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ВСТУП

Г оловним завданням фахових вступних випробування за спеціальністю / 
напрямом «Маркетинг» є виявлення у вступників спеціальних знань і 
практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.

Для вступників за спеціальністю / напрямом «Маркетинг» цей комплекс 
включає дисципліну «Економічна теорія».

При складанні фахових вступних випробувань вступники повинні 
відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавра з менеджменту 
показати високу фундаментальну та фахову економічну підготовку, вміння 
вирішувати організаційно-господарські ситуації діяльності підприємства.

Маркетолог повинен знати:
-  законодавство України, що регламентує підприємницьку, 

господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;
- нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші 

нормативно-методичні матеріали щодо управління, організації та економіко- 
фінансових основ функціонування підприємства;

- розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності 
підприємства

- проблеми розвитку ринку аграрної продукції та продовольства і 
шляхи їх вирішення;

- стратегічні цілі та тактичні прийоми управління підприємством;
- теоретичні основи, методи і форми організації економічних і 

правових відносин підприємства;
- методологію і методику управління діяльністю підприємства;
- напрямки та використання резервів підвищення ефективності 

діяльності підприємства;
- методи і напрямки прогнозування, розробку бізнес-плану.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Додатковий фаховий вступний іспит передбачає виконання тестових 
завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки вступника.

Тестова перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні молодшого 
спеціаліста. Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми 
із запропонованими відповідями.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:
а) запитальної (змістовної) частини;
б) 4 відповіді.
Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. 

Оцінювання здійснюється за шкалою від 50 до 100 балів (табл. 1).
Таблиця 1

Відповідність балів фахових вступних випробувань шкалі 50-100

За 5-ти бальною  
ш калою

За 100-
бальною
шкалою

2,00-2,06 51
2,07-2,12 52
2,13-2,18 53
2,19-2,24 54
2,25-2,30 55
2,31-2,36 56
2,37-2,42 57
2,43-2,48 58
2,49-2,54 59
2,55-2,60 60
2,61-2,66 61
2,67-2,72 62
2,73-2,78 63
2,79-2,84 64
2,85-2,90 65
2,91-2,96 66
2,97-3,02 67
3,03-3,08 68
3,09-3,14 69
3,15-3,20 70
3,21-3,26 71
3,27-3,32 72
3,33-3,38 73
3,39-3,44 74
3,45-3,50 75

За 5-ти бальною За 100-бальною
ш калою шкалою

3,51-3,56 76
3,57-3,62 77
3,63-3,68 78
3,69-3,74 79
3,75-3,80 80
3,81-3,86 81
3,87-3,92 82
3,93-3,98 83
3,99-4,04 84
4,05-4,10 85
4,11-4,16 86
4,17-4,22 87
4,23-4,28 88
4,29-4,34 89
4,35-4,40 90
4,41-4,46 91
4,47-4,52 92
4,53-4,58 93
4,59-4,64 94
4,65-4,70 95
4,71-4,76 96
4,77-4,82 97
4,83-4,88 98
4,89-4,94 99
4,95-5,00 100

Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По 
кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент 
повинен вибрати правильну. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
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Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання 
тестових завдань становить 100 балів.

Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для 
вступу на навчання вступників на основі раніше здобутого освітньо - 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які при складанні фахового 
вступного випробування отримали не менше 68 балів.

Тривалість фахового вступного випробування -  1 година.

5



Програма фахових вступних випробувань

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ.»

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
Виникнення та розвиток економічної теорії як науки. Предмет 

економічної теорії та його тлумачення різними школами. Методи економічних 
досліджень. Функції економічної теорії. Економічні закони і категорії. 
Система економічних законів. Економічна теорія як основа економічної 
політики.

Тема 2. Економічна система суспільства
Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. 

Структура продуктивних сил. Суспільний поділ праці. Технологічний та 
суспільний способи виробництва. Класифікація економічних систем. 
Власність як економічна категорія. Форми, типи і види власності. Основні 
тенденції розвитку власності на сучасному етапі. Роздержавлення та 
приватизація власності.

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у  житті суспільства
Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. 

Зміст і структура суспільного виробництва. Економічні потреби суспільства. 
Економічні інтереси. Економічний закон зростання потреб. Взаємодія потреб 
та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу. Форми 
організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Умови виникнення 
та еволюція товарного виробництва. Розвинуте товарне виробництво.

