращення використання виробничої потужності підприємства. 
Обґрунтування виробничих програми та потужності підприємства. 

Тема 10. Якість продукції та економічна ефективність її 
підвищення. 

Технічний рівень продукції. Необхідність підвищення якості продукції. 
Конкурентоспроможність. Рівні якості продукції. Показники якості продукції. 
Стандартизація і сертифікація продукції. Економічна ефективність від 
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поліпшення якості продукції.  
Тема 11. Продуктивність та оплата праці на підприємстві. 
Продуктивність праці. Основна і додаткова заробітні плати. Елементи 

тарифної системи. Форми оплати праці. Склад загального фонду оплати праці. 
Доплати та надбавки до заробітної плати. 

Тема 12. Поточні витрати підприємств. 
Поняття витрат підприємства. Собівартість продукції підприємства. 

Види собівартості. Методи визначення собівартості. Класифікація витрат на 
виробництво продукції. Види собівартості продукції. Показники собівартості. 
Ознаки групування витрат. Поділ витрат. Склад витрат на виробництво. 
Калькулювання.  

Тема 13. Ціни і ціноутворення в ринкових умовах. 
Поняття ціни та її складові елементи. Функції цін. Елементи виробничих 

і споживчих цін. Поділ ціни за способом встановлення. Економічний зміст, 
функції і види цін. Складові елементи ціни. Методи ціноутворення на 
продукцію підприємства. ПДВ і акцизний збір. Методи ціноутворення.  

Тема 14. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності 
підприємства. 

Суть фінансової діяльності. Основні завдання фінансової діяльності.  
Форми фінансування підприємств. Фінансовий план. Види прибутку. Джерела 
формування прибутку підприємства. Показники оцінки фінансового стану 
підприємства. Дохід і прибуток підприємства. Рентабельність та її економічна 
суть. Основні фактори підвищення рентабельності. Показники ефективності 
використання активів. 

Тема 15. Реструктуризація і санація підприємств. 
Поняття реструктуризації та варіанти її проведення. Показники 

реструктуризації. Види реструктуризації. Етапи реструктуризації. Санація. 
Етапи реалізації санації.  

Тема 16. Банкрутство та ліквідація підприємства. 
Поняття банкрутства підприємства. Ознаки виникнення 

неплатоспроможності підприємства. Судові процедури банкрутства. Ліквідація 
і її наслідки. Форми ліквідації. Проблеми сучасних виробничих підприємств. 
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ІІІ. МАКРОЕКОНОМІКА 

 
Тема 1. Макроекономіка як наука 
Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних 

наук. Суперечність між суспільними потребами та економічними ресурсами — 
головна проблема суспільства. Ефективність економіки та головне завдання 
макроекономіки. 

Об’єкт і предмет макроекономіки. Економічна система як об’єкт 
макроекономіки. Суб’єкти економіки. Механізм функціонування економіки як 
предмет макроекономіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки. 
Макроекономіка та економічна політика. 

Метод макроекономіки. Моделювання як основний метод 
макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні 
макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних. 

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 
Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного 

рахівництва. Методологічні принципи побудови системи національних 
рахунків. 

Основні категорії системи національних рахунків: інституціональні 
одиниці, сектори, рахунки, економічні операції. 

Основні макроекономічні показники. Валовий випуск та валовий 
внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого 
використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий 
національний дохід наявний. Особистий та післяподатковий дохід. 
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Макроекономічні показники на чистій основі. 
Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та 

темп приросту реального ВВП. Індекс цін (дефлятор ВВП). Інфлювання та 
дефлювання ВВП.  

Тема 3. Макроекономічна нестабільність 
Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура 

економічного циклу. Види економічних циклів. Індикатори циклічних 
коливань. 

Зайнятість і безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види 
безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне 
безробіття та потенційний ВВП. Закон Оукена та втрати економіки від 
циклічного безробіття. 

Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його обчислення. Види інфляції 
залежно від її темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана та 
неочікувана інфляція. Стагфляція. Основні соціально-економічні наслідки 
інфляції. 

Тема 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція 
Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі 

економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами 
на ринку ресурсів та на ринку продуктів. Роль фінансових посередників в 
економічному кругообігу. 

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від 
однотоварного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові чинники сукупного 
попиту. Нецінові чинники сукупного попиту та вплив їх на його криву. 

Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Класична модель 
сукупної пропозиції і виробнича функція. Крива сукупної пропозиції в 
довгостроковому періоді. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Крива 
сукупної пропозиції в короткостроковому періоді. Зміна цін і реального ВВП на 
різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Нецінові 
чинники сукупної пропозиції. 

Сукупний попит — сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. 
Довгострокова та короткострокова рівновага. Порушення подвійної рівноваги 
сукупним попитом та механізм її відновлення. Порушення подвійної рівноваги 
сукупною пропозицією та механізм її відновлення. 

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції 
Функція споживання. Споживання як функція післяподаткового доходу. 

Графік споживання та заощадження. Середня схильність до споживання та 
заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. 
Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Інвестиційна 
функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як чинник 
інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткові ставки. Відсоткова 
ставка і чиста прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на 
інвестиції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву 
інвестиційного попиту. 

Мультиплікатор інвестицій. Сутність мультиплікатора. Таблична модель 
мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. 
Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект 
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мультиплікатора. 
Тема 6. Сукупні видатки і ВВП 
Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на 

основі методу «видатки — випуск». Фактичні та заплановані видатки. Модель 
«кейнсіанський хрест». Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення 
— ін’єкції». Система вилучень та ін’єкцій в економічному кругообігу. 
Приватні заощадження — інвестиції як спрощена модель економічної 
рівноваги. Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового 
капіталу та його роль у забезпеченні рівноваги між заощадженнями та 
інвестиціями. 

