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І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Додаткове випробування -  оцінювання підготовленості вступника до 
здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістра, що проводиться у формі 
фахового випробування.

Додаткове вступне випробування складають вступники, які здобули 
освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Приймальна 
комісія університету допускає до участі у конкурсному відборі осіб, які за 
результатом додаткового вступного випробування отримали не менше 75 балів 
за шкалою від 0 до 100 балів, що відповідає оцінці «зараховано» за шкалою 
«зараховано»/«не зараховано».

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за 
освітнім рівнем магістра за спеціальністю 073 Менеджмент (Освітня програма -  
Бізнес-адміністрування) містить питання з таких навчальних дисциплін 
природничо-наукової та професійної підготовки бакалавра:

1. Економічна теорія.

ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА

1. Навчальна дисципліна № 1: Економічна теорія
Тема 1. Економічна наука
Економіка як об’єкт наукового дослідження. Предмет економічної науки. 

Етапи розвитку економічної науки. Сучасна структуризація економічної науки. 
Принципи, категорії і закони економічної науки. Методи економічних 
досліджень та їх класифікація. Критерії і показники розвитку економіки. 
Позитивна та нормативна економічна наука. Макроекономічний, 
мікроекономічний рівні аналізу.

Тема 2. Економічні потреби та інтереси
Суть потреб та їх походження. Види потреб. Економічні потреби та їх 

класифікація. Ієрархія потреб. Закон зростання потреб та його практична дія. 
Взаємозв’язок потреб та інтересів. Економічні інтереси та їх види. Мотиви та 
стимули. Суть економічної поведінки. Чинники, що впливають на формування 
економічної поведінки.

Тема 3. Економічна система
Поняття економічної системи. Структура економічної системи. Суть та 

структура продуктивних сил. Показники розвитку продуктивних сил. 
Відносини власності, їх суб’єкти та об’єкти. Економічний зміст власності. Тими 
та форми власності. Домогосподарства та їх роль в економіці. Суть 
підприємства, їх функції та види. Сектори економіки, кластери, внутрішні
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регіони. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція. Поняття 
національної економічної системи. Міжнародна економічна система та її 
структура. Формування глобальної економічної системи.

Тема 4. Економічна діяльність
Поняття економічної діяльності. Види економічної діяльності. Виробнича 

діяльність. Науково-дослідна і проектно-конструкторська діяльність. 
Інвестиційна діяльність. Поняття інвестицій та їх види. Інноваційна діяльність. 
Поняття інновацій та їх класифікація. Торгово-маркетингова діяльність. 
Торгівля, її функції та форми. Поняття суспільного поділу праці та його 
історична еволюція. Міжнародний поділ праці як вища форма розвитку 
суспільного поділу праці. Форми міжнародного поділу праці. Суть міжнародної 
економічної діяльності та її основні види.

Тема 5. Товар і ринок
Поняття економічних благ та їх класифікація. Суть товару та його 

властивості. Споживча вартість, вартість, мінова вартість. Історія виникнення 
грошей та їх еволюція. Суть грошей та їх функції. Сучасні види грошей. 
Грошова маса та її структура. Грошовий обіг та його закони. Поняття інфляції 
та її причини. Види інфляції та її показники. Соціально-економічні наслідки 
інфляції. Антиінфляційна політика держави, її цілі, інструменти, види. 
Виникнення ринку та його еволюція. Суть ринку та його функції. Суб’єкти та 
об’єкти ринкових відносин. Ринковий механізм та його основні елементи. 
Поняття попиту та фактори його формування. Закон попиту. Еластичність 
попиту. Поняття пропозиції та фактори її формування. Закон пропозиції. 
Еластичність пропозиції. Суть ринкової ціни та механізм її формування. 
Функції ринкової ціни. Види ринкових цін. Ринкова рівновага. Суть 
конкуренції та її функції. Форми та методи конкуренції. Суть монополії та її 
причини. Види монополії. Монополізація економіки та її наслідки. Ринок 
олігополії та його особливості.

Тема 6. Підприємництво
Сутність підприємництва та його роль в економіці. Організаційно -  

економічні форми підприємництва. Види підприємницької діяльності. Суб’єкти 
та об’єкти підприємництва. Поняття витрат виробництва та їх класифікація. 
Прибуток як мета підприємницької діяльності. Фактори зростання прибутку 
підприємства. Види прибутку. Рентабельність виробництва та фактори, що 
визначають її зростання. Поняття економічної ренти та її види. Земельна рента 
та її форми. Необхідність регулювання підприємницької діяльності та його цілі. 
Принципи та напрями державного регулювання підприємницької діяльності. 
Суть та види міжнародної підприємницької діяльності.