Тема 4. Теоретичні основи ринкової економіки
Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Ринок як економічна 

категорія. Класифікація ринків. Функції ринку. Умови формування і розвитку. 
Соціально-економічна характеристика елементів ринку та умови їх 
формування в Україні. Сутність та види інфраструктури ринку. Торгові доми, 
торгові палати, холдингові компанії. Банки, їх функції та види. Товарно- 
сировинна біржа, фондова біржа. Посередництво на біржах, через систему 
торговельних домів. Сутність попиту і фактори, що його визначають. Закон 
попиту. Винятки дії закону попиту. Крива попиту. Зв’язок між попитом і 
ціною Зміщення кривої попиту під впливом дії нецінових факторів. 
Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції. Крива 
пропозиції та її властивості. Зв’язок між пропозицією і ціною. Нецінові 
фактори зміни пропозиції. Зміщення кривої пропозиції під впливом дії 
нецінових факторів. Особливості формування і зміни кривих пропозицій в 
перехідних економічних системах. Ринкова рівновага. Утворення рівноважної 
ціни та рівноважного обсягу виробництва. Фактори, які впливають на зміну 
ринкової рівноваги. Сутність ціни. Механізм формування і функції ціни. Види
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цін. Концепція ціноутворення за Маршалом. Сутність конкуренції. Місце 
конкуренції в ринковій економіці.

Тема 5. Теорія товару і грошей
Необхідність і межі державного регулювання економіки. Товар та його 

властивості. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. 
Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть та функції грошей. Г рошовий 
обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини. Суть, структура та функції 
ринку. Сутність ринкової інфраструктури. Попит та пропонування, фактори, 
що на них впливають. Сутність конкуренції та форми. Монополії: суть, види, 
форми.

Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці
Підприємство як суб’єкт економічної системи. Поняття про 

підприємництво, його функції і основні принципи. Організаційно-правові 
форми підприємств. Соціально-економічна характеристика підприємств. 
Функції підприємства. Організація процесу виробництва. Обмеженість 
ресурсів та шляхи її подолання. Продукція підприємств та її економічні 
форми. Сутність підприємництва та умови його існування. Поняття 
підприємницької діяльності та його функції. Принципи і умови 
підприємництва. Чинники підприємницької діяльності. Значення прибутку в 
розвитку підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва в 
ринковій економіці. Особливості підприємництва в Україні. Особливості 
підприємницької діяльності у галузі туризму. Правові основи організації 
туристичного бізнесу в Україні Ресурсне забезпечення туристичної діяльності. 
Туристичне підприємство як суб’єкт господарювання. Сутність та основні 
риси туристичних підприємств. Характеристика комерційних та 
некомерційних туристичних підприємств. Сільський зелений туризм в 
Україні.

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг
Підприємство як суб’єкт економічної системи. Класифікація 

підприємств. Суть підприємництва, умови його існування та форми. Сутність 
капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. 
Кругооборот та оборот капіталу підприємства. Капітал основний та 
оборотний. Амортизація. Рентабельність.

Тема 8. Капітал сфери обігу
Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці. 

Виникнення сфери товарного обігу в процесі еволюції товарно-грошових 
відносин. Торгівля та її види. Сучасні форми торговельного підприємництва. 
Торговий капітал і торговий прибуток. Товарна біржа. Торгові будинки. 
Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури. Торговельний прибуток і 
його норма. Позичковий капітал як відокремлена частина грошових
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функціональних форм промислового і торговельного капіталу. Сутність 
позичкового капіталу як основи кредитних відносин. Позичковий процент і 
його джерела. Норма позичкового проценту та його динаміка. Роль процентної 
ставки. Необхідність, сутність, функції та форми кредиту. Форми кредиту. 
Роль і функції кредиту в сучасній ринковій економіці. Банківська система як 
інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки. Банки, їх види та 
функції. Позабанківські кредитні заклади. Акціонерно-корпоративний капітал. 
Цінні папери акціонерних товариств. Акції. Облігації. Казначейські 
зобов’язання та ощадні сертифікати. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та 
її функції.

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі
Аграрна сфера виробництва та її особливості. Аграрні відносини, їх 

специфіка і місце в економічній системі. Форми власності на землю. Роль 
держави в регулюванні аграрних відносин в Україні. Сутність земельної 
ренти, ЇЇ види та механізм створення. Рентні відносини. Рента та орендна 
плата. Розподіл і використання рентного доходу. Види земельної ренти: 
диференціальна, монопольна, абсолютна. Попит і пропозиція на землю. Ціна 
землі. Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс. 
Агропромисловий комплекс, його функції і структура. Механізм реалізації 
аграрних відносин у сучасних умовах. Поєднання дрібного виробництва з 
великим у різних економічних системах. Аграрні відносини в сучасній 
Україні. Проблеми інтенсифікації сільського господарства в Україні.

