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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої 

освіти та відповідає освітній характеристиці підготовки фахівців заявленого 

напряму та призначена для вступу на освітній рівень «магістр». 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної  програми  магістра  

абітурієнти  повинні  мати  базову  вищу  освіту  за  однойменною  

спеціальністю  та  здібності  до  оволодіння  знаннями,  уміннями  і  

навичками  в галузі  природничо-наукових,  загальноекономічних  та  

конкретно-економічних  наук. 

Характеристика змісту програми.  Визначальним чинником програми 

вступних іспитів є її між предметний синтетичний характер, що 

забезпечується побудовою її за модульним принципом. При цьому органічно 

поєднуються теоретичні, методичні та практичні питання, які дозволяють 

виявити  знання  та  вміння  вступника  використовувати  категоріальний  

апарат,  методи  пізнання, логіку викладу, творчий підхід, методи 

обґрунтувань і доведень за окремими функціями бакалавра зі знань 

економічної теорії.  

Програму вступних іспитів розроблено на підставі дисциплін  циклу  

професійної  підготовки  з  дисципліни економічна  теорія та політичної 

економії й історії економічних учень. Водночас програма передбачає і певні 

знання із циклу дисциплін загальноекономічної підготовки, передусім з таких 

як «Фінанси», «Гроші та кредит», «Економіка підприємства» тощо. 

 

2. Програма 

Вступ до економічної теорії 

Економічна теорія та її фундаментальні складові.   

Політична економія, економіка, макроекономіка і мікроекономіка, 

позитивна і нормативна складові економічної теорії. 

Система  економічних  законів.  Специфіка  формулювання,  доведення  

та  форм  прояву економічних закономірностей.  Методи економічних 

досліджень. 

Функції економічної теорії як методологічної основи економічних наук 

та теоретичної бази економічної політики. 

Основні етапи розвитку економічної теорії та логіка вдосконалення 

інструментів економічного аналізу.  

1. Загальні засади функціонування економіки 

Фактори виробництва та їх взаємодія. Суспільне виробництво: 

технологічний та суспільний аспекти.   

Праця  як процес, як  ресурс та сучасні тенденції оновлення змісту й 

характеру праці.  

Продукт виробництва  як результат виробничого споживання ресурсів. 

Виробничий  потенціал  і  межа  виробничих  можливостей.   

Обмеженість  ресурсів,  проблема ефективності та закон зростаючих 

вмінених  (альтернативних)  витрат.  Економічні й соціальні пріоритети 

функціонування економіки. Добробут як результат економічного вибору. 
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Потреби: суть і значення у суспільному виробництві. Економічні 

потреби, їх сутність і структура.  Задоволення потреб як функція  

виробництва і закон зростання потреб. Благо як засіб задоволення потреби, 

корисність  благ. Гранична корисність  як основа моделювання задоволення 

потреб. 

Економічні інтереси, сутність та основи ідентифікації. Система 

економічних інтересів. Єдність і суперечності в системі інтересів. Діалектика 

взаємозв’язку  інтересів  суспільних груп. 

Економічна  система  суспільства  та  її  основні  структурні  елементи.  

Продуктивні  сили суспільства:  сутність,  структура  і  критерії  розвитку.  

Етапи  розвитку  продуктивних  сил.  

Продуктивність праці: оцінка і значення для суспільства. 

Сутність  економічних  відносин  та  їх  по-фазна  структура.  

Економічні  відносини,  їх суб’єкти та  елементи. Відносини власності та 

соціально-економічні відносини.   

Власність: сутність, функції. Економічний зміст  власності,  її  форми 

та історичні види. Юридична форма власності,  «пучки  прав».  Власність  як  

соціальна  форма  поєднання  чинників  виробництва. Трансформація 

відносин власності в постсоціалістичних країнах.  Економічні  відносини  та 

технологічний спосіб виробництва. Еволюція економічних відносин та 

продуктивних сил. 

2. Товарне господарство,  

гроші, вартість і ефективність виробництва 

Товарна  форма  організації  суспільного  виробництва.  Товар  та  його  

властивості.   

Вартість і ціна: альтернативні теорії. Гроші: сутність і функції. Закони 

грошового обігу та його роль  у суспільному відтворенні. Грошова маса, її 

структура та основи теорії грошового ринку. 

Витрати  виробництва:  сутність  та  підходи  до  оцінки  обсягів.  

Прийоми  економічного аналізу витрат в різні часові періоди. Основи 

моделювання залежності витрат і обсягів виробництва. Ізокванти та ізокости 

як основа моделей оптимізації комбінації виробничих фактів. Економічна і 

соціальна ефективність виробництва. 

Прибуток: сутність та основи оцінки.  Роль прибутку та прибутковості 

для прийняття економічних рішень. Бухгалтерський та економічний 

прибуток. Нормальний прибуток і норма прибутковості. Основи теорії 

прибутку.   

Природа, види ренти та значення рентних доходів для власників 

економічних ресурсів. 

2. Загальні засади і механізм ринку. Суб’єкти ринкової економіки 

Ринок:  сутність  і функції. Ринкові відносини, їх суб’єкти, об’єкти і 

суспільне значення. 

