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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Метою фахових вступних випробувань для вступу на навчання за освітнім 

ступенем магістра є визначення рівня підготовки вступників, які бажають навчатись 

у ДонНУЕТ за спеціальністю 051 «Економіка».  

Для успішного засвоєння освітньої програми магістра, вступники повинні 

мати базову вищу освіту здобуту за даною, спорідненою або іншою спеціальністю; 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі гуманітарних 

дисциплін, дисциплін циклу природничо-наукової, загальноекономічної та 

практичної підготовки. 

Програма з фахового вступного випробування базується на освітньо-

кваліфікаційній програмі підготовки бакалавра з економіки підприємства та 

одночасно визначає вимоги до студентів, які продовжують навчання за освітнім 

ступенем магістра. Програма з фахового вступного випробування має 

міжпредметний синтетичний характер, що досягається її побудовою за окремими 

розділами, в яких об'єднуються знання з кількох дисциплін. 

Формою фахового вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка», 

є тестові завдання, які складаються у письмовій формі. Програма фахового 

вступного випробування побудована на основі фахових навчальних дисциплін, що 

входять до програми підготовки студентів освітнього ступеня бакалавра і 

забезпечують основу теоретичної та практичної підготовки до виконання 

кваліфікаційних обов'язків фахівця з економіки. 

До програми включено всі теми та основні питання, які вступник повинен 

опрацювати. 
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2. ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ 

 

Розділ 1. Політична економія 

 

1.1. Виникнення, основні етапи, напрями політичної економії. Основні 

напрями і школи сучасної економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні.  

1.2. Предмет економічної теорії, його трактування різними школами 

економічної науки. Економічна теорія і політична економія: проблеми 

взаємозв`язку.  

1.3. Категорійний апарат політичної економії: економічні категорії та 

економічні закони. Принципи та методи політекономічного аналізу. Функції 

політекономії.  

1.4. Суспільне виробництво: економічний зміст та цілі, структура. 

Виробництво матеріальних благ і послуг.  

1.5. Економічні ресурси як джерело соціально-економічного розвитку. 

Класифікація економічних ресурсів. Виробничі можливості суспільства та 

результати виробництва.  

1.6. Фактори економічної діяльності суспільства, їх взаємодія та розвиток.  

1.7. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Закон 

зростання потреб.  

1.8. Економічні інтереси, їх види. Діалектика взаємозв’язку інтересів і потреб. 

1.9. Економічна система: сутність та структурні елементи. Типи і еволюція 

економічних систем, рушійні сили їх розвитку.  

1.10. Формаційний та еволюційний підходи до класифікації економічних 

систем. 

1.11. Змішана ринкова економіка: характерні риси і національні моделі. 

1.12. Власність як економічна і правова категорія. Відносини власності в 

системі виробничих відносин. Суб’єкти та об’єкти власності. 

1.13. Типи та види власності, їх історичний розвиток та взаємозв’язок. 

Об’єктивна необхідність різноманітних форм власності в сучасній економіці. 

1.14. Суспільне господарство та його форми. 

1.15. Товарне виробництво: сутність і характерні риси. Умови виникнення та 

закони товарного виробництва. 

1.16. Товар і його властивості. Економічні теорії про вартість товару. 

1.17. Закон вартості та його функції. 

1.18. Гроші, їх походження та сутність. Виникнення та сутність, еволюція 

функцій грошей. Види грошей. 

1.19. Сутність і функції грошей. 

1.20. Грошовий обіг та його еволюція. Грошова система. Закон товарно-

грошового обігу. 

1.21. Інфляція: сутність, причини, форми проявлення та соціально-економічні 

наслідки. 

1.22. Ринок: сутність і функції. Різновиди ринків та критерії їх класифікації.  

1.23. Ринковий механізм: складові і дія. 

1.24. Ринкова інфраструктура, її елементи. Фактори, що впливають на 

інфраструктуру. Функції ринкової інфраструктури та її роль в економіці. 