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок 
дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація 
рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних 
видатків. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву. 

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання 
Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання 

економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика 
кейнсіанцями класичного положення про невтручання держави в економіку. 
Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку. 

Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в 
умовах змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб’єктами 
економічного кругообігу. Вплив держави на економічний кругообіг. 

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті податки і трансформація 
функції споживання. Модель економічної рівноваги за методом «видатки — 
випуск». Державні та національні заощадження. Модель економічної рівноваги 
за методом «вилучення — ін’єкції». 

Тема 8. Фіскальна політика 
Дискреційна фіскальна політика. Стимулювальна та стримувальна 

фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний мультиплікатор 
видатків. Мультиплікатор податків. Мультиплікативний вплив державних 
закупівель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор збалансованого 
бюджету. 

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як 
вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної 
фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. Ефект 
гальмування автоматичної фіскальної політики та необхідність її доповнення 
дискреційною політикою. 

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної 
політики на основі моделі «сукупний попит — сукупна пропозиція». Вплив 
зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки 
стимулювальної податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера 
про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до 
бюджету. 

Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної політики та 
циклічних коливань на державний бюджет. Оцінка бюджетної політики в 
умовах повної та неповної зайнятості.  

Джерела дефіцитного фінансування. Державний борг та ефекти витіснення. 
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Емісійне фінансування бюджетного дефіциту та його наслідки. 
Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика 
Механізм функціонування грошового ринку. Грошова пропозиція та грошові 

агрегати. Графік грошової пропозиції. Попит на гроші для угод, попит на гроші як 
активи та їх графічна інтерпретація. Модель грошового ринку. Порушення та 
відновлення рівноваги на грошовому ринку. 

Банківська система та грошова пропозиція. Основні функції комерційних 
банків. Банківські резерви. Банківський механізм розширення грошової 
пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з 
урахуванням депозитних та готівкових грошей. Грошова база, грошовий 
мультиплікатор і грошова пропозиція. 

Грошово-кредитне регулювання економіки. Монетаристська теорія як 
теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як концептуальна 
основа монетаристської теорії. Передатний механізм монетарної політики. 
Основні методи монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку: 
політика дорогих та дешевих грошей; антиінфляційна функція. 

Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності 
Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок 

капітальних операцій та його зміст. Сутність та роль автономної статті 
«Помилки та упущення». Резервні активи як регулююча стаття платіжного 
балансу. Модель платіжного балансу. 

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного 
курсу залежно від режиму його формування. Односторонній та багатосторонній 
валютний курс, номінальний та реальний валютний курс. Паритет купівельної 
спроможності. Попит і пропозиція як чинники валютного курсу. Зв’язок 
валютного курсу з платіжним балансом. Валютні системи в розвитку.  

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах 
відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків. 
Гранична схильність до імпорту та складний мультиплікатор видатків. 
Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП. Чинники чистого 
експорту. 

Тема 11. Ринок праці та соціальна політика 
Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна 

робочої сили. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. 
Теорія гнучкого ринку праці. 

Державна політика зайнятості. Стимулювальна політика як метод 
зменшення безробіття та її інфляційні наслідки. Крива Філіпса про зв’язок між 
інфляцією і безробіттям в короткостроковому і довгостроковому періодах. 
Висновки кривої Філіпса для політики зайнятості. Державні програми сприяння 
зайнятості населення. 

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива 
Лоренця як графічна модель фактичного розподілу доходів. Чинники, які 
зумовлюють нерівність у первинних доходах. Бідність та прожитковий мінімум. 
Державна система соціального захисту населення: соціальні гарантії, соціальна 
допомога, соціальне страхування. 

Тема 12. Економічне зростання 
Фактори економічного зростання. Виробнича функція. Трансформація 



 17 

виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне 
зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD—AS і 
кривої виробничих можливостей.  

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив 
запасу капіталу на економічне зростання. Золоте правило нагромадження як 
критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на 
економічне зростання. Вплив технічного прогресу на економічне зростання. 
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IV. МІКРОЕКОНОМІКА 
 

Тема 1. Вступ до мікроекономіки. Предмет і методологія 
Мікроекономіка як складова частина сучасної економічної теорії. 

Економічні відносини на мікро- і макрорівнях. Взаємозв’язок мікроекономіки і 
макроекономіки. Предмет та функції мікроекономіки Основні проблеми, які 
вивчає мікроекономіка. Етапи еволюційного розвитку мікроекономічного 
аналізу. Мікросистема та її основні характеристики. Суб’єкти мікросистем: 
індивід, домашнє господарство, фірма, професійні спілки, держава. Об'єкти 
економічних відносин на мікрорівні. Види виробничих ресурсів, які 
використовуються в економіці. Суть простої моделі кругообігу ресурсів, 
товарів та доходів.  

Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Поняття 
економічної ефективності. Модель і крива виробничих можливостей, їх основні 
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функції в економічному аналізі. Вплив технологій на виробничі   можливості 
суспільства. Альтернативна  вартість економічного блага. Вплив цін на 
розподіл ресурсів. Поняття трансакційних витрат та їх види. 

Методологія мікроекономічного аналізу. Види моделей. 
Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод 
порівняльного аналізу. Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. 
Позитивна та нормативна економічна теорія. Мікроекономічний 
інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне 
моделювання. 

