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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Формою вступних випробувань на ОС «Магістр» за спеціальністю 075 «Маркетинг» є 
фаховий екзамен у письмовій формі із використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram, Google Meet тощо та навчального порталу 
Moodle МДУ. Під час фахового вступного випробування за допомогою комплексних завдань 
перевіряються знання вступника щодо основного матеріалу з дисциплін, які виносяться на 
фахове вступне випробування, а також володіння знаннями та навичками, що передбачені 
програмою для вступників до вищих навчальних закладів, уміння використовувати їх при 
розв’язанні практичних задач.  

До складу дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування, входять: 
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна історія», 
«Економіка підприємства», «Маркетинг», «Міжнародна економіка».    

Комплексне завдання вступнику складається з тестових завдань. 
Загальна кількість завдань тесту – 50.  
Кількість варіантів завдань – 4. 
У кожному варіанті тестових завдань подається інтегрований матеріал певного 

функціонального спрямування з різних дисциплін, що дозволяє виявити рівень теоретичної і 
практичної підготовки абітурієнтів до рішення професійних завдань, які відповідають 
кваліфікації магістра з маркетингу. 

Тести подаються у закритій формі і містять дві компоненти: запитальну (змістовну) 
частину та варіанти відповідей. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з 
яких лише один правильний.  

На виконання комплексного фахового завдання відведено 60 хвилин.  
Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну 

відповідь. 
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ПРОГРАМА ФАХОВОГОВИПРОБУВАННЯ 
 
 

Розділ 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 
 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії, економічні потреби суспільства 
Поняття політичної економії, її предмета та функції. Методи пізнання економічних 

процесів. Економічні закони і категорії. Фактори виробництва, їх взаємодія. Фази суспільного 
виробництва.  

Потреби, їх класифікація, еволюція. Теорія А. Маслоу. Ефективність виробництва, її 
показники. Ресурси суспільства та поняття благ. Технологічний вибір в економіці. Закон 
зростання додаткових витрат та зменшення прибутків.  

 
Тема 2. Основні риси товарного виробництва 
Просте та розширене виробництво.  Поняття відтворення. Форми організації 

суспільного виробництва. Причини виникнення товарного  виробництва. Товар і його 
фактори. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі.  

Поняття категорій: вартість, цінність, ціна. Трудова теорія вартості, теорія витрат 
виробництва, теорія граничної корисності. Розвиток товару і товарного виробництва в 
сучасних умовах.  

Раціоналістична та еволюційна теорія виникнення грошей. Функції грошей. Закони 
обігу грошей. Інфляція. Грошова система та її склад. Бретон-Вудська та Ямайська валютні 
системи. Особливості функціонування кредитних грошей у сучасних умовах.  

 
Тема 3. Капітал 
Нагромадження капіталу. Особливості приватно капіталістичної власності. Капітал як 

економічна категорія. Кругообіг та обіг капіталу.  Постійний та змінний капітал. Теорія 
додаткової вартості. Норма додаткової вартості та норма прибутку. Основний та оборотний 
капітал фірми, їхній рух. Час обігу капіталу. Фізичний та моральний знос основного капіталу, 
його амортизація.  

 
Тема 4. Витрати та прибуток 
Витрати виробництва: сутність та класифікація. Поведінка витрат за збільшення 

обсягів виробництва. Прибуток і прибутковість підприємств. Норма і маса прибутку. Валова 
виручка фірми.  

 
Тема 5. Конкуренція та ціноутворення 
Сутність, структура і функції цін. Вплив держави на ціноутворення. Основні напрямки 

удосконалення ціноутворення на сучасному етапі економічних реформ в Україні.  
 
 
Тема 6. Агропромисловий комплекс 
Особливості землі як фактора виробництва. Сутність аграрних відносин, форми 

господарювання, АПК. Земельна рента, її суть та форми. Ціна землі. Особливості 
функціонування аграрного капіталу. Агробізнес. Державна політика у сільському 
господарстві. Суспільне відтворення: суть і головні риси.  
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Тема 7. Суспільне виробництво  
Основні чинники національної економіки. Сукупний попит та сукупна пропозиція. 

