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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Фахове вступне випробування проводиться для абітурієнтів, які закінчили
навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста і
отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» для
продовження навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр».
Абітурієнти проходять тестування з наступних дисциплін циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки: «Основи економічної теорії»,
«Макроекономіка», «Мікроекономіка».
Під час тестування абітурієнт повинен показати знання понятійнокатегоріального апарату з вищезазначених дисциплін.
2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
АТЕСТАЦІЙНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Фахове вступне випробування проводиться з використанням ПЕОМ за
допомогою діючої в інституті електронної комплексної системи самостійної
підготовки, навчання та контролю успішності студентів.
2. Абітурієнту для підготовки надається 60 хвилин.
3. Оцінка абітурієнту повідомляється після підведення підсумків членами
фахової атестаційної комісії.
3. СТРУКТУРА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Тестові завдання з дисципліни “Основи економічної теорії”.
2. Тестові завдання з дисципліни “Макроекономіка”.
3. Тестові завдання з дисципліни “Мікроекономіка”.
4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
4.1. Тестові завдання з дисципліни “Основи економічної теорії”
4.2. Тестові завдання з дисципліни “Макроекономіка”
4.3. Тестові завдання з дисципліни “Мікроекономіка
Програма іспиту має міжпредметний синтетичний характер, що досягається
побудовою за модульним принципом:
Модуль 1. Основи мікроекономіки.
Модуль 2. Основи макроекономіки
Модуль 3. Основи економічної теорії.
Модулі програми – відносно цілісні утворення в яких відображаються окремі
сторони економічної та управлінської діяльності і об’єднуються знання з певних
дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та
матеріали операційного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння
використовувати категоріальний апарат, аналітичне мислення, методи
обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями управління економічною
діяльністю підприємства в умовах вітчизняної та міжнародної економік

Модуль 1. МІКРОЕКОНОМІКА
1.1. Основи аналізу попиту і пропозиції. Попит і закон попиту. Еластичність
попиту. Пропозиція і закон пропозиції. Еластичність пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції.
1.2. Теорія поведінки споживача. Корисність в економічній теорії та закон
спадної граничної корисності блага. Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Криві байдужості і бюджетна лінія як інструменти ординалістського аналізу. Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Реакція
споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід-споживання», крива Енгеля. Реакція споживача на зміну цін товарів. Лінія «ціна-споживання», лінія індивідуального попиту. Ефект заміщення та ефект доходу.
1.3. Мікроекономічна модель підприємства і витрати виробництва. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Частинна варіація факторів
виробництва. Параметри виробничої функції: загальний, середній та граничний
продукти виробництва. Ізоквантна варіація факторів виробництва. Ізокванта, ізокоста, гранична норма технологічної заміни. Віддачі від масштабів виробництва.
Оптимум виробника. Оптимальний шлях зростання випуску. Економічна природа
витрат виробництва. Витрати виробництва за короткостроковий період. Витрати в
довгостроковому періоді.
1.4. Поведінка підприємства на ринку товарів. Модель ринку досконалої
конкуренції та його характеристики. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді.
Модель ринку "чистої" монополії та його характеристики. Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Основні ознаки олігополії. Ефективність олігополії. Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Ефективність монополістичної конкуренції.
1.5. Ринки факторів виробництва. Утворення похідного попиту. Взаємозв’язок ринків продуктів та факторів виробництва. Ринки факторів виробництва: ринок праці; ринок капіталу; ринок землі.
Модуль 2.ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ
2.1. Економічний розвиток. Економічний розвиток та економічне зростання,
їх чинники та циклічність. Основні показники результатів економічного розвитку
(випуск, валовий внутрішній продукт, валовий національний дохід та валовий національний наявний дохід). Обчислення ВВП за методами доходів, витрат та виробничим. Номінальний та реальний ВВП. Характеристика основних результатів
використання робочої сили на ринку праці (зайнятість, безробіття, втрати від безробіття). Потенційний ВВП та закон Оукена. 5 Споживання та заощадження домогосподарств, їх чинники. Кейнсіанська функція споживання. Інвестиції, їх види, чинники та роль в економіці. Проста інвестиційна функція. Інфляція, її види,
причини та соціально-економічні наслідки. Інфляційні очікування. Інфляція та
безробіття, крива Філіпса.
2.2. Механізми макроекономічного регулювання. Механізм функціонування
товарного ринку (модель макроекономічної рівноваги АD-AS). Сукупний попит,
його складові, цінові та нецінові чинники. Сукупна пропозиція у довгостроковому
та короткостроковому періодах, вплив на неї ціни та нецінових чинників. Урівно-