Мета та завдання мікроекономіки. Застосування та межі мікроекономічної 
теорії. 

Тема 2. Основи теорії попиту та пропозиції 
Основні елементи ринкового механізму: попит, пропозиція і ціна. Попит та 

закон попиту. Індивідуальний та ринковий попит (означення, побудова 
графіків). Сутність закону попиту. Функція та крива попиту. Зміна попиту та 
зміна обсягу попиту. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний 
аналіз. 

Пропозиція та функція пропозиції. Закон пропозиції. Зміна пропозиції та 
зміна обсягу пропозиції. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний 
аналіз. 

Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Поняття 
рівноваги. Зрівноважуючи функція ціни. Рівноважний обсяг. Вплив зміни 
попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. 
Відхилення від рівноважної ціни та дисбаланс ринку. Поняття надлишку, 
дефіциту. Поняття про надлишок споживача та виробника. 

Практичне застосування аналізу рівноваги. Наслідки державного 
регулювання ринкового ціноутворення. Директивні ціни. Нецінове нормування 
дефіциту. 

Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції 
Концепція еластичності. Види еластичності. Поняття еластичності попиту. 

Еластичність попиту за чинниками впливу: цінова еластичність попиту; 
перехресна еластичність попиту; еластичність попиту за доходом.  

Еластичність попиту за власною ціною блага та способи її обчислення. 
Види цінової еластичності попиту та фактори, що її визначають. Вплив цінової 
еластичності попиту на загальний доход виробника.  

Нецінова еластичність попиту та її використання. Еластичність попиту за 
ціною взаємодоповнюючих та взаємозамінних благ (перехресна еластичність). 
Можливі значення коефіцієнта перехресної еластичності. Еластичність за 
доходом споживача. Застосування еластичності попиту по доходу.  

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції. 
Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за 
цінами факторів виробництва. 

Еластичність попиту і пропозиції та розподіл податкового тягаря.  
Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача 
Методологія маржиналізму та її застосування в мікроекономічному аналізі. 

Потреба, корисність товару та уподобання як економічні категорії. Економічні 
блага та їх види. Економічні потреби. Корисність споживача в економічній 
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теорії. Суверенітет споживача. Фактори обмеження свободи споживчого 
вибору: ефект натовпу, ефект „сноба”, ефект Веблена (престижу). Гіпотеза 
раціональної поведінки споживача. 

Кардиналістський (кількісний) підхід до аналізу поведінки споживача, 
корисності і попиту. Поняття сукупної (загальної) та граничної корисності. 
Адитивна функція корисності.  Сутність закону спадної граничної корисності 
економічного блага (І закон Госсена). Процес споживання та динаміка зміни 
сукупної та граничної корисності. Правило максимізації корисності  (ІІ закон 
Госсена). Обґрунтування закону попиту. 

Ординалістська (порядкова) теорія поведінки споживача. Уподобання 
споживача. Побудова кривих байдужості (індиферентності). Карта кривих 
байдужості. Властивості кривих байдужості (індиферентності). Окремі випадки 
кривих індиферентності. Поняття взаємозамінних, взаємодоповнюючих і 
нейтральних благ, благ з від'ємною корисністю. Гранична норма заміщення. 

Тема 5. Моделювання поведінки споживача 
Бюджетні обмеження і можливості споживача. Рівняння та кут нахилу лінії 

бюджетних обмежень. Вплив зміни доходу споживача на розміщення 
бюджетної лінії та процес споживання. Зміна цін та її вплив на бюджет 
споживача. 

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. 
Вибір оптимального споживання. Методи знаходження точки рівноваги. 

Зміна споживання при зміні доходу. Крива "дохід-споживання". Функція 
попиту від доходу: крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для 
взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.  

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива "ціна-споживання". 
Виведення кривої індивідуального попиту. Окремі випадки побудови цих 
кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.  

Ефект заміни та ефект доходу. Взаємодія ефектів заміни та доходу. 
Напрямок дії ефекту заміни, напрямок дії ефекту доходу. Поняття звичайних 
благ та благ Гіффена. 

Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний 
ризик. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. Ризик та 
ефективність економічних рішень. 

Тема 6. Теорія виробництва 
Основи теорії виробництва. Підприємство як ринково-виробнича система. 

Мотивація поведінки підприємства (фірми). Економічні періоди 
функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, 
короткостроковий та довгостроковий періоди функціонування підприємства 
(фірми). 

Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу. 
Поняття технічно-ефективного та економічно ефективного способів 
виробництва. Способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, 
графічний). Загальні властивості виробничих функцій. 

Виробнича функція з двома змінними факторами. Поняття ізокванти. Карта 
ізоквант. Властивості ізоквант. Взаємозаміна факторів. Гранична норма 
технічного заміщення. Межі заміщення виробничих факторів. 

Виробництво в миттєвому періоді. Характер зміни виробничої функції з 
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одним змінним фактором. Основні показники діяльності фірми. Сукупний, 
середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, 
графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності 
факторів виробництва. Показники ефективності використання ресурсів. Стадії 
виробництва. Оптимальна стадія виробництва. 

Розширення виробництва та ефект масштабу у довгостроковому періоді. 
Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу. Залежність доходу від 
масштабу виробництва. Зміна економічної ефективності при розширенні 
виробництва. 

Тема 7. Витрати виробництва 
Особливості оцінки витрат виробництва в ринковій економіці. Концепція 

витрат втрачених можливостей. Склад та оцінка альтернативних витрат. Явні та 
неявні витрати, внутрішні та зовнішні витрати. "Нормальний прибуток" як 
елемент витрат. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська 
концепції. 