Тема 7. Економічний розвиток

4



Суть економічного розвитку, його цілі та принципи. Динаміка 
економічного розвитку. Фактори економічного розвитку. Типи та моделі 
економічного розвитку. Суть економічного зростання, його критерії та 
показники. Фактори економічного зростання. Типи економічного зростання. 
Сталий економічний розвиток. Циклічність як закономірність економічного 
розвитку. Види циклів та їх причини. Економічний цикл та його фази. Суть 
економічної кризи та її причини. Види економічних криз.

Тема 8. Капітал і праця як основні виробничі ресурси
Еволюція та сучасний зміст категорії капітал. Структура капіталу та її 

еволюція. Функції капіталу. Зміст найманої праці. Соціалізація трудових 
відносин. Людський капітал. Інтелектуальний капітал. Інформаційний капітал. 
Виробничий капітал. Фінансовий капітал. Кругообіг капіталу та його стадії. 
Суть та причини міжнародного руху капіталу. Форми міжнародного руху 
капіталу та його наслідки.

Праця і людський ресурс. Вартість і оплата праці. Суть заробітної плати 
та її функції. Форми та система заробітної плати. Номінальна і реальна 
заробітна плата. Інвестиції в людський ресурс. Інтелектуалізація праці. Суть 
трудових відносин, їх структура та еволюція. Поняття зайнятості та її форми. 
Безробіття як соціально-економічне явище, його причини та показники. Форми 
безробіття. Дискримінація праці та її причини. Нерівність в доходах, її причини 
та показники вимірювання. Соціалізація економіки та форми її прояву. 
Міжнародна міграція людського ресурсу: причини, види, наслідки.

Тема 9. Ринкова система та її структура
Сегментація ринку та її критерії. Класифікація ринків. Ринок засобів 

виробництва. Ринок землі та нерухомості. Поняття ціни землі та фактори, що 
впливають на її формування. Ринок товарів та послуг. Ринок капіталу. Ринок 
людського ресурсу. Ринок інновацій. Регіональні ринки. Поняття міжнародного 
ринку, його структура та види. Становлення глобального ринку, його суть та 
ознаки. Взаємодія ринку та держави у сучасній економіці. Економічні функції 
сучасної держави.

Тема 10. Суспільне відтворення
Суть суспільного відтворення та його типи. Система національних 

рахунків та її основні показники. Валовий внутрішній продукт як основний 
макроекономічний показник. Методи обчислення валового внутрішнього 
продукту. Валовий національний продукт та його особливості. Національний 
дохід як сукупний дохід в економіці. Розподіл та перерозподіл національного 
доходу. Споживання і заощадження. Поняття національного багатства та його 
структура. Проблема збереження та примноження національного багатства. 
Доходи населення: суть, джерела, види. Державний бюджет як основний
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фінансовий план держави. Структура державного бюджету. Проблема дефіциту 
державного бюджету. Суть податків та їх види. Суть та цілі соціальної 
політики. Цілі та механізми відтворення людського ресурсу. Роль держави в 
системі суспільного відтворення. Поняття інтернаціоналізації та глобалізації 
відтворювальних процесів, їх форми і показники.

ІІІ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До навчальної дисципліни №1: Економічна теорія
Основна

1. Економічна теорія: історія економіки та економічної думки, політична 
економія, мікроекономіка, макроекономіка: навч. посіб. для самост. 
підготов. до комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх [та 
ін.]. -  2-ге вид., допов. і переробл. -  Чернівці: Прут, 2012. -  549 с.

2. Кузняк Б. Я. Основи економічної теорії: навч. посіб. / Б. Я. Кузняк. -  Вид. 
3-тє, випр., допов. -  Полтава: АСМІ, 2015. -  394 с.

3. Литвинова О. Н. Основи економічної теорії: підручник / О. Н. Литвинова,
В. С. Коломийчук. -  2-ге вид., розшир. та допов. -  Тернопіль: ТДМУ: 
Укрмедкнига, 2015. -  427 с.

4. Федун І. Л. Основи економічної теорії: навч. посіб. / І. Л. Федун, В. Г. 
Чепінога, Р. П. Смоленюк. -  Вид. 2-ге, допов. і перероб. -  К.: Нац. наук. 
центр «Ін-т аграр. економіки», 2016. -  252 с.