Суспільний продукт і його форми. Два підрозділи суспільного виробництва. Модель 
кругообігу в економіці. Два методи підрахування національного прибутку. Валовий 
внутрішній продукт та його структура. Економічний зріст, його типи, показники та фактори. 
Національний прибуток, його споживання та заощадження, схильність до споживання та 
заощадження. Ефект мультиплікатора. Розподіл доходів, його джерела та механізм. Фонд 
життєвих засобів. Форми розподілу доходів по труду. Заробітна плата як ціна товару робоча 
сила. Форми та системи заробітної платні. Номінальна та реальна заробітна платня. 
Мінімальна заробітна платня. Прожитковий мінімум. Сучасні погляди на взаємодію держави 
та ринку. Основні методи впливу держави на економіку.  

 
Тема 8. Державне регулювання 
Сучасні школи економічної думки про державне регулювання економіки. 

Центральний банк та його функції. Циклічні процеси в економіці. Фази промислового циклу. 
Механізм циклічних коливань. Промисловий цикл Маркса та Жуглара. Малі та середні цикли 
Кітчина та Кузнеця. Причини криз. Довгі хвилі Кондратєва та їхній вплив на структуру 
суспільного виробництва. Екстернальні та інтернальні теорії економічних криз. Антициклічні 
заходи економічної політики держави згідно кейнсіанської та класичної теорій. 
Народонаселення. Теорії народонаселення К. Маркса та Т. Мальтуса. Демографічна політика 
держави. Зайнятість та її основні форми. Закон України “Про зайнятість”. Форми безробіття. 
Соціальний захист населення. Специфіка ринка праці. Соціальні та економічні наслідки 
безробіття. Основні риси, проблеми та принципи перехідного періоду до ринку. 
Роздержавлення і приватизація та їх наслідки. Роль держави у формуванні ринкових 
структур.  

 
Тема 9. Форма міжнародних економічних відносин  
Міжнародні відносини: суть та форми. Міжнародна торгівля та її економічні основи. 

Принцип порівняльних переваг та витрат. Протекціонізм і вільна торгівля. Україна у системі 
міжнародної торгівлі. Міжнародний розподіл праці. Транснаціональні корпорації. 
Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародний рух капіталу та його форми. Інтеграція як 
форма міжнародного співробітництва. Міжнародні валютні відносини. Еволюція міжнародної 
валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Проблеми і напрямки участі 
України у системі міжнародної торгівлі.  

Сучасна характеристика економічної реформи в Україні. Основні глобальні проблеми: 
причини їх виникнення, класифікація, економічні наслідки. Форми конвертованості валют та 
умови їх формування. Соціально-економічна сутність глобальних проблем. Основні шляхи 
розв’язання глобальних проблем. Міжгалузева конкуренція та закон формування середньої 
норми прибутку. Внутрішньогалузева конкуренція. Капіталістична економічна система: 
закономірностей й етапи розвитку. Економічна система сучасного капіталізму. Соціалістична 
економічна система та її еволюція. 
 

Розділ 2. МІКРОЕКОНОМІКА 
 

Тема 1. Предмет і метод макроекономіки, попит і пропонування 
Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки. Проблема обмеженості 

ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і 
раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин. Предмет мікроекономіки. 
Методологія мікроекономічного аналізу.  



7 

Ринковий попит, закон попиту. Цінові та нецінові детермінанти попиту.  
Пропонування і закон пропонування. Функція пропонування. Цінові та нецінові 

детермінанти пропонування. Взаємодія попиту і пропонування. Ринкова рівновага. Вплив 
змін попиту і пропонування на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість 
товару на ринку. 

 
Тема 2.  Мікроекономічна модель підприємства  
Підприємство як суб’єкт ринку та виробничо-ринкова система.  
Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття і  параметри 

виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт. 
Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. 

Альтернативні витрати та їхній склад. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття 
загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу. Прибуток як кінцевий 
результат діяльності підприємства. Сукупний, середній та граничний прибуток. 

 
Тема 3. Витрати та результати виробництва 
Виробнича функція з одним та двома змінними факторами і її графічне зображення.  
Крива однакового продукту (виробничої байдужості) – ізокванта. Карта ізоквант. 

Заміщення факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Лінія однакових 
витрат – ізокоста. Карта ізокост. 

Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. 
Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. 