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні 
витрати. Поняття сукупних, середніх та граничних витрат. Означення, 
графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей 
зміни кожного з видів витрат. Точки мінімуму витрат та їх взаємне 
розташування. Закон зростаючих граничних витрат. 

Оптимальна комбінація факторів виробництва. Поняття ізокости: 
означення, побудова, властивості. Карта ізокост. Оптимум виробника: вибір 
комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи 
максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та 
економічна інтерпретації. 

Динаміка довгострокових витрат. Конфігурація кривої довгострокових 
середніх витрат. Середні та граничні витрати фірми у довгостроковому періоді. 
Взаємозв’язок витрат у  короткостроковому та довгостроковому періодах. 

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Оптимальна 
комбінація ресурсів для різних обсягів виробництва. Концепція мінімально 
ефективного розміру підприємства. 

Тема 8. Теорія ринку досконалої конкуренції 
Поняття ринкової структури. Визначення базових моделей ринкових 

структур: ідеальних і реальних. Критерії розмежування ринкових структур. 
Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна 

фірма та умови її функціонування. Особливості кривої попиту на продукцію 
конкурентної фірми.  Крива ринкового попиту в умовах досконалої 
конкуренції. Особливості ціноутворення на ринку. 

Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Показники 
діяльності конкурентної фірми. Умови максимізації прибутку: сукупний та 
граничний аналіз. Графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне 
розташування кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку 
досконало конкурентної фірми. 

Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми в умовах 
динамічності ринкової кон’юнктури. Вплив зміни ринкової ціни на умови 
прибутковості, беззбитковості, збитковості та припинення виробництва фірмою 
у короткостроковому періоді. Короткострокова рівновага фірми і галузі. 



 21 

Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Умови 
довгострокової рівноваги. Парадокс прибутку. 

Пропозиція фірми і галузі у короткостроковому та довгостроковому 
періодах. 

Досконала конкуренція та ефективність: виробнича ефективність та 
ефективність розподілу ресурсів. Застереження в оцінці ефективності ринку 
досконалої конкуренції. 

Тема 9. Теорія монополії та монопольний ринок 
Модель чистої монополії та її характеристика. Причини виникнення та 

існування монополій в економічній системі. Різновиди монополій. Природна 
монополія. Адміністративна та економічна монополія. Порівняльна 
характеристика монополії та монопсонії. 

Монополія і монопольна влада. Джерела монопольної влади. Показники 
виміру монопольної влади.  

Характеристика основних бар'єрів входу на монопольний ринок та виходу 
з ринку.  

Ціноутворення на монопольному ринку.  Умова максимізації прибутку на 
монопольному ринку. Точка Курно. Математичні методи обчислення 
граничного доходу, граничних витрат та рівноважної ціни в умовах монополії. 
Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція 
фірми-монополіста та особливості її формування. 

Поняття цінової дискримінації. Цінова дискримінація першого, другого та 
третього ступенів. Переваги та недоліки застосування цінової дискримінації 
монополістом. 

Рівновага фірми-монополіста у довгостроковому періоді. Реалізація та 
утримання монопольної влади. Лімітуюче ціноутворення.  

Економічні наслідки діяльності монополій: переваги та недоліки. 
Обмеження влади над ринком: антимонопольна політика. Державне 
регулювання діяльності природних монополій.  

Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції 
Ознаки та умови функціонування ринку монополістичної конкуренції. 

Умови вступу до галузі. Методи конкуренції. Диференціація продукції. 
Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Визначення ціни та 

обсягу виробництва фірмою на ринку монополістичної конкуренції. 
Короткострокова та довгострокова рівновага галузі: графічна інтерпретація. 

Сутність, види та передумови розвитку нецінової конкуренції. Рекламно-
пропагандистська діяльн6ість та її вплив  на обсяги виробництва та витрати. 
Оцінка економічної доцільності реклами. 

Монополістична конкуренція та економічна  ефективність. Порівняльний 
аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком. 

Тема 11. Олігополістична структура ринку. Антимонопольна політика 
Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. 

Теорія олігополії. Основні причини існування олігополії. Сучасні форми 
олігополій.  

Стратегічна поведінка фірм на олігополістичному ринку. Загальна 
взаємозалежність і складність аналізу поведінки на ринку. Рівновага Неша. 

Дуополія. Модель Курно. Модель Бертрана: конкуренція цін на однорідні 
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товари. Формальні умови моделі. Оптимізація обсягу виробництва в умовах 
дуополії. Перевага ініціатора – модель Штакельберга. Модель ціноутворення 
ламаної кривої попиту. Олігопольний ринок гетерогенного блага. Модель 
олігополістичного ціноутворення „лідерство у цінах”.  

Оцінка економічної ефективності олігопольного ринку. Гіпотеза 
Шумпетера-Гелбрейта.  

Необхідність державного регулювання діяльності монополізованих ринків. 
Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Антимонопольна 
політика в Україні. 

Тема 12. Ринки факторів виробництва 
Загальна характеристика та особливості ринку виробничих ресурсів. 

Формування попиту на фактори виробництва. Похідний попит. Взаємозв'язок 
ринків продукту та факторів виробництва. Попит на продукт та попит на 
фактори виробництва. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження. 

Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори 
виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит. 

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту. 
Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу 
попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на виробничі ресурси. 
Фактори, що впливають на еластичність попиту на ресурси. 