1.25. Конкуренція: сутність, форми, види та соціально-економічні наслідки. 
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Конкуренція і моделі ринків. 

1.26. Альтернативні концепції капіталу в економічній науці. 

1.27. Всезагальна формула руху капіталу. 

1.28. Постійний та змінний капітал, їх участь в створенні вартості. 

1.29. Додаткова вартість, її сутність і види. 

1.30. Сутність, форми та системи заробітної плати.  

1.31. Капітал і наймана праця. Робоча сила, її властивості. 

1.32. Праця, її характер, види. 

1.33. Витрати виробництва, їх різновиди. 

1.34. Собівартість продукції і фактори її зниження. 

1.35. Кругооборот капіталу, стадії та функціональні форми. 

1.36. Оборот капіталу, основний та оборотний капітал.  

1.37. Прибуток як економічна категорія. Сутність і джерела прибутку. 

Альтернативні трактування природи прибутку в економічній науці. 

1.38. Ціна виробництва і утворення середньої норми прибутку. 

1.39. Підприємництво: сутність, види, організаційні форми. 

1.40. Сутність торговельного капіталу. Торговельний прибуток: джерела і 

механізм утворення. Основні і додаткові витрати обігу. Форми торгівлі та їх 

еволюція. 

1.41. Позичковий капітал: сутність, джерела та роль у розвитку економіки. 

Позичковий процент: природа, фактори, які визначають його величину. 

1.42. Кредит: сутність, функції та форми. Банки як головні кредитні заклади, їх 

види, функції, операції. 

1.43. Фондовий ринок. Цінні папери, їх сутність і види. 

1.44. Аграрні відносини та їх специфіка. Рентні відносини.  

1.45. Економічна рента та її види. Ціна землі. Форми прибутку в аграрному 

підприємництві.  

1.46. Суспільне відтворення: просте і розширене. 

1.47. Суспільний продукт і його форми. Структура суспільного продукту. 

1.48. Національне багатство і його структура. Економічний потенціал. 

1.49. Господарський механізм, його сутність та елементи. Господарський 

механізм як система управління економікою.  

1.50. Сутність, цілі, важелі (інструменти) та основні напрями державного 

регулювання економіки.  

1.51. Необхідність державного втручання в економіку. Економічні функції 

держави. 

1.52. Фінансова система і державна фінансова політика. 

1.53. Перехідна економіка. Особливості і завдання перехідної економіки. 

1.54. Світове господарство: зміст, механізм. Міжнародний розподіл праці. 

Світогосподарські зв’язки та їх форми.  

1.55. Основні глобальні проблеми сучасності. Формування глобальної 

економічної системи. 
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Розділ 2. Макроекономіка 

 

2.1. Предмет і функції макроекономіки. Суб’єкти (агенти) національної 

економіки (групи суб’єктів).  

2.2. Макроекономічне моделювання як метод макроаналізу. Модель 

економічного кругообігу.  

2.3. Система національного рахівництва: сутність, методологічні принципи, 

основні категорії і поняття. 

2.4. Показники продукту і доходу макрорівня та методи їх визначення: 

валовий внутрішній продукт, валовий національний дохід, валовий національний 

дохід у розпорядженні (наявний). 

2.5. Методи визначення ВВП: виробничий, за доходами, за видатками. 

2.6. Проблеми вимірювання показників продукту і доходу макрорівня: 

номінальний і реальний ВВП. Індекси цін. Вимірювання динаміки показників 

продукту і доходу.  

2.7. Товарний ринок макрорівня: суб’єкти, об’єкти, основні параметри, 

елементи механізму.  

2.8. Порівняльна характеристика класичної та кейнсіанської моделей 

товарного ринку. 

2.9. Рівновага товарного ринку, її порушення і відновлення: графічна модель 

AD-AS. 

2.10. Ринок праці: суб’єкти, об’єкти, основні параметри, елементи механізму, 

умови рівноваги.  

2.11. Основні макростатистичні категорії населення для аналізу джерел 

формування робочої сили. Зайнятість та безробіття в національній економіці. 