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл
Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу 

доходів, функціональний та персональний розподіл доходів. Основні види 
доходів. Грошові і натуральні доходи. Форми розподілу доходів за трудові 
результати та економічну діяльність. Заробітна плата: сутність, форми та 
системи заробітної плати. Джерела формування доходів населення. Заробітна 
плата як ціна товару «робоча сила». Процес створення вартості і нової 
споживчої вартості. Теорії заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна 
плата та їх співвідношення. Підприємницький дохід. Доходи від власності та 
рентні доходи. Сімейні доходи, їх структура та використання. Диференціація 
доходів та її межі. Причини нерівності доходів. Крива Лоренца та коефіцієнт 
Джині. Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя 
населення. Прожитковий мінімум. Бідність, причини бідності. Необхідність та 
сутність системи соціального захисту населення. Основні елементи механізму 
соціального захисту. Державне регулювання розподілу доходів. Роль держави 
у забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки. 
Сучасний стан соціального захисту в Україні: проблеми та перспективи 
розвитку.

8



Програма фахових вступних випробувань

Тема 11. Держава та її економічні функції.
Держава як суб’єкт економічної системи. Необхідність і межі 

державного регулювання ринкової економіки. Теоретичні погляди на роль 
держави в економіці та їх еволюція: меркантилізм, класична школа, 
кейнсіанство, монетаризм, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних 
очікувань. Роль держави в економіці. Сутність та основний зміст державного 
регулювання економіки. Державне регулювання як складова частина 
державного управління. Цілі державного регулювання економіки. Державна 
політика у сфері туризму. Сутність і структура фінансової системи. Фінансова 
система. Державний бюджет. Місцеві бюджети. Формування доходів і витрат 
державних та місцевих бюджетів. Бюджетно-податкова система як інструмент 
економічної політики держави. Поняття податків. Класифікація податків. 
Функції податків: фіскальна, регулююча, стимулююча. Елементи системи 
оподаткування. Крива Лаффера.

Тема 12. Світове господарство та міжнародні економічні зв’язки
Сутність та етапи становлення світового господарства. Основні риси та 

тенденції розвитку світового господарства. Основні форми 
світогосподарських зв’язків. Інтернаціоналізація господарського життя. 
Інтеграційні процеси на сучасному етапі. Економічна взаємодія національних 
економік на світовому рівні. Суб’єкти світового господарства. Основні 
фактори, що спонукають країни до економічної взаємодії. Міжнародна 
торгівля. Інтернаціоналізація світового господарства. Місце Європейського 
економічного співтовариства у світовій економіці. Перспективи інтеграції 
економіки України у світову економічну систему. Міжнародна торгівля та її 
економічні основи. Міжнародний поділ праці, його принципи і форми. 
Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва. Особливості поділу праці 
в сучасних умовах. Теорії міжнародної торгівлі. Протекціонізм і вільна 
торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. 
Всесвітній ринок товарів та послуг. Структура світового ринку. Основні 
тенденції розвитку світового ринку. Методи конкурентної боротьби на 
світовому ринку. Міжнародні торговельні організації. Світова торгівля та її 
структура. Міжнародний рух капіталів. Причини, форми вивозу капіталу. 
Особливості вивозу капіталу на нинішньому етапі розвитку світового 
господарства. Наслідки вивозу капіталу. Прямі та портфельні інвестиції. 
Міжнародні кредити. Міжнародна міграція робочої сили. Сутність і причини 
міжнародної міграції робочої сили. Основні напрями міграції робочої сили. 
Утворення міжнародного ринку робочої сили. Вплив міграції робочої сили на 
країни, що ввозять і вивозять робочу силу. Міжнародні валютно-фінансові 
організації. Міжнародний валютний фонд. Європейський банк реконструкції 
та розвитку. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Валютний ринок та 
його основні економічні суб’єкти. Зміст і структура світової валютної 
системи: системи золотого, золотовалютного (доларового) та паперово- 
валютного стандартів. Бреттон-Вудська валютна система та основні принципи 
її функціонування. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.
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Демонетизація золота. Котирування валют. Валютні операції. Біржова 
торгівля валютою. Валютне регулювання.

Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем
Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. 

Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством. Сучасні глобальні 
проблеми. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Екологічна криза та 
форми її прояву. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення. 
Проблема та шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі. 
Проблеми роззброєння та мирного використання атому. Необхідність і форми 
міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку 
світового господарства. Глобалізація, її сутність та види. Історичні коріння 
глобалізації: інтернаціоналізація як стимул економічного прогресу. Вплив 
глобалізації на соціально-економічні процеси в Україні. Тенденції інтеграції 
економіки України у світову економіку, проблеми подолання технологічного 
розвитку, відновлення культурного і наукового потенціалу, інвестицій і 
структурної перебудови національної економіки.