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 
виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора. Співвідношення 
ресурсів і максимізації прибутку. Правило оптимізації структури ресурсів з 
метою мінімізації витрат та максимізації віддачі. Основна умова максимізації 
прибутку. 

Тема 13. Ринок праці і зарплата 
Праця як фактор виробництва, її мобільність. Попит на працю за умови 

досконало конкурентного ринку ресурсів. Граничний виграш виробника від 
найму праці. Обґрунтування рішення про найм додаткової робочої сили.  

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. 
Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на 
виробництво. Обгрунтування 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 праці, їх 
особливості. 

Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної 
плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобічна) монополія та 
визначення реального рівня заробітної плати. 

Тема 14. Ринок капіталу і природних ресурсів 
Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого 

використання, форми капіталу.  
Попит та пропозиція капіталу.  Поняття вибору у часі. Споживання та 

інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюджетного обмеження для випадку 
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вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. 
Оптимальний вибір. 

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. 
Поняття дисконтованої вартості. Види процентних ставок. Реальна та 
номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. 
Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних 
рішень. 

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як 
рівноважної ціни капіталу. 

Ринок природних ресурсів (землі). Особливості землі як фактору 
виробництва. Специфіка формування пропозиції землі та попиту на землю. 
Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента. 

Тема 15. Загальна ринкова рівновага та ефективність 
Часткова рівновага ринку. Модель загальної економічної рівноваги ринку. 

Загальна рівновага і взаємодія ринків продуктів та ресурсів. Ефект зворотного 
зв’язку.  

Ефективність розміщення ресурсів. Ефективність у виробництві, обміні та 
споживанні. Модель загальної економічної рівноваги Вальраса. 

Економічна теорія добробуту. Функції суспільного добробуту. Функція 
суспільної корисності Бентама. Парадокс Кондорсе. Теорема економіки 
добробуту Ерроу. Критерії оцінки добробуту.  

Перша та друга теореми теорії суспільного добробуту. Парето-
ефективність в обміні. Умова оптимальності за Парето у виробництві. Ящик 
Еджуорта.  

Загальна рівновага: аналіз затрат та результатів. Конфлікт між 
економічною ефективністю та соціальною справедливістю. Перерозподіл 
добробуту через систему оподаткування. 

Тема 16. Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні 
ефекти та суспільні блага 

Прояви неспроможності ринку: асиметрична інформація, природна 
монополія, зовнішні ефекти та суспільні блага. Сутність поняття „асиметрична 
інформація”. Неефективність ринку внаслідок асиметричної інформації. 
Діагностика  асиметричної інформації. Асиметрична інформація на ринках 
праці. 

Економічний зміст позитивних та негативних екстерналій (зовнішніх 
ефектів). Суспільні та приватні витрати (вигоди). Шляхи корекції 
неспроможності ринку. Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-
Стіглера. 

Поняття суспільних благ. Визначальні особливості товарів індивідуального 
споживання (приватних благ) та суспільних благ. Попит на суспільні блага та 
ефективний їх обсяг. Особисті уподобання і суспільні блага. Забезпечення 
суспільними  благами: можливість ринку і держави. 

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини 
втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Функції держави. 
Позитивний (описовий) аналіз поведінки уряду. Застосування теорії 
громадського вибору в поведінці уряду. 
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V. МЕНЕДЖМКНТ 

 
Дисципліна вивчає сутність, роль та методологічні основи менеджменту; 

історію розвитку менеджменту; закони, закономірності та принципи 
менеджменту; функції та методи менеджменту; процес управління; планування 
як загальна функція менеджменту; організування як загальна функція 
менеджменту; мотивування як загальна функція менеджменту; контролювання 
як загальна функція менеджменту; інформація і комунікації в менеджменті; 
керівництво та лідерство; ефективність менеджменту.  

Поняття менеджменту та управління. Ознаки та загальні риси організацій, 
їх різновиди. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє 
середовище організації, етапи життєвого циклу.  

Принципи та функції менеджменту. Технологія менеджменту. Система 
методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Функція 
планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесійні теорії 
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мотивації. Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його 
різновиди. Етапи регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, 
корегування рішень. Функція контролю в менеджменті.  

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. 
Делегування діяльності. Організаційне проектування. Елементи організаційних 
структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур 
управління.  

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських 
рішень, вимоги до їх якості. Види комунікацій, організація комунікаційного 
процесу.  

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. 
Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Модель сучасного 
менеджера, його самовдосконалення. Ролі менеджера в організації. Соціальна 
відповідальність у менеджменті. Ефективність управління. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і 

практикум: Навч. посібник. – К.: Магнолія плюс; Львів: Новий світ – 2007. 
2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. В.Яцура, 

Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с. 
3. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. Навч. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2005. 
4. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000. – 336 

с. 
5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: 

Академвидав, 2007. – 416 с. 
6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика.-К.: Ексоб, 2001. 

– 512 с. 
7. Мескон М.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. 

3-го изд. – М.: Дело, 2005. - 800 с. 
8. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник: – К.: Кондор, 2007. 
9. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: 

Підручник. – 3-є вид. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. 
10. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2007.  