Попит, закон і фактори попиту. Пропозиція, закон і фактори 

пропозиції. Функції ринку. Рівноважна ціна  та механізми її встановлення. 

Цінова еластичність попиту і пропонування.  
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Зв’язок обсягів продаж, ціни та валової виручки підприємства. 

Основні  моделі ринків: досконала та недосконала конкуренція 

Сутність та основні функції конкуренції. Форми конкуренції та моделі 

ринків.  Характеристика моделей ринку. Ринки  виробничих  ресурсів:  

функції,  специфіка  попиту,  пропозиції  та  ціноутворення.  

Капітал  та  його  форми  в  сучасному  суспільстві.  Суспільні  умови  

вилучення  доходів  від капіталу.  Капітал підприємства  його кругообіг  та 

оборот.  Структура капіталу підприємства.  Характеристики  обороту  

капіталу  підприємства.  Первісне  нагромадження  капіталу  та його 

особливості в Україні. 

Домогосподарство  на  ринку  споживчих  благ  і  виробничих  ресурсів. 

Підприємство  на товарних і ресурсних ринках. Суспільні наслідки 

державного регулювання товарних і ресурсних ринків. 

Трудові  відносини:  сутність,  суб’єкти  і  суперечності.  Ринок  праці  

як  механізм  узгодження  інтересів  власників  капіталу  та  праці.  Основи  

регламентації  відносин  найманої праці. Вартість робочої сили  та оплата 

праці: дискусійні  аспекти.  

Заробітна плата: теорії, функції і система організації. Продукт праці й 

заробітна плата. 

Особливості попиту, пропозиції та ціноутворення на ринках землі та 

нерухомості. Теорія поведінки власників не відтворюваних ресурсів. 

Необхідність та  теоретичні  засади державного втручання в економіку. 

Економічні  функції  держави. Важелі державного впливу на економіку. 

Економічна політика держави: сутність, види та основи вибору. 

4. Економічне зростання  

і соціально-економічний прогрес 

Сутність і види економічного відтворення. Розширене відтворення та 

його типи.  

Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного 

продукту. Система  національних рахунків.  

Валовий національний продукт та його структура. 

Розподільні відносини: сутність,  роль розподілу в процесі відтворення. 

Факторний розподіл національного доходу.  Індивідуальний розподіл та 

оцінка його нерівності. Роль нерівності в системі мотивів економічної 

діяльності.  Необхідність і методи перерозподілу національного  доходу.  

Важелі  державного  впливу  на  пропорції  розподілу  суспільного продукту і 

доходів суспільства. 

Теоретичні основи соціального захисту населення. 

Зайнятість і відтворення робочої сили. Зайнятість: сутність, види і 

форми. Значення досягнення  повної  зайнятості  для  добробуту  суспільства.  

Безробіття:  оцінка,  причини,  наслідки.  Економічні  механізми  відтворення  

пропозиції  праці.   

Державна  політика  сприяння повній зайнятості та обмеженість 

бюджетних можливостей. 
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Зростання національної економіки: фактори та основи вимірювання. 

Насичення ресурсами як фактор зростання та проблема спадної віддачі.  

Основні кейнсіанські та неокласичні моделі економічного зростання. 

Циклічність зростання: причини, теорії та види циклів.  

Фази середньострокового циклу та механізми зміни макроекономічної 

кон’юнктури. Основи теорії державного антициклічного регулювання. 

Взаємодія зростання і розвитку. Цілі розвитку й критерії оцінки міри їх 

досягнення.  

Фактори соціально-економічного розвитку: специфічна роль фізичного, 

людського та  соціального капіталу. 

5. Формування і розвиток сучасних  

соціально-економічних систем 

Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економіки. 

Концепція  капіталізму вільної конкуренції.  Об’єктивні основи еволюції 

моделей  капіталістичної економіки. Моделі недосконалої конкуренції для 

пояснення функціонування ринків виробничих ресурсів і сучасних товарних 

ринків. 

Риси та специфіка  монополістичного капіталізму.  Причини, механізми 

і наслідки  монополізації галузевих ринків. Концентрація і централізація 

капіталу.  Особливості діяльності та форми монополій. Діалектика взаємодії 

бізнесу та індустрії. 

Сутність і ознаки змішаної економіки. Обмеженість ринкової моделі та 

закономірність змішаної економіки. Національні особливості  змішаної 

економіки.  Взаємодія секторів  змішаної економіки.   

Монополії та олігополії в умовах сучасної змішаної економіки: 

механізми та суспільні наслідки недосконалої конкуренції.  

Теоретичні основи регуляторної діяльності держави на товарних, 

ресурсних і фінансових ринках. 

Еволюція технологічного способу виробництва. Риси та структурні 

характеристики аграрної, індустріальної та постіндустріальної економіки. 

Економічна система соціалізму і планомірна організація суспільного 

виробництва. Причини і глобальні наслідки кризи світової системи 

соціалізму. 

Закономірності та  особливості  трансформації економічних систем.  