2.12. Види та наслідки безробіття. Втрати економіки від безробіття.  

Закон А .Оукена. 

2.13. Неокласична та кейнсіанська моделі ринку праці. 

2.14. Ринок грошей: сутність, основні елементи механізму, умови рівноваги.  

2.15. Грошова маса та її структура. Грошові агрегати. 

2.16. Монетаристська та кейнсіанська моделі ринку грошей. 

2.17. Види та наслідки інфляції. 

2.18. Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Крива А.Філліпса.  

2.19. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Місце 

домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.  

2.20. Диференціація доходів населення: методи і показники аналізу. 

2.21. Споживчі витрати як складова сукупних витрат: автономне та 

індуційоване споживання. Коефіцієнти схильності до споживання. Функція 

споживання. Заощадження, функція заощаджень. 

2.22. Підприємницький сектор національної економіки. Інвестиційні витрати 

як складова сукупних витрат, функція інвестиційних витрат. Модель акселератора. 

2.23. Інвестиції: поняття, види, основні детермінанти. Фактори автономного та 

індуційованого інвестування: очікувана норма чистого прибутку та відсоткова 

ставка. 

2.24. Сукупні витрати і рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП). 

Загальні умови рівноваги національної економіки: метод «витрати-випуск», метод 

«вилучення-ін’єкції».  
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2.25. Теорія мультиплікатора. Мультиплікатор автономних витрат.  

2.26. Рівноважний об’єм виробництва в умовах повної зайнятості. Рецесійний 

та інфляційний розриви. 

2.27. Роль та функції держави в макроекономічному кругообігу. Теорії 

макроекономічного регулювання.  

2.28. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави: сутність, мета, 

важелі, мультиплікативні ефекти. 

2.29. Різновиди і механізм фіскальної політики. Проблеми реалізації 

фіскальної політики. 

2.30. Фіскальна політика і державний бюджет. Крива А.Лаффера. 

2.31. Грошово-кредитна (монетарна) політика: сутність, мета, важелі, 

мультиплікативні ефекти. 

2.32. Різновиди і механізм монетарної політики. Переваги та недоліки 

монетарної політики. 

2.33. Загальна рівновага закритої змішаної економіки: рівновага національного 

ринку. Модель IS – LM та її використання для оцінки відносної ефективності 

бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики. 

2.34. Теорії економічної динаміки. Економічні цикли: сутність, структура, 

різновиди та причини. Основні теорії економічного циклу та криз. 

2.35. Економічне зростання та економічний розвиток: сутність, фактори, 

різновиди (типи), показники. Моделі економічного зростання Кобба-Дугласа, Солоу, 

Харрода-Домара. 

 

 

Розділ 3. Мікроекономіка 

 

3.1. Предмет і функції мікроекономіки. Агенти економічної системи 

мікрорівня.  

3.2. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень.  

3.3. Попит як елемент ринкового механізму мікрорівня: обсяг, функція, 

детермінанти. Крива попиту. Закон попиту.  

3.4. Пропозиція як елемент ринкового механізму мікрорівня: обсяг, функція, 

детермінанти. Крива пропозиції. Закон пропозиції.  

3.5. Взаємодія попиту та пропозиції. Ситуації затоварення (надлишку) та 

дефіциту на ринку. Рівновага ринку.  

3.6. Функція раціонування ринкових цін. Динамічна модель ринку 

(павутиноподібна модель). 

3.7. Теорія еластичності. Види та показники еластичності попиту та 

пропозиції. Практичне застосування теорії еластичності. 

3.8. Кардиналістська модель поведінки споживача. Правило максимізації 

корисності. Гранична корисність доходу. Бюджетна лінія: чинники, що визначають 

її положення. 

3.9. Ординалістська моделі поведінки споживача. Криві байдужості: 

характерні властивості і форми. Карта байдужості. Умови рівноваги споживача. 

3.10. Крива «дохід-споживання». Нормальні і нижчі товари. Товари Гіффена. 