 
VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 

 
Поняття життєвого циклу виробу. Організація проектно-

конструкторських робіт і технологічної підготовки виробництва. Зміст об'ємно-
календарного планування. Розрахунок трудомісткості робіт і тривалості циклів 
по стадіях і етапах підготовки. Принципи сіткового планування і управління. 
Порядок побудови сіткових моделей. Розрахунок основних параметрів сіткових 
моделей 

Виробничий процес, його структура і принципи організації. Виробничий 
цикл і його структура. Розрахунок і аналіз виробничого циклу простого 
процесу. Розрахунок і аналіз виробничого циклу складного процесу. Суть та 
умови організації потокового виробництва. Класифікація потокових ліній. 
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Розрахунок параметрів однопредметних та багатопредметних потокових ліній. 
Якість продукції та показники вимірювання її рівня. Організація технічного 
контролю якості на підприємстві. Види, методи і об'єкти контролю якості 
продукції. Завдання і структура інструментального господарства підприємства. 
Нормування і  розрахунок витрат і запасів інструменту. Завдання і структура 
енергетичного господарства підприємства. Нормування витрат різних видів 
енергії. Завдання і структура транспортного господарства підприємства. 
Розрахунок вантажопотоків і необхідної кількості транспортних засобів. 

Завдання і структура складського господарства. Розрахунок необхідності 
в матеріалах і напівфабрикатах по основних видах. Зміст і завдання організації 
праці. Розподіл та кооперація праці. Суть і завдання нормування праці. 
Нормативи і норми для нормування праці. Методи нормування. Структура 
робочого часу. Методи вивчення затрат робочого часу. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Основи економічної теорії 
 

1. Виробництво і його основні чинники. 
2. Економічна система: її сутність та структурні елементи. 
3. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. 
4. Суспільний поділ праці і його роль у розвитку продуктивних сил. 
5. Економічні відносини як суспільна форма функціонування 

продуктивних сил. 
6. Сутність і структура економічних відносин. 
7. Власність як економічна категорія.  
8. Структура власності: типи, види і форми. 
9. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. 
10. Товарне виробництво і його роль у розвитку суспільного 

виробництва. 
11. Виникнення та еволюція грошових відносин. 
12. Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. 
13. Ринок: сутність, функції, суб’єкти та об’єкти.  
14. Попит і пропонування. Ринкова рівновага. 
15. Ринкова ціна: механізм формування і функції. 
16. Економічна конкуренція: сутність, функції та форми. 
17. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика. 
18. Конкуренція і моделі ринків. 
19. Сутність кредиту та його форми. 
20. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки.  
21. Форми і види підприємств. 
22. Кругообіг і оборот капіталу підприємства. 
23. Сутність підприємництва, його види та функції. 
24. Заробітна плата та її теорії. 
25. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. 
26. Держава як суб’єкт економічних відносин. 
27. Економічні функції держави та їх класифікація. 
28. Споживання і заощадження.  
29. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення. 
30. Безробіття: причини, види і форми. 
31. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси. 
32. Фінансова система і фінансова політика в державі.  
33. Фіскальна політика. 
34. Необхідність ринкової трансформації економіки України. 
35. Світове господарство: його сутність та структура. 
36. Міжнародна економічна інтеграція.  
37. Міжнародні валютно-фінансові організації. 
38. Платіжний баланс та його регулювання. 
39. Міжнародна економічна інтеграція. 
40. Продуктивність праці та економічне зростання. Чинники підвищення 

продуктивності праці. 
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41. Класифікація промислових підприємств. Основні форми об'єднань 
підприємств. 

42. Поняття виробничих фондів підприємства. Класифікація та 
структура основних фондів. 

43. Облік і оцінка основних фондів. 
44. Показники використання основних фондів. 
45. Показники зношення основних фондів. 
46. Амортизація основних фондів. 
47. Склад і структура оборотних коштів (засобів) підприємства. 
48. Нормування оборотних коштів. 
49. Поняття персоналу підприємства та його структура.  
50. Суть продуктивності праці, показники та вимірники продуктивності 

праці. 
51. Виробнича потужність підприємства.  
52. Виробнича програма підприємства. 
53. Собівартість продукції підприємства. Види собівартості. Методи 

визначення собівартості 
54. Класифікація витрат на виробництво продукції. 
55. Економічний зміст, функції і види цін. 
56. Складові елементи ціни. Методи ціноутворення на продукцію 

підприємства. 
57. Економічна суть оплати праці. Тарифно-посадова система. 
58. Форми та системи заробітної плати. 
59. Дохід і прибуток підприємства. 
60. Рентабельність та її економічна суть. 
 

Економіка підприємства 
 

1. Поняття підприємства. Місія й різноманітні цілі підприємства. 
2. Класифікація підприємств.  
3. Виробнича і загальна структури підприємства.  
4. Функції, принципи здійснення, форми, типи й моделі 

підприємницької діяльності. 
5. Підприємницькі договори (контракти, угоди). 
6. Партнерські зв’язки та угоди (операції). 
7. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. Форми 

міжнародного бізнесу. 
8. Функції управління підприємствами та організаціями. 
9. Поняття та основа класифікації методів управління. Організаційні 

форми їх реалізації. 
10. Основні типи організаційних структур управління. 
11. Виробнича програма підприємства. 
12. Поняття, класифікація та структура персоналу. 
13. Поняття й основні елементи системи управління персоналом під-ва. 
14. Поняття, класифікація і структура основних фондів. 
15. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. 