Сутність,  моделі  та етапи економічних трансформацій.   

Зміст соціально-економічних перетворень у постсоціалістичних 

країнах. Характер змін у відносинах власності в перехідній економіці 

України. 

6. Світове господарство  

і міжнародні економічні відносини 

Світове  господарство, його суть і структура. Класифікація груп країн 

світового господарства. Міжнародний поділ праці та теорії міжнародної 

торгівлі. Міжнародна економічна інтеграція  як  вищий  рівень  

інтернаціоналізації.  Форми  міжнародних  економічних  відносин. 

Світогосподарські зв’язки та сучасні тенденції розвитку  міжнародних 
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економічних відносин.  Закономірності та форми  сучасного  міжнародного 

економічного співробітництва. 

Основні закономірності міжнародної торгівлі.  

Основні закономірності міжнародного руху капіталу.  Фактори  та  

сучасні  тенденції  міжнародної  трудової  міграції.  Теоретичні  пояснення 

концентрації ділової активності в сучасному світі.  

Сучасна валютна система та валютні ризики глобальної економічної 

діяльності. 

 

3. ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ,  

які студент може використати при підготовці до додаткового екзамену 

1.  Азьмук Л. А.,  Задорожна Н. В.  Мікроекономічна  теорія  виробництва  та  

витрат: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 199 

с. 

2.  Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 

2001. 

3.  Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. по 

сіб.  —  К.: КНЕУ, 2003. — 219 с. 

4.  Історія  економічних  учень:  Підручник  /  Л. Я. Корнійчук,  Н. О. 

Татаренко,  

А. М. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. — К.: КНЕУ, 

2001. 

5.  Ястремський  О.,  Гриценко  О.  Основи  мікроекономіки:  підручник  –  

Київ:  Знання, 1998, - 714с. 

6.  Економіка добробуту [Електронний ресурс] : навч. посібник / [О. О. 

Бєляєв (кер. авт. кол.), О. М. Комяков, В. І. Кириленко, А. Г. Котенок та ін.] ; 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Державний вищий 

навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. В. 

Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 460, [4] c. 

7.  Киреев  А.П.  Международная  экономика.  -  М.:  Международные  

отношения,  Ч.1. 1997 -416с.; Ч.2. 2001 -488с. 

8.  Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Вильямс, 2005. – 456с. 

9.  Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / Степаненко С.В., 

Фещенко В.М., Антонюк С.Н., Тимочко Н.О. та ін. / За ред. С. В. Степаненка 

— К.: КНЕУ, 2008. 

10.  Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія.  Принципи, проблеми 

і політи-ка. — Ч. 2. Мікроекономіка: Пер. з англ. — Львів: Просвіта, 1999. — 

650 с.  

11.  Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Макроекономіка. — Львів: Просвіта, 1997. 

12.  Маньків Т. Макроекономіка. — К.: Основи, 2000. 

13.  Мікроекономіка і макроекономіка / Під ред. С. Будаговської. — К.: 

Основи,  
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14.  Мікроекономіка:  підручник  /  Наливайко А. П.,  Азьмук  Л А.,  

Банщиков П. Г  та ін./ За наук. ред. А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 2011. — 

446 с. 

15.  Наливайко А. П.,  Євдокимова Н. М.,  Задорожна Н. В.  Мікроекономіка:  

Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка. —  

К.: КНЕУ, 1999.  — 208 с. 

16.  Наливайко А. П.  Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та 

напрямки розви-тку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с. 

17.  Основи  економічної  науки:  курс  лекцій  /  В. С. Савчук,  О. О. Бєляєв,  

К. Т. Кривенко, та ін. / За заг. ред. В. С. Савчука — К.: КНЕУ, 2011. — 442 с. 

18.  Політична  економія:  Навч.  посіб.  /  К. Т. Кривенко,  О. О. Бєляєв,  В. С. 

Савчук  та ін. — К.: КНЕУ, 2001. 

19.  Політична економія: Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. К. Т. 

Кривенка. — К.: КНЕУ, 2003. 

20.  Пухтаєвич Г. О.  Аналіз  національної  економіки:  Навч.-метод.  посіб.  

для  самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. 

21.  Савченко А. Г. Макроекономіка. Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 

дисц. —  К.: КНЕУ, 1999. 

22.  Фандель Г.  Теорія  виробництва  і  витрат  /  Пер.  з  нім.  —  К.:  

ТАКСОН,  2000.  — 520с. 

23.  Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія економічних учень: Навч. посіб. 

для студ. вузів. — К.: Знання-Прес, 2000. 

24.  Ядгаров Я. С.  История  экономических  учений:  Учеб.для  студ.  вузов.  

—  М.: ИНФРА-М, 2000. 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають 

програмі фахового вступного випробування. 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

0 – 12 Незадовільно 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об'єктів 

13 – 17 Задовільно 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину матеріалу 

18 – 22 Добре 

Абітурієнт володіє матеріалом, проте 

припускається незначних помилок при 

відтворенні 

23 – 25 Відмінно 

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє 

ґрунтовні знання і розуміння основних 

положень 

 