важення товарного ринку (класичний та кейнсіанський підхід). Механізм функціонування ринку праці. Попит та пропозиція праці, їх структура та чинники. Урівноваження ринку праці: неокласичний та кейнсіанський підходи. Механізм функціонування грошового ринку. Пропозиція грошей, її структура. Функція пропозиції грошей. Мультиплікація грошової бази банківською системою. Попит на гроші, його структура та чинники. Класичний та кейнсіанський підходи до функції
попиту на гроші. Урівноваження грошового ринку. Моделі макроекономічної рівноваги «Витрати – Випуск» та «Вилучення – Ін’єкції». Заплановані та незаплановані інвестиції. Автономні витрати та ефект мультиплікатора. Макроекономічна
рівновага в умовах рецесійного та інфляційного розривів. Фіскальна політика, її
цілі та інструменти. Державний бюджет як основний фінансовий план держави.
Структура державного бюджету, його доходів та видатків. Збалансування державного бюджету та проблема його дефіциту. Сутність податків та їх види. Податки
як інструмент державного регулювання. Дискреційна фіскальна політика. Мультиплікативний вплив державних закупівель та чистих податків на ВВП. Автоматична фіскальна політика. Крива Лаффера. Стабілізаційний вплив автоматичних
чистих податків на економіку. Ефект гальмування динаміки ВВП. Монетарна політика, її цілі та інструменти. Вплив на економіку монетарної експансії та рестрикції в короткостроковому та довгостроковому періодах. Зовнішньоторговельна
політика, її цілі, інструменти та показники. Чинники і функція чистого експорту.
Мультиплікатор витрат у відкритій економіці. Платіжний баланс, його структура
та механізм урівноваження. Валютний курс, його види та вплив на ВВП.
2.3. Циклічність економічного розвитку. Циклічність як закономірність
економічного розвитку. Види циклів та їх причини. Економічний цикл та його фази: криза, депресія, пожвавлення, підйом. Показники економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Економічна криза та її причини. Види економічних
криз. Сучасні фінансові кризи.
Модуль 3.ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Тема 1. Економічна наука Економіка як об’єкт наукового дослідження. Предмет економічної теорії. Функції теоретичних економічних наук: теоретична,
практична, світоглядна, ідеологічна. Етапи розвитку економічної науки. Політична економія. Сучасна структуризація економічної науки та диверсифікація її предмету. Принципи, категорії і закони економічної науки. Методи економічного
аналізу та їх класифікація. Критерії і показники результативності функціонування
економіки. Інтернаціональний характер сучасної економіки.
Тема 2. Економічні потреби та інтереси Економічні потреби. Класифікація
та ієрархія потреб. Економічні інтереси. Взаємозв’язок потреб, інтересів і соціального статусу їх суб’єкту. Мотиви та стимули. Економічна поведінка: закономірності та підходи до пояснення. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво. Національні та глобальні економічні інтереси.
Тема 3. Економічна система Сутність та структура економічної системи.
Відносини власності. Домогосподарства, підприємства (фірми), та їх взаємодія в
ринковій економіці. Сектори економіки, кластери, внутрішні регіони, регулятивні
інститути. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція. Взаємодія національних економічних систем. Формування глобальної економічної системи.