 
Тема 4. Ринок досконалої конкуренції  
Ознаки й умови досконалої конкуренції: атомістичність, відкритість, мобільність 

ресурсів, прозорість, однорідність товару тощо. Ринковий попит на продукцію фірми за умов 
досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного і сукупного 
доходу підприємства. 

Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства у короткостроковому періоді. 
Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов 
зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми у короткостроковому періоді, її зв’язок з кривими 
витрат: графік галузевої пропозиції. 

 
Тема 5. Ринок недосконалої конкуренції  
Характерні риси чистої монополії. Визначення ціни та обсягу виробництва, що 

максимізують прибуток. Державне регулювання монополії. Антимонопольна політика. Закон 
України "Про захист економічної конкуренції”, “Про захист від несумлінної конкуренції”. 

Основні ознаки олігополії. Чотири моделі: ламана крива попиту, зумовлене таємною 
змовою ціноутворення, мовчазна згода (лідерство у цінах), ціноутворення за принципом 
“витрати плюс”. Роль нецінової конкуренції. Ефективність олігополії порівняно з іншими 
ринковими структурами. 

Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція. 
Короткостроковий період: прибуток та збитки. Довгостроковий період: беззбитковість. 
Надлишкові виробничі потужності.  

Порівняльна характеристика ринкових структур. 
 
Тема 6. Загальна характеристика факторних ринків 
Значення формування цін на ресурси. Попит на ресурси згідно теорії 
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граничної продуктивності. Попит на ресурси як похідний попит. Правило використання 
ресурсів: MRP=MRC.  

Праця як фактор виробництва, її мобільність.  
Капітал як фактор виробництва, форми капіталу.  
Ринок землі. Особливості землі, як фактору виробництва. Формування пропозиції 

землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит землі. Рента. Ціна землі, як 
капіталізована рента. 

 
Тема 7. Теорія граничної корисності і поведінка споживача 
Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності. 

Сукупна та гранична корисність.  
Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності блага, його графічне  

зображення. Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ. Другий закон 
Госсена. 

Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій. 
Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Рівновага 

споживача: економічна, алгебраїчна, графічна інтерпретація.  
 
Тема 8. Аналіз поведінки споживача 
Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз 

і побудова лінії “дохід – споживання”. Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ. 
Поняття “нормальних” і “неякісних” товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля. 

Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одного з товарів та обох товарів. 
Побудова лінії “ціна – споживання”. Траєкторія зміни споживання внаслідок зниження цін. 
Побудова лінії індивідуального попиту споживача. 

Ефекти заміщення та доходу як основа побудови функції індивідуального попиту та 
благо в ординалістській теорії корисності. Одно- та різнонаправлений вплив  ефектів. 
Парадокс Гіффена. Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. 

Поняття невизначеності та ризику. Об’єктивна та суб’єктивна імовірність. Вимір 
ризику: очікуване значення, відхилення, дисперсія. Відношення до ризику.  

Методи зниження ризику: диверсифікація, об’єднання ризику чи страхування, 
розподіл ризику, пошук інформації. Взаємозв’язок ризику та прибутку.  

Проблема вибору для вкладника капіталу. 
 

Розділ 3. МАКРОЕКОНОМІКА 
 

Тема 1. Макроекономіка як наука 
Обмеженість ресурсів, вибір i основні проблеми економіки - ЩО? ЯК? ДЛЯ КОГО? 

Крива виробничих можливостей. Закон зростаючих поставлених витрат. Предмет i зміст 
модулю макроекономіки. Методологія макроекономіки: теорія i моделі. Позитивний аналіз у 
порівнянні з нормативним. Кругообіг продуктів та грошей.  

 
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 
Роль макроекономiчних показникiв. Валовий внутрішній продукт (ВВП): грошовий 

вимiр, виняток подвiйного рахунку, виняток невиробничих угод. Двi сторони ВВП: розхідна i 
прибуткова. Iншi показники нацiональних рахункiв: внутрішній валовий продукт (ВВП), 
чистий валовий продукт (ЧВП), нацiональний доход (НД), особистий доход (ОД), прибуток 
пiсля сплати податкiв (РД). Вимiр рiвня цiн. Номiнальний i реальний ВВП. Дефлятор ВВП. 
Взаємозв'язок ВВП i економiчний добробут нацiї.  
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Тема 3. Макроекономічна нестабільність 
Економічні цикли і їх вплив на виробництво. Безробiття i її типи. Закон Оукена. 