Додаткова
1. Економічна теорія. Мікроекономіка: підручник / [В. М. Тарасевич та ін.]; 

за ред. В. М. Тарасевича. -  К.: Знання, 2012. -  134 с.
2. Дружиніна В. В. Мікроекономіка: навч. посіб. / В. В. Дружиніна, О. І. 

Чорноус. -  Харків: Друкарня Мадрид, 2015. -  254 с.
3. Кравченко О. А. Мікроекономіка: теорія і практикум: навч. посіб. / О. А. 

Кравченко. -  Одеса: Астропринт, 2014. -  255 с.
4. Мікроекономіка: навч.-практ. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [О. Є. 

Попов та ін.]; за заг. ред. Попова О. Є. -  Х.: ХНЕУ, 2013. -  335 с.
5. Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти: навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисципліни / [Федоренко В. Г. та ін.]; за наук. ред. 
Федоренка В. Г., Денисенка М. П. -  К.: Алерта, 2013. -  727 с.

6. Данилович-Кропивницька М. Л. Макроекономіка: навч. посіб. / М. Л. 
Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І. О. Тивончук. -  Львів: Вид-во 
Львів. політехніки, 2014. -  290 с.

7. Макаренко П. М. Макроекономіка: навч. посіб. для студентів ВНЗ / П. М. 
Макаренко, О. В. Калініченко, О. Д. Дивнич. -  Полтава: РВВ ПДАА,
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2014. -  363 с.
8. Резнік Н. П. Макроекономіка: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Резнік 

Н. П., Талавиря М. П., Пащенко О. В. -  Вид. 2-ге, допов. і перероб. -  К.: 
КиМУ, 2015. -  554 с.

9. Хрупович С. Макроекономіка: теорія і практика: навч. посіб. /
С. Хрупович, Г. Ціх. -  Т.: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. -  279 с.

10.Шупик І. І. Макроекономіка в поняттях, схемах, таблицях: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Шупик. -  Суми: Університетська книга, 
2013. -  167 с.

11. Історія економіки та економічної думки: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 
/ [О. Ю. Амосов та ін.]; за заг. ред. О. Ю. Амосова, В. О. Сивоконя. -  Х.: 
Магістр, 2013. -  599 с.

12. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / Владимиров К. М. 
[та ін.]. -  Херсон: Олді-Плюс, 2013. -  404 с.

13. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
[С. М. Шкарлет та ін.]; за ред. С. М. Шкарлета. -  Вид. 2-ге, перероб. і 
допов. -  Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2015. -  263 с.

14.Історія економічної думки: навч.-метод. посіб. для студентів екон. спец. / 
[Резнік Н. П. та ін.; за ред. Н. П. Резнік]. -  Вид. 2-ге, допов. і перероб. -  
К.: КиМУ, 2015. -  168 с.

15. Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні 
схеми, таблиці, малюнки: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Краус. -  
К.: Центр учбової літератури, 2014. -  499 с.

16.Стадник Г. В. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. для 
студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра з 
напряму підгот. "Економіка підприємства" та "Облік і аудит" / Г. В. 
Стадник, В. П. Решетило, С. І. Штефан. -  Харків: ХНУМГ, 2014. -  230 с.

IV СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ

Кожний варіант додаткового вступного випробування містить 25 
тестових питань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні 
варіанту випробування.

Варіант складається із завдань таких форм:

1) Питання на обрання вірної відповіді -  до кожного питання надаються 
чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, зробивши 
відповідну позначку.
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Розподіл питань у кожному варіанті:

- за формою завдань

№
з/п

Форма завдання
Кількість одиниць 

у варіанті
1 Питання на обрання вірної відповіді 25

Усього 25

- за темами навчальних дисциплін

№
з/п

Зміст питання
Кількість одиниць 

у варіанті
1 За темами навчальної дисципліни №1 25

Усього 25

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту додаткового вступного 
випробування може набувати одного з двох значень:

максимального значення кількості балів -  за вірної відповіді, 
мінімального значення (0 балів) -  за невірної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної 

форми наведений у таблиці:

№
з/п Форма завдання

Максимальне 
значення, 

кількість балів

Максимальна кількість 
балів, яка може бути 
набрана за виконання 
завдань певної форми

1 Питання на обрання 
вірної відповіді 4 25*4 =100

Усього 100

8