Крива Енгеля. 

3.11. Виробнича функція. Постійні та змінні ресурси. Масштаб виробництва. 
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3.12. Сукупний, середній і граничний продукт. Закон спадної продуктивності 

ресурсів. Вибір виробника в короткостроковому періоді. 

3.14. Виробничий вибір у довгостроковому періоді. Метод ізоквант. Гранична 

норма технологічного заміщення. Віддача від масштабу. 

3.14. Ізокоста. Оптимальна комбінація ресурсів. Принципи ефективного за 

витратами виробництва. Бухгалтерський та економічний прибуток. 

3.15. Загальні (сукупні), постійні і змінні витрати. Середні і граничні витрати. 

Оптимум виробництва фірми в короткостроковому періоді. 

3.16. Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Позитивний та 

негативний ефекти масштабу. 

3.17. Виробнича функція та її види. Способи представлення виробничої 

функції. 

3.18. Моделі ринкової поведінки (ринкових структур).  

3.19. Короткострокова рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції. 

Валовий і граничний доходи.  

3.20. Методи максимізації прибутку та мінімізації збитків. Граничний 

прибуток. 

3.21. Максимізація прибутку фірмою-конкурентом в короткостроковому і 

довгостроковому періодах. 

3.22. Монополістична модель ринку: суть, основні риси та причини 

виникнення монополій.  

3.23. Поведінка підприємства на монопольному ринку. 

3.24. Олігополістичний ринок: ознаки та різновиди.  

3.25. Моделі поведінки та цінової стратегії олігополістів.  

3.26 Монополістична конкуренція: суть, основні риси, особливості поведінки 

фірм. Нецінова конкуренція.  

3.27. Ринки факторів виробництва: рівновага в умовах досконалої і 

недосконалої конкуренції. Ціноутворення на ринках факторів виробництва. 

3.28. Ринок праці; мікроекономічний аналіз. Гранична доходність праці. Ринок 

праці в умовах досконалої конкуренції, монопсонії та двосторонньої монополії. 

3.29. Ринок капіталу: мікроекономічний аналіз. Короткострокові та 

довгострокові інвестиції. Гранична окупність інвестицій. Дисконтована вартість 

капіталу. 

3.30. Ринок землі: мікроекономічний аналіз.  

3.31. Мікроекономічний аналіз рівноваги ринкової системи: ефективність 

обміну, розподілу, виробництва і випуску.  

3.32. Загальна та часткова рівновага. 

3.33. Загальна рівновага й ефективність. Діаграма Еджуорта. 

3.34. Ефективність і справедливість. Обмін та ефективність розподілу 

ресурсів.  

3.35. Економіка добробуту: основні теореми та критерії оцінки. 

 

 

Розділ 4. Перелік практичних навичок, необхідних для розв’язку ситуаційних 

задач 

 

4.1. Визначення макропоказників продукту і доходу. Аналіз динаміки 
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показників продукту і доходу макрорівня. 

4.2. Обчислення номінальних і реальних показників продукту і доходу 

макрорівня. Аналіз динаміки цін та рівня життя населення країни. 

4.3. Визначення рівнів безробіття і економічної активності населення країни. 

Оцінка втрат національної економіки від циклічного безробіття. 

4.4. Аналіз диференціації доходів населення країни. Аналіз залежності 

споживання, заощаджень та інвестицій від динаміки факторів, що на них 

впливають. 

4.5. Аналіз залежності ВВП від динаміки складових сукупних витрат. 

Визначення мультиплікативних ефектів динаміки інвестицій, податків та 

державних закупівель. 

4.6. Аналіз впливу інструментів фіскальної експансії та фіскальної рестрикції 

на основні параметри національної економіки.  

4.7. Аналіз впливу інструментів монетарної експансії та монетарної рестрикції 

на основні параметри національної економіки. Визначення мультиплікативних 

ефектів динаміки складових грошової бази. 

4.8. Визначення умов раціональної поведінки і максимізації корисності 

раціонального споживача. 