Активна i пасивна полiтика держави у галузi зайнятостi. Практика регулювання зайнятостi в 
Українi. Iнфляцiя, її визначення i вимiр Причини i джерела iнфляцiї. Iнфляцiя попиту i 
пропонування. Макроекономiчнi наслiдки iнфляцiї. Iнфляцiя в Українi. Антиiнфляцiйна 
полiтика: тривала стратегiя i короткотермiнова практика. Соціальна політика в сучасних 
умовах розвитку економіки України. 

   
Тема 4. Сукупний попит і сукупне пропонування  
Основи аналiзу попиту i пропонування: закон попиту, закон пропонування, ринкова 

рiвновага. Крива сукупної пропонування: кейнсiанський (горизонтальний) вiдтинок, 
класичний (прямовисний) вiдтинок, промiжний (висхiдний) вiдтинок. Нецiновi чинники 
сукупного пропонування. Рiвновага: реальний обсяг виробництва i рiвень цiн. Змiни в 
рiвновазi. 

 
Тема 5. Теорія зайнятості: споживання, заощадження та інвестиції 
Класична теорiя зайнятостi. Закон Сея. Кейнсiанська економiчна теорiя, ії 

інструментарiй. Крива попиту на iнвестицiї. Нестабiльнiсть iнвестицiй. 
  
Тема 6. Національний ринок та його рівновага 
Визначення рiвновноважного ЧВП: засiб "сукупнi видатки - обсяг виробництва", засiб 

"вилучань-iн'єкций ". Запланованi i фактичнi iнвестицiї. Змiна рiвноважного ЧВП i 
мультиплiкатор. Рiвновага i ЧВП в умовах повної зайнятостi: рецесiйний i iнфляцiйний 
розрив. Зовнiшня торгiвля i рiвноважний обсяг виробництва. Чистий експорт i сукупнi 
видатки. 

 Тема 7. Державне регулювання макроекономічних процесів 
Державне економічне регулювання економіки. Форми і засоби регулювання. 

Методологічні основи макроекономічного планування. Сутність бюджетного дефіциту. 
Склад бюджету України. Концепція регулювання бюджетного дефіциту. Методи боротьби з 
дефіцитами державного бюджету. Сутність державного боргу. Причини зростання 
державного боргу, проблеми його обслуговування. Економічні наслідки державного боргу. 

 
Тема 8. Фіскальна політика держави 
Дискрецiйна фiскальна полiтика. Урядовi закупки i рiвноважний ЧВП. Оподаткування 

i рiвноважний ЧВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Бюджетний дефiцит i 
державний борг. Недискреційна фiскальна полiтика: умонтованi стабiлiзатори. Зовнішня 
торгівля  і рівноважний обсяг виробництва. Чистий експорт і сукупні видатки. Графік чистого 
експорту. 

 
Тема 9. Банківська система 
Грошi, їх роль в економiцi. Функцiї грошей. Пропонування грошей i попит на грошi. 

Попит на гроші для угод та попит на гроші з боку активів. Чинники, які впливають на попит 
на гроші для угод та попит на гроші з боку активів. Загальний попит на гроші. Рівновага на 
грошовому ринку.  

Банківська система України. Законодавство України про банки і банківську діяльність. 
Балансовий звiт комерцiйного банку. Резервна норма. Надлишковi резерви. Прибуток i 
лiквiднiсть банку. Грошовий мультиплiкатор. 
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Тема 10. Кредитно-грошова (монетарна) політика 
Цiлi кредитно-грошової полiтики, ії інструменти: операцiї на вiдкритому ринку, змiна 

резервної норми, змiна облiкової ставки. Другорядне селективне регулювання. Кредитно-
грошова полiтика i рiвноважний ЧВП: кейнсiанський погляд, полiтика дешевих грошей. 
Полiтика дорогих грошей. Ефективнiсть кредитно-грошової полiтики. Кредитно-грошова 
полiтика i мiжнародна економiка. Мiжнародна стабiльнiсть i торговельний баланс.  
 