Тема 4. Економічна діяльність Сутність та види економічної діяльності. Суспільний поділ праці. Виробнича діяльність. Науково-дослідна і проектноконструкторська діяльність. Інвестиційна діяльність. Інноваційна діяльність. Торговельно-маркетингова діяльність. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.
Тема 5. Товар і ринок. ринкова система та її структура Економічні блага.
Товар і його характеристика. Споживна вартість і вартість. Гроші та їх функції.
Грошовий вимір вартості товару. Грошовий обіг, його закони та інфляція. Сутність і функції ринку. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин. Попит і пропозиція.
Ринкове ціноутворення. Конкуренція, монополія, олігополія. Ринки засобів виробництва та капіталу. Ринок землі та нерухомості. Ціна землі. Ринок товарів та послуг. Ринок людського ресурсу. Комерціалізація інновацій. Локальні та глобальні
ринки. Ринок і держава.
Тема 6. Підприємництво Сутність підприємництва та його організаційноекономічні форми. Витрати та результати підприємницької діяльності. Продуктивність праці. Прибуток та рентабельність. Економічна рента та її види. Регулювання підприємницької діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність.
Тема 7. Капітал Еволюція та сучасний зміст категорії капітал. Функції капіталу. Структура та кругообіг капіталу. Капітал і наймана праця. Людський капітал. Інтелектуальний капітал. Інформаційний капітал. Фінансовий капітал. Оборот
капіталу та його етапи. Ефективність обороту капіталу. Міжнародний рух капіталу.
Тема 8. Праця Праця і людський ресурс. Оплата праці й відтворення людського ресурсу. Теорії заробітної плати. Інвестиції в людський ресурс. Освіта як
чинник рівня оплати праці. Інтелектуалізація праці. Трудові відносини: суб’єкти,
суперечності і форми їх вирішення. Зайнятість: характеристика на рівні особи і
суспільства. Сутність, причини та оцінка масштабів й наслідків безробіття. Індивідуальний та факторний розподіл доходів. Нерівність в доходах та проблема бідності. Соціалізація економіки. Міжнародна міграція людського ресурсу.
Тема 9. Суспільне відтворення Суспільне відтворення, його типи та показники. Валовий внутрішній продукт. Національний дохід. Споживання і заощадження. Національне багатство: сутність, структура та механізми відтворення.
Доходи населення: сутність, класифікація та роль у відтворювальних процесах
Податки: сутність, види та функції. Державний бюджет: сутність, структура та
функції. Соціальна політика: необхідність, цілі і критерії оцінки результативності.
Держава в системі суспільного відтворення. Інтернаціоналізація та глобалізація
відтворювальних процесів.
Тема 10. Економічний розвиток Економічне зростання: цілі, показники і фактори. Наділеність ресурсами як фактор економічного зростання. Циклічний характер економічного зростання. Економічні кризи. Суспільно-економічний розвиток: сутність, цілі та оцінка міри їх досягнення. Фактори 5 суспільноекономічного розвитку. Моделі суспільно-економічного розвитку. Сталий економічний розвиток.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
1. Яке визначення найбільш точно передає
суть предмета економічної теорії?
1. Наука про економічні відносини людей
з приводу раціонального використання
обмежених ресурсів для найбільш повного
задоволення своїх потреб.
2. Наука про суспільство на різних стадіях
його розвитку.
3. Наука про управління підприємствами
для досягнення максимальної ефективності
їх функціонування.
4. Наука про вибір ефективної державної
політики для вирішення актуальних соціально-економічних проблем.
2. Економічні категорії  це:
1. Логічні поняття, які в узагальненому
вигляді відображають сутність окремих
економічних явищ.
2. Норми господарської поведінки людей.
3. Методи регулювання економічних процесів.
4. Економічні інтереси суб`єктів господарської діяльності.
3. Економічні закони відображають:
1. Взаємодію сил природи.
2. Відношення людей до сил природи.
3. Істотні, стійки, такі що повторюються,
внутрішні причинно-наслідкові зв`язки і
залежності реальних економічних явищ і
процесів.
4. Суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинами.
4. Економічні закони мають об`єктивний
характер тому, що:
1. Не залежать від волі та свідомості людей.
2. Люди ставляться до них байдуже.
3. Діють у процесі господарської діяльності людей.
4. Функціонують у всіх економічних системах.
5. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що вони:
1. Не можуть мати формалізованого вираження.
2. Діють лише у людському суспільстві.
3. Суб’єктивні.
4. Об’єктивні.

6. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної
теорії?
1. Політичну.
2. Методологічну.
3. Пізнавальну.
4. Практичну.
7. Економічна політика  це:
1. Здатність до прийняття господарських
рішень.
2. Цілеспрямована система погоджених і
пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни.
3. Політика екологічної безпеки країни.
4. Здатність керувати економічними процесами.
8. Що не відноситься до методів наукового пізнання економічних процесів?
1. Метод індукції та дедукції.
2. Метод аналізу і синтезу.
3. Метод фізико-природних спостережень.
4. Метод наукової абстракції.
9. Що найбільш точно характеризує
сутність економічних потреб?
1. Фізіологічні потреби людини.
2. Потреби у відтворенні робочої сили.
3. Об’єктивна потреба у товарах і послугах, що забезпечують життєдіяльність людини.
4. Потреби у праці та вільному часі.
10. Що є умовою виникнення і відтворення потреб?
1. Взаємодіюче функціонування процесів
виробництва і споживання.
2. Суспільна свідомість.
3. Сфера споживання.
4. Сфера виробництва.
11. Згiдно з кейнсiанською теорiєю споживчих витрат:
якщо доход кiнцевого використання
зростає,
то
знижується
гранична
схильнiсть до заощадження
2. якщо доход кiнцевого використання
зростає, споживчi витрати знижуються
1.

якщо доход кiнцевого використання
зростає, то гранична схильнiсть до споживання знижується
4. споживчi витрати не мають безпосереднього вiдношення до доходу кiнцевого використання
3.

12. Державний борг - це сума попереднiх:
бюджетних дефiцитiв за вiдрахуванням
бюджетних надлишкiв
2. бюджетних дефiцитiв
3. державних витрат
4. бюджетних надлишкiв за вiдрахуванням
бюджетних дефiцитiв
1.

13. Iнфляцiя - це податок на:

рами
4. зростання приватних iнвестицiй призводить до зменшення державних витрат
17. Дефiцит державного бюджету утворюється, коли:
витрати держави зменшуються
сума податкових надходжень скорочується
3. сума витрат держави перебiльшує суму
податкових надходжень
4. сума
активiв держави перебiльшує
розмiри її зобов'язань
1.
2.

18. Однiєю з реальних проблем державного боргу є:

1.

уряд; вона скорочує розмiри бюджетного дефiциту
2. уряд; вона збiльшує розмiри бюджетного дефiциту
3. власникiв
державного боргу; вона
збiльшує розмiри бюджетного дефiциту
4. власникiв державного боргу; вона скорочує розмiри бюджетного дефiциту

1.

14. Ефект витiснення, пов'язаний з державним боргом, який виник внаслiдок зростання державних витрат:

19. Урядова полiтика в галузi витрат i оподаткування називається:

призводить до зростання виробничого
потенцiалу в майбутньому
2. скорочує приватнi iнвестицiї
3. призводить до зменшення податкових
надходжень
4. призводить до зменшення ставки процента
1.

15. Вiдноснi витрати по обслуговуванню
державного боргу вимiрюються:
вiдношенням розмiру боргу до обсягу
ВНП
2. сумою процентних сплат за боргом
3. сумою державного боргу
4. вiдношенням суми процентних сплат за
боргом до обсягу ВНП
1.

16. Ефект витiснення передбачає, що:
споживання товарiв i послуг зростає, а
обсяг iнвестицiй скорочується
2. зростання державних витрат призводить
до зменшення приватних iнвестицiй
3. iмпорт витiсняється вiтчизняними това1.