Індексація основних фондів. 
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16. Спрацювання (зношування) основних фондів. Види зношування. 
17. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань. 
18. Виробнича потужність підприємства. 
19. Поняття оборотних засобів. 
20. Ефективність використання оборотних коштів 
21. Сутність, склад і структура інвестицій. 
22. Структура капітальних вкладень. 
23. Визначення та функції капітального будівництва. 
24. Мета, принципи й методи прогнозування. 
25. Види, принципи і методи планування. 
26. Сутність та основні етапи стратегічного планування. 
27. Бізнес-планування: сутність і призначення. 
28. Тактичне й оперативне планування 
29. Функції, принципи і концепція маркетингової діяльності 

підприємства. 
30. Якість і конкурентоспроможність продукції. 
31. Стандартизація та сертифікація продукції. 
32. Поняття продуктивності праці та чинники її зростання.  
33. Моделі та методи мотивації праці. 
34. Поняття та функції оплати праці.  
35. Форми та системи оплати праці. 
36. Доплати й надбавки до заробітної плати. 
37. Собівартість продукції: поняття, види, характеристики. Управління 

витратами. 
38. Зміст та методика обчислення кошторису виробництва. 
39. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обчислення 

основних статей калькуляції. 
40. Поняття, роль, функції і види цін. Методи ціноутворення. 
41. Дохід та прибуток: їх сутність та різниця. 
42. Загальна характеристика рентабельності та її обчислення. 
43. Методика оцінки та показники ефективності діяльності 

підприємства. 
44. Види ефективності виробництва. 
45. Чинники зростання ефективності виробництва. 
46. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. 
47. Характеристика процесу реструктуризації та її види. 
48. Санація підприємств. 
49. Сутнісна характеристика банкрутства підприємства. 
50. Класифікація та структура основних фондів. 
51. Облік і оцінка основних фондів. 
52. Показники використання основних фондів. 
53. Показники зношення основних фондів. 
54. Амортизація основних фондів. 
55. Склад і структура оборотних коштів (засобів) підприємства. 
56. Нормування оборотних коштів. 
57. Поняття персоналу підприємства та його структура.  
58. Суть продуктивності праці, показники та вимірники продуктивності 
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праці. 
59. Виробнича потужність підприємства.  
60. Виробнича програма підприємства. 
61. Собівартість продукції підприємства 
62. Класифікація витрат на виробництво продукції. 
63. Види собівартості. Методи визначення собівартості. 
64. Економічний зміст, функції і види цін. 
65. Складові елементи ціни. Методи ціноутворення на продукцію 

підприємства. 
66. Економічна суть оплати праці. 
67. Форми та системи заробітної плати. 
68. Дохід і прибуток підприємства. 
69. Рентабельність та її економічна суть. 
 

Макроекономіка 
 

1. Валовий внутрішній продукт та його аналіз в Україні. 
2. Система національних рахунків як нормативна база 

макроекономічного рахівництва. 
3. Циклічність як форма економічного розвитку. 
4. Зайнятість і безробіття в Україні. 
5. Інфляція в Україні: причини та наслідки. 
6. Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні. 
7. Теорія і практика споживання. 
8. Сукупні видатки та аналіз їх в Україні. 
9. Роль держави в макроекономічному регулюванні. 
10. Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання 

економіки. 
11. Монетаристська теорія макроекономічного регулювання. 
12. Теорія економіки пропозиції та проблеми її практичного 

використання. 
13. Фіскальна політика: механізм та наслідки в різнострокових періодах. 
14. Державний бюджет та державний борг в Україні. 
15. Механізм функціонування та параметри грошового ринку в Україні. 
16. Банківська система та грошовий мультиплікатор в Україні. 
17. Монетарна політика в Україні. 
18. Зовнішня торгівля як чинник макроекономічного розвитку. 
19. Платіжний баланс України та проблеми його збалансування. 
20. Теорія та практика регулювання валютного курсу в Україні. 
21. Теорія та практика державного регулювання зайнятості в Україні. 
22. Національні заощадження та інвестиції в Україні. 
23. Економічна нерівність та політика соціального захисту в Україні. 
24. Міжнародні валютні системи на сучасному етапі. 
25. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в Україні. 
26. Динаміка та структура грошової пропозиції в Україні. 
27. Теорії сукупної пропозиції. 
28. Моделі економічного зростання. 
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29. Теорія раціональних очікувань. 
 

Мікроекономіка 
 

1. Характеристика мікросистеми як суб’єкта ринкових відносин. 
2. Поняття: корисність блага; сукупна та гранична корисність; принцип 

спадної граничної корисності. 
3. Бюджетне обмеження вибору споживача та його зміни під впливом 

зміни доходів і цін. 
4. Ефекти доходу та заміщення товарів як обґрунтування закону 

попиту. 
5. Зміст поняття «попит». Індивідуальний і ринковий попит. Закон 

попиту та обґрунтування його дії. 
6. Аналіз змін у попиті й у величині (обсязі) попиту. Чинники попиту. 
7. Цінова еластичність попиту: суть, зміни, чинники. 
8. Вплив зміни цін на сукупну виручку товаровиробників за умов різної 

еластичності попиту. 
9. Еластичність попиту за доходом. 
10. Перехресна еластичність попиту: поняття, методи обчислення та 

сфери використання. 
11. Мікроекономічна модель підприємства. Поняття «виробничі 

фактори». 
12. Виробнича функція: поняття і параметри. 
13. Віддача (продуктивність) змінного фактора виробництва: поняття, 

закономірності зміни. 
14. Характеристика виробничої функції з двома змінними факторами. 
15. «Економічний» та «бухгалтерський» підходи до визначення витрат і 

прибутку підприємства. 
16. Поняття «нормальний прибуток», «чистий економічний прибуток». 