Розділ 4. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ 
 

Тема 1. Господарські форми економіки стародавнього світу 
Предмет економічної історії. Роль історико-економічного аналізу у формуванні 

економічної культури господарських кадрів.  
Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика. 

Перший поділ праці та перехід від привласнюючого господарства до відтворювального. 
Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесла.  

Тип стародавніх цивілізацій. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва 
(східне та античне рабство). Внутрішня та зовнішня торгівля. Генеза грошей, кредиту та 
податків. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи господарства. Зародження 
протофеодальних відносин (система колонату).   

 
Тема 2. Становлення та розвиток феодальної системи господарства 
Розвиток феодального господарства. Генеза феодалізму. Форми феодального 

землеволодіння в Західній Європі (алод, бенефіций, феод). Основні риси феодального 
господарства. Галузева структура, основні господарські форми (феодальне та селянське 
господарство, ремісничий цех, торговельна гільдія). Формування централізованих 
національних держав у Західній Європі.  

 
Тема 3. Мануфактурний період світової економіки та перехід до індустріального 

суспільства (XVI – XVIII ст.) 
Економічні передумови Великих географічних відкриттів. «Жага золота» як наслідок 

економічного розвитку. Криза левантійської торгівлі. 
Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. «Революція цін», її причини та 

наслідки. Криза натуральної системи господарства як початок становлення ринкового 
господарства. Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. 
Особливості процесу первісного нагромадження в провідних країнах світу – Англії, 
Нідерландах, Франції. Німеччині, США. 

 
 
Тема 4. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII –  перша 

пол. XIX ст.) 
Розклад феодальних відносин, становлення та розвиток мануфактурного виробництва 

в Європі, галузева структура провідних країн. 
Буржуазні революції в Європі та США. Передумови промислової революції. 

Промисловий переворот в Англії. Протекціонізм та система реальних податків. Економічний 
розвиток США. 
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Тема 5. Господарство провідних країн світу в останній третині XIX – на початку 
XX ст.  

Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Основні 
тенденції розвитку світової економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу 
та передумови створення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування 
світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу. 

Перетворення США у провідну індустріальну державу світу.  
 
Тема 6. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період 
Причини та наслідки повоєнної кризи в провідних країнах світу та шляхи її подолання. 

Економічна сутність Версальської системи. Плани Дауеса та Юнга, їх сутність та мета. 
Світова економічна криза 1929–1933 рр. та її особливості в США, Німеччині, Англії, Франції. 
Варіанти виходу з неї. Становище провідних країн у світовому господарстві напередодні 
Другої світової війни. Економічні причини війни. 

 
Тема 7. Господарство провідних країн світу після Другої світової війни 
Економічні наслідки війни для світового господарства. План Маршалла. Науково-

технічна революція. Розпад колоніальної системи. «Спільний ринок» як прояв економічної 
інтеграції. Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН – нові 
економічні лідери. 

Економіка США після Другої світової війни та основні тенденції її розвитку. Причини 
зниження темпів зростання в 50 – 60-ті роки. Стан економіки країни в 70 - 90-ті роки. 

 
Тема 8. Господарство українських земель в умовах панування феодальної 

системи (ХУІ – ХУІІІ ст.) 
Соціально-економічні передумови утворення Давньоруської держави - Київської Русі. 

Феодальні відносини в Україні в ХYІ-ХYІІІ ст. Економічні пiдстави підсилення кріпацтва. 
Зростання феодального землеволодіння.  

Соціальне розшарування селянства і козацтва. Економічний розвиток України після 
входження у склад Росії (друга половина ХYІІст.). Ліквідація Запорізької Січі (1775 р.). Указ 
Катерини П про остаточне закріпачення селян у Лівобережній та слобідській Українi (1783р.). 
Формування великих капіталістичних мануфактур. Розвиток українського національного 
ринку. Грошовий обіг, фінанси, кредит. 

 
Тема 9. Криза феодально-кріпосницької системи та розвиток капіталістичних 

відносин у ХІХ ст. 
Сільське господарство України в першій половині ХІХ століття. Розвиток товарного 

виробництва. Селянська реформа в західноукраїнських землях. Аграрна реформа 1848 року. 
Підготування реформи 1861 року. Особливості здійснення реформи 1861 року на Україні.  

Вплив мирової аграрної кризи останньої чверті ХІХ ст. на стан сільського 
господарства.  