4.9. Розрахунок параметрів ринкової рівноваги. Аналіз зміни параметрів 

ринкової рівноваги на взаємозалежних ринках. Визначення і аналіз надлишків 

покупців і споживачів. 

4.10. Розрахунок коефіцієнтів еластичності попиту за ціною, доходом, 

перехресної еластичності, еластичності пропозиції.  

4.11. Визначення причино-наслідкових взаємозв’язків об’ємів продажу, 

собівартості продукції і прибутку фірми. Аналіз альтернативних витрат. Обчислення 

економічного прибутку. Визначення оптимального обсягу виробництва та 

мінімально ефективного розміру підприємства. 

4.12. Застосування маржинального принципу для оцінки та обґрунтування 

ефективності управлінських рішень щодо розширення та згортання виробництва.  

4.13. Порівняльний аналіз економічної ефективності ринкових структур. 

Обґрунтування цінової політики фірми з урахуванням рівня конкурентності ринку 

та концентрації виробництва в галузі. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Завдання для вступних випробувань передбачають дві частини: теоретичну 

(тести) та практичну (комплексна задача). Теоретична частина включає тести 

закритої форми, що складаються з двох компонентів: запитувальної (змістовної) 

частини та 4 відповідей.  

Тестове завдання включає 45 завдань з вибором відповіді та 7 завдань - 

закриті задачі (з короткою відповіддю). Кожен тест оцінюється в 2 бали, кожна 

закрита задача – в 10 балів. Практична частина включає розв’язання задачі, яка 

оцінюється максимум в 40 балів. Теоретична частина включає тести з трьох 

дисциплін: політична економія, макроекономіка та мікроекономіка. 
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Таблиця 1  

Оцінка теоретичної частини завдання 

Назва дисципліни Номери тестів Кількість балів 

Політична економія 1- 15 30 

Макроекономіка 16-30 30 

Мікроекономіка 31-45 30 

Закриті задачі 46-52 70 

Максимальна кількість балів за тестову частину 160 
 

 

Оцінка практичної частини завдання 

Оцінка результатів розв’язання комплексної задачі формується як сума балів за 

відповідь на кожне питання завдання відповідно до еталонів відповідей. 

Оцінка здійснюються за загальними критеріями згідно набраних балів 

(таблиця 2). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання відповіді на комплексну задачу 

Кількість набраних балів Критерій 

від 31 до 40 
завдання виконані повністю, відповідь 

обґрунтована, висновки та пропозиції 

аргументовані, оформлення правильне 

від 21 до 30 

завдання виконані повність, але допущені 

незначні неточності в розрахунках або 

при оформленні, прийняте рішення 

(висновки) недостатньо аргументоване 

від 11 до 20 

завдання виконані не менше ніж на 70 % 

за умови правильного оформлення; або 

не менше ніж на 80 %, якщо допущені 

незначні помилки в розрахунках або 

оформленні 

 

до 10 

завдання виконані менше ніж на 70 % , 

допущені помилки в розрахунках або 

оформленні, прийняття рішення 

(висновки) не аргументовано 

 

При підрахунку остаточної оцінки з вступного випробування до загальної 

кількості балів, набраних абітурієнтом за результатами всіх завдань, додається 100 

балів. 
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Таблиця 3 

Кількісні співвідношення між балами 4-бальної шкали показує таблиця: 

Діапазон балів Бали 4-бальної шкали 

0-109 2 

110-139 3 

140-169 4 

170-200 5 
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учбової літератури, 2009. – 632 с. 

5. Уразов, А. У. Основи економічної теорії  : навчальний посібник / А. У. 
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Основна література 

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник для вузів/ К.С.Базилевич, 

Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид.  – К.: Знання, 2006. – 624 с. 

2. Макроэкономика: учебное пособие для студентов отрасли знаний  0305 
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Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії; Проданова Л.В., Литвин В.В. – 

Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 84 с. 
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перероблене та доповнене. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури. 2008. – 438 с. 
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