Вплив зміни їх кількісних значень на ділову активність підприємців. 
17. Поняття «пропозиція». Індивідуальна і ринкова пропозиція. Закон 

пропозиції та обґрунтування його дії. 
18. Аналіз змін у пропозиції і у величині (обсязі) пропозиції. Чинники 

пропозиції. 
19. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 
20. Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов 

досконалої конкуренції. 
21. Поняття і види монополій. Умови довгострокової рівноваги 

монополістів різних видів. 
22. Цінова еластичність попиту і поведінка монополіста. 
23. Цінова дискримінація: поняття, умови, види. 
24. Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних 

ринкових ситуаціях. 
25. Капітал як фактор виробництва. 
26. Земля як фактор виробництва. Економічна та земельна рента. 

 
Менеджмент 
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1. Поясніть змiст понять «менеджмент» та «управлiння», «менеджер» 
та «підприємець». 

2. Розкрийте суть сучасних концепцій менеджменту (системного, 
ситуацiйного  та процесiйного пiдходiв). 

3. Визначте які специфічні риси має менеджмент в Україні. 
4. Якi ділові якостi є найбiльш важливими у формуваннi та 

професiйнiй пiдготовцi сучасного менеджера? 
5. Опишiть три основнi рiвнi управлiння. Які ролi виконують в 

організації керiвники низової, середньої i вищої ланки? 
6. В чому полягають переваги та недоліки децентралiзованого i 

централiзованого управління організацією? 
7. Чому зовнiшнє середовище організації є важливим для керiвникiв? 
8. Наведiть приклади органiзацiй, якi дотримуються стратегiй 

обмеженого росту, росту, скорочення i їх поєднання. 
9. Для чого складається бiзнес-план, його основнi роздiли? 
10. Що таке структура організації? В чому полягає різниця між 

горизонтальним та вертикальним розподілом праці? 
11. Якi основнi типи органiзацiйних структур найбiльш широко 

використовуються сьогоднi? 
12. Пояснiть зв’язок між плануванням i структурою організації. 
13. В чому полягає підхід А. Маслоу до мотивації? 
14. Яка роль контролю в управлiннi? Якi основнi типи контролю ви 

знаєте? 
15. На конкретних прикладах опишiть взаємозв'язок між плануванням i 

контролем. 
16. Дайте загальну класифікацію та характеристику методів 

менеджменту. 
17. Поясніть роль комунiкацiй у менеджментi. Наведіть приклади 

обмiну iнформацiєю в органiзацiї. 
18. Поясніть суть основних елементiв процесу обмiну iнформацiєю. 
19. Опишiть перешкоди, якi виникають на шляху обмiну iнформацiєю в 

органiзацiї та методи підвищення ефективності обмiну iнформацiєю. 
20. Наведіть приклади формальних та неформальних комунiкацiй, 

поясніть в чому їх особливість. 
21. З якими проблемами найчастіше зустрічаються, та які типи рішень 

доводиться приймати на різних рівнях управління? 
22. В яких випадках доцiльнi одноособовi, колегiальнi чи колективнi 

рiшення (наведіть приклади)? 
23. Дайте загальну характеристику формальних i неформальних груп в 

організації. 
24. Перерахуйте фактори, які впливають на ефективність 

функціонування груп в організації. 
25. На прикладах поясніть суть функціональних та дисфункцiональних 

конфлiктiв. 
26. Дайте характеристику організаційних факторів, які обумовлюють 

стрес у працівників. 
27. Дайте характеристику форм влади та рiвнiв органiзацiї. 
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28. Назвіть і порівняйте основні стилі керівництва. 
29. Обґрунтуйте необхідність підвищення кваліфікації керівників. Які є 

методи підвищення кваліфікації керівників? 
30. Назвіть напрямки підвищення ефективності управління. 

 
Організація виробництва 

 
1. Поняття життєвого циклу виробу. 
2. Організація проектно-конструкторських робіт і технологічної 

підготовки виробництва. 
3. Зміст об'ємно-календарного планування. Розрахунок трудомісткості 

робіт і тривалості циклів по стадіях і етапах підготовки. 
4. Принципи сіткового планування і управління. Порядок побудови 

сіткових моделей. 
5. Розрахунок основних параметрів сіткових моделей. 
6. Виробничий процес, його структура і принципи організації. 
7. Виробничий цикл і його структура. 
8. Розрахунок і аналіз виробничого циклу простого процесу. 
9. Розрахунок і аналіз виробничого циклу складного процесу. 
10. Суть та умови організації потокового виробництва. Класифікація 

потокових ліній. 
11. Розрахунок параметрів однопредметних та багатопредметних 

потокових ліній. 
12. Якість продукції та показники вимірювання її рівня. 
13. Організація технічного контролю якості на підприємстві. Види, 

методи і об'єкти контролю якості продукції. 
14. Завдання і структура інструментального господарства 

підприємства. Нормування і розрахунок витрат і запасів інструменту. 
15. Завдання і структура енергетичного господарства підприємства. 

Нормування витрат різних видів енергії.  
16. Завдання і структура транспортного господарства підприємства. 

Розрахунок вантажопотоків і необхідної кількості транспортних засобів. 
17. Завдання і структура складського господарства. Розрахунок 

необхідності в матеріалах і напівфабрикатах по основних видах. 
18. Зміст і завдання організації праці. Розподіл та кооперація праці. 
19. Суть і завдання нормування праці. Нормативи і норми для 

нормування праці. Методи нормування. 
20. Структура робочого часу. Методи вивчення затрат робочого часу. 



 34 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені 
питання; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано 
висловлює власні думки;  
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 
поставлені запитання. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу 
дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 
але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 
не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 
рекомендова

но 

Абітурієнт: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні 
їх змісту; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 
Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 

 