 
Тема 10. Господарство України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Початок промислового перевороту. Залучення Формування нових промислових 

районів (Донбас). Індустріалізація промисловості. Вплив економічної кризи 1900-1903 рр. на 
процес монополізації економіки. Концентрація виробництва. Промислове піднесення 1910 –
1913 рр. Розвиток фабрично-заводської промисловості в західноукраїнських землях (друга 
половина ХІХ- початок ХХ ст.).  



12 

Наслідки другої світової війни для економіки України. Особливості відновлювального 
процесу в 1946 –1950 рр. Грошова реформа 1947 року, її необхідність. Прогресивні 
структурні зрушення у промисловості, капітальному будівництві та транспорті.  

 
Тема 11. Економіка незалежної України 90-ті роки XX ст. та на початку ХХІ ст. 
Курс на перебудову суспільства. Концепція радикальної господарської реформи 

(1985р.). Криза адміністративно-командної системи управління. Катастрофічна екологічна 
ситуація. Прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта 
про державну незалежність України 24 серпня 1991 р. Розбудова національної економіки. 

Необхідність переходу до ринкових відносин Гіперінфляція. Приватизація. Основні 
напрямки науково-технічної політики. Державна підтримка малого бізнесу. Фінансова 
стабілізація. Зовнішньоекономічна діяльність. Інтеграція промисловості України у світовий 
економічний простір. Перспектива розвитку.  
 

Розділ 5. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 
Тема 1. Підприємство в умовах ринкової економіки 
Підприємство як сучасна форма господарювання. Поняття, цілі та напрями діяльності 

підприємства. Класифікація та структура підприємств. Правові основи функціонування 
підприємств.  

Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. Основи 
підприємницької діяльності. Форми об’єднання підприємств та організацій. Договірні та 
партнерські зв’язки підприємств та організацій. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємств.  

Сутність і функції процесу управління підприємством. Методи управління діяльністю 
підприємства. Організаційні структури управління підприємствами. Вищі органи державного 
управління підприємствами та організаціями.  

 
Тема 2. Ресурси підприємства 
Поняття, класифікація та структура персоналу. Визначення чисельності окремих 

категорій працівників. Кадрова політика і система управління персоналом. Витрати на 
персонал та їх ефективність. Зарубіжний досвід формування та використання трудового 
потенціалу фірми. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів.  

Оцінка, класифікація та структура основних фондів. Спрацювання, амортизація та 
відтворення основних фондів. Ремонт основних фондів. Показники та основні шляхи 
поліпшення використання основних фондів.  

Структура, нормування та використання оборотних фондів підприємства. 
Нематеріальні ресурси підприємства. Нематеріальні активи. Оцінка вартості та амортизація 
нематеріальних активів. Загальна характеристика та нормування оборотних коштів. 
Ефективність використовування оборотних коштів.  

Поняття, склад і структура інвестицій. Методика визначення необхідного обсягу та 
джерел фінансування виробничих інвестицій. Формування і регулювання фінансовий 
інвестицій (цінних паперів). Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка ефективності виробничих і 
фінансових інвестицій. Чинники підвищення ефективності використовування капітальних 
вкладень і фінансових інвестицій.  
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Тема  3. Організація та планування виробництва 
Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його 

загальні та пріоритетні напрями. Оцінка ефективності технічних та організаційних 
нововведень. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Лізинг як форма 
оновлення технічної бази підприємства. Формування та використання виробничої потужності 
підприємства. Структура та принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи 
виробництва. Організація виробничого процесу в часі. Методи організації виробничих 
процесів.  

Поняття, види та значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. 
Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства. Відтворення та розвиток 
інфраструктури.  

Прогнозування розвитку підприємств. Методологічні основи планування. Стратегія 
розвитку підприємства та бізнес-планування. Тактичне і оперативне планування.  

 
Тема 4. Економічний результат та ефективність виробництва 
Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Загальна 

характеристика продукції (послуг). Маркетингова діяльність і формування програми випуску 
продукції. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Якість і 
конкурентоспроможність продукції (послуг). Стандартизація та сертифікація продукції 
(послуг). Державний нагляд за якістю продукції та технічний контроль.  

Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання. 
Мотивація трудової діяльності. Сучасна політика оплати праці. Форми та системи оплати 
праці. Формування фонду заробітної плати на підприємстві. Організація преміювання, 
доплати і надбавки до заробітної плати. Участь працівників у прибутках підприємства 
(організації). Державне регулювання оплати праці.  

Загальна характеристика витрат на виробництво продукції. Управління витратами на 
підприємстві. Сукупні витати та собівартість продукції (послуг). Собівартість окремих 
виробів. Калькуляція продукції. Ціни на продукцію: сутнісна характеристика, види, методи 
встановлення та регулювання.  

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації). Формування і 
використання прибутку. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.  

Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва. Класифікація 
видів і форм прояву ефективності. Методика визначення ефективності виробництва. Система 
показників ефективності виробництва. Чинники зростання ефективності виробництва.  

 
Тема 5. Фактори розвитку та ліквідації підприємства 
Змістовно-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства. Аналітична 

оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Загальна характеристика процесу 
реструктуризації підприємств. Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання.  

Банкрутство підприємств як економічне явище. Методичні основи визначення 
ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання. Ліквідація збанкрутілих підприємств 
(організацій). 
 

Розділ 6. МАРКЕТИНГ 
 

Тема 1. Роль маркетингу в системі управління фірмою 
Роль маркетингу в суспільстві. Історія розвитку маркетингу від виробничої орієнтації 

до маркетингового менеджменту. Маркетинг - філософія та активний процес. Концепція 
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маркетингу та шляхи її реалізації. Основні поняття маркетингу. Функцій маркетингу. Види 
маркетингу. Управління маркетингом.  

 
 
Тема 2. Маркетингова інформаційна система 
Сутність і значення маркетингової інформації. Види маркетингової інформації. 

Концепція маркетингової інформації: сутність, цілі, значення, складові. Джерела формування 
маркетингової інформації. Маркетингове дослідження. Етапи проведення маркетингового 
дослідження. Аналіз та обробка одержаної маркетингової інформації. 

 
Тема 3. Маркетингове середовище 
Маркетингове середовище підприємства. Мікросередовище і його складові. 

Макросередовище. Тенденції, що існують у макросередовищі. Фактори макросередовища, що 
оказують вплив на діяльність підприємства. 

 
Тема 4. Аналіз споживчого ринку 
Фактори, які визначають поведінку покупців. Культура та субкультура. 

Характеристика основних соціальних класів. Референтні групи. Етапі життєвого циклу сім ї 
та поведінка споживача. Стиль життя (класифікація стилів життя). Основні теорії мотивації 
споживачів. Ролі споживачів. Типи поведінки споживачів. Процес придбання на споживчому 
ринку. 

 
Тема 5. Сегментування ринку та позиціонування товару. 
Рівні сегментування ринку. Масовий маркетинг. Ринковий сегмент, ринкова ніша. 

Структури сегментування ринку. Процес сегментування ринку. Основні принципи 
сегментування споживчих та індустріальних ринків. Критерії ефективного сегментування 
ринку. Вибір цільових сегментів ринку. Диференціювання продукту. Позиціонування товару. 

 
Тема 6. Розробка нових товарів 
Новий товар у маркетингу. Рівні новизни товару. Етапи інноваційного процесу. 

Сучасні методи і способи генерації нових ідей. Ринкове тестування нового товару. Етапі 
процесу прийняття нового товару ринком. 

 
Тема 7. Цінова політика підприємства 
Ціна, як ринкова характеристика товару. Класифікація цін. Ціна як регулятор попиту і 

пропозиції. Ціноутворення на різних типах ринку. Ціна як категорія ринкового господарства. 
Функції ціни. Системний модуль цін.  Порядок ціноутворення. Маркетингові стратегії 
ціноутворення.  Методи ціноутворення. Визначення точки беззбитковості виробництва 
товару. Управління цінами. 

 
Тема 8. Розповсюдження товарів 
Маркетингові канали розповсюдження. Характеристика процесу товаропросування. 