зростання частки заощаджень при всiх
рiвнях доходу кiнцевого використання
2. зростання стимулiв пiдвищення ефективностi виробництва
3. вiдтік частини нацiонального продукту
за межi країни
4. зменшення диференцiацiї у доходах населення

монетарною полiтикою
2. полiтикою розподiлу доходiв
3. фiскальною полiтикою
4. полiтикою, заснованою на кiлькiснiй
теорiї грошей
1.

20. Фірма у стані рівноваги отримує на
ринку монополістичної конкуренції прибуток у разі, якщо її:
1. АС=Р.
2. АС< P.
3. AC > P.
4. AC = MC
21. Цiнова дискримiнацiя - це:
1. рiзниця в оплатi працi за нацiональнiстю
чи статтю.
2. експлуатацiя трудящих шляхом встановлення високих цiн на товари широкого
вжитку.
3. продаж за рiзними цiнами однiєї i тiєї ж
продукцiї рiзним покупцям.
4. пiдвищення цiни на товари бiльш високої якостi.

22. Весь споживчий надлишок присвоює
фірма, яка:
1. монополізує ринок;
2. максимізує різницю між граничним доходом і граничними витратами;
3. здійснює повну цінову дискримінацію;
4. сегментує ринок.
23. Монополія є неефективною, тобто виробляє продукцію в неефективних обсягах,
тому що:
1. ціна перевищує граничний доход.
2. граничний доход перевищує граничні
витрати.
3. граничні витрати перевищують середні
витрати.
4. середні витрати перевищують граничні
витрати.
24. Уряд може присвоїти весь монопольний
прибуток, якщо встановить ціну на рівні:
1. середніх сукупних витрат (АС);
2. середніх змінних витрат (АVС);
3.
середніх постійних витрат (АFС);
4. граничних витрат (МС).
25. Якщо уряд регулює природну монополію і виходить лише із вимоги ефективності, тоді ціна має бути встановлена на рівні:
1. середніх змінних витрат (АVС);
2. граничних витрат (МС);
3. середніх постійних витрат (АFС);
4. середніх сукупних витрат (АТС).
26. Ринки досконалої та монополiстичної
конкуренцiї мають загальну рису:
1. випускаються диференцiйованi товари.
2. випускаються однорiднi товари.
3. на ринку оперує багато покупцiв та
продавцiв.

4. кожна фiрма стикається з горизонтальною кривою попиту на свiй продукт.
27. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:
1. фірми випускають унікальну продукцію.
2. на ринку діє невелика кількість фірм.
3. фірми випускають диференційовану
продукцію.
4. фірми знаходяться у взаємозалежності
між собою.
28. Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що:
1. ринкові ціни дорівнюють мінімальному
значенню довгострокових середніх витрат.
2. підприємства не отримують економічного прибутку.
3. ціни дорівнюють граничним витратам.
4. усі виробничі потужності задіяні.
29. Якщо при певному обсязі виробництва
граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні витрати і дорівнюють граничному доходу, то це означає, що:
1. фірма отримує прибуток.
2. фірма несе збитки.
3. фірма досягла рівноважного обсягу виробництва.
4. правильної відповіді немає.
30. Якщо уряд щорiчно буде прагнути до
збалансованого бюджету, то цей бюджет:
буде посилювати коливання у межах
економiчного циклу
2. буде стимулювати сукупний попит
3. буде вирiвнювати коливання у межах
економiчного циклу
4.
буде сприяти послабленню iнфляцiї
1.

5. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Оцінка
Оцінка “відмінно”
Оцінка “добре”
Оцінка “задовільно”
Оцінка “незадовільно”

Оцінка відповідей на тестові завдання
Кількість правильних відповіЗагальна сума балів при
дей
оцінюванні
25-30
180-200
20-24
160-179
15-19
128-159
0-14
0-128
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