Маркетингові системи збуту продукції. Посередники та ті, що сприяють бізнесу – основні 
учасники каналів розподілу продукції. Аналіз товарних запасів в каналах товаропросування; 
управління запасами. Маркетингові рішення щодо просування продукції до кінцевого 
споживача. Особистий продаж. Організація оптової і роздрібної торгівлі.  Розміщення послуг 
на споживчому та індустріальному ринках. Організація транспортного обслуговування, 
переміщення товарів в каналах збуту. 
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Тема 9. Організація маркетингу на підприємстві 
Маркетингові структури підприємства. Служби маркетингу підприємств. Способи 

організації відділів маркетингу. Задачі та функції підрозділів служби маркетингу. Зв’язок 
відділу маркетингу з іншими відділами фірми. Оцінка та контроль маркетингової діяльності. 
Складання маркетингового звіту. 
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ЗРАЗКИ ІСПИТОВИХ ЗАВДАНЬ 
 

З кожного тесту оберіть одну правильну відповідь 
Фундаментальна суперечність людського суспільства – це: 
1) суперечність між матеріальними потребами людей й економічними ресурсами; 
2) суперечність між матеріальними потребами суспільства й економічною політикою 
держави; 
3) суперечність між рівнем економічного розвитку країни й інтелектуальним рівнем нації; 
4) суперечність між матеріальними потребами суспільства й економічною системою. 
На відміну від конкурентної фірми проста монополія прагне: 
1) виготовляти продукції менше, а ціну встановлювати вище; 
2) мінімізувати прибуток; 
3) установлювати ціну, що відповідає нееластичній ділянці кривої попиту; 
4) виготовляти продукції більше й ціну встановлювати вище. 
Що розуміють під ефективністю економіки? 
1) темпи економічного зростання в країні; 
2) зростання курсу національної валюти; 
3) співвідношення між результатами і витратами; 
4) досягнутий обсяг реального ВВП. 
Ринкова рівновага встановлюється за такого рівня цін, коли: 
1) покупці задовольняють усі свої потреби; 
2) виробники продають усе, що вони можуть виробити; 
3) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції; 
4) обсяг пропозиції дорівнює усім побажанням покупців. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ ПІД ЧАС ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 
Результат вступного фахового іспиту для здобуття освітнього ступеня Магістр за 

спеціальністю 075 «Маркетинг» на підставі отриманих балів за виконання тестових завдань.  
Максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт за тестові завдання 

становить 200 балів, мінімальна – 0 балів. 
 

Комплексне завдання вступнику складається з тестових завдань. 
Загальна кількість завдань тесту – 50.  
Кількість варіантів завдань – 4. 

 
 

Шкала оцінювання 
 

«незадовільно» 0 – 99 Вступник розрізняє об'єкти вивчення. Вступник 
відтворює незначну частину навчального 
матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт 
вивчення. Вступник відтворює лише частину 
навчального матеріалу; виконує елементарні 
завдання. 

«задовільно» 100 – 139 Вступник здатний до відтворення основного 
навчального матеріалу, може повторити за 
зразком певну операцію, дію. Вступник відтворює 
основний навчальний матеріал, здатний з 
помилками й неточностями дати визначення 
понять, сформулювати правила, визначення, 
поняття.. Вступник виявляє знання й розуміння 
основних положень навчального матеріалу. 
Відповідь його(її) правильна, але недостатньо 
осмислена. Вміє застосовувати знання при 
виконанні завдань за зразком. 

«добре» 140 – 179 Вступник правильно відтворює навчальний 
матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє 
наводити окремі власні приклади на 
підтвердження певних думок, частково контролює 
власні навчальні дії. Знання вступника є 
достатніми, він (вона) застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, намагається 
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і 
залежність між явищами, фактами, робити 
висновки, загалом контролює власну діяльність. 
Відповідь його (її) логічна, хоч і містить певні 
неточності. Вступник добре володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в стандартних 
ситуаціях, вміє аналізувати й систематизувати 
інформацію, використовує загальновідомі докази 
із самостійною і правильною аргументацією. 

«відмінно» 180 – 200 Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) 
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використовувати їх у практичній діяльності, 
робити висновки, узагальнення. Вступник має 
гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 
аргументовано використовує їх у різних 
ситуаціях, вміє знаходити інформацію та 
аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми. 
Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в 
межах вимог навчальних програм, усвідомлено 
використовує їх у стандартних та нестандартних 
ситуаціях. Вміє самостійно аналізувати, 
оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 
самостійно користуватися джерелами інформації, 
приймати рішення. 
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