Тема 14. Предмет, метод та функціїмакроекономіки
Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. Методи макроекономічних 

досліджень та функції макроекономіки. Фундаментальні поняття 
макроекономічної теорії. Цілі та інструменти макроекономічної політики. 
Базові моделі макроекономічного аналізу.

Тема 15. Макроекономічні показники в системі національних
рахунків

Моделі кругопотоку продуктів та доходів у закритій та відкритій 
економіці. Принципи побудови системи національних рахунків. Основні 
макроекономічні показники. Валовий внутрішній продукт та методи його 
обчислення. Номінальний та реальний ВВП. Похідні показники національного 
виробництва (ВНП, ЧНП, національний доход). Обмеженість показників ВВП 
і ВНП. Показники суспільного добробуту.

Тема 16. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
Сутність сукупного попиту та його структура. Цінові та нецінові 

чинники сукупного попиту. Сукупна пропозиція та її чинники. Класична, 
кейнсіанська та узагальнена крива сукупної пропозиції. Зміна рівня цін і 
реального ВВП на різних ділянках кривої. Взаємодія сукупного попиту і 
пропонування. Короткострокова рівновага на товарних ринках та зміни у стані 
рівноваги. Довгострокова рівновага у моделі ADAS: класичний та кейнсіанський 
підходи.

Тема 17. Споживання, заощадження та інвестиції
Кейнсіанська концепція споживання. Споживання та заощадження як 

функції поточного доходу. Недоходні чинники споживання і заощадження.
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Неокласична концепція споживання. Новітні теорії споживання та 
заощаджень. Типи інвестиційних видатків. Зв’язок інвестицій і заощаджень. 
Базова теорія автономних інвестицій в основний капітал. Мультиплікатор 
інвестицій. Мультиплікативна зміна реального ВВП під впливом зміни 
інвестицій. Теорія індукованих інвестицій. Модель акселератора. Модель 
взаємодії мультиплікатора та акселератора.

Тема 18. Класична модель макроекономічноїрівноваги
Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Класична 

модель макроекономічної рівноваги: взаємодія ринків ресурсів, товарів, 
грошей та інвестицій. Праця як головний ресурс класичної макромоделі. 
Рівновага ринку праці та її зв’язок з рівноважним обсягом виробництва. Ринок 
грошей та його рівновага. Ринок товарів та його рівновага за класичною 
макромоделлю. Загальна рівновага класичної макромоделі.

Тема 19. Рівновага національного ринку у  моделі ISLM
Ринок товарів. Модель «витрати-випуск» -  кейнсіанська модель 

товарного ринку для закритої економіки. Інфляційний та рецесійний розриви. 
Модель «вилучення-ін’єкції». Крива рівноваги товарних ринків К  та фактори, 
що впливають на її переміщення. Ринок грошей та цінних паперів. Крива 
рівноваги грошового ринку LM та фактори, що впливають на її переміщення. 
Ринок робочої сили. Умови рівноваги на ринку робочої сили. Реальна та 
номінальна заробітна плата. Загальна рівновага на ринках товарів і послуг, 
грошей та цінних паперів. Модель К-ЬМ як аналітичний засіб 
макроекономічної політики.

Тема 20. Фіскальна політика держави
Сутність, цілі та інструменти фіскальної політики. Податкові 

надходження як основне джерело доходів держави. Принципи ефективного 
оподаткування. Державні видатки та їх структура. Дискреційна фіскальна 
політика. Модель впливу державних видатків і податків на сукупний обсяг 
виробництва. Автоматичні стабілізатори та обмеження фіскальної політики. 
Фіскальна політика і державний бюджет. Концепції балансування державного 
бюджету. Державний борг та його вплив на національну економіку.

Тема 21. Монетарна політика
Грошовий ринок. Грошові агрегати. Попит на гроші та чинники. 

Запасові теорії трансакційного та портфельні теорії спекулятивного попиту на 
гроші. Механізм функціонування грошового ринку. Центральний банк як 
суб’єкт монетарної політики. Операції центрального банку і грошова база. 
Інструменти центрального банку. Види монетарної політики та механізм її 
впливу на економіку. Суть монетарної політики. Дискреційна та 
недискреційна монетарна політика. Стратегії монетарної політики. Наслідки 
монетарної політики за моделлю ISLM, координація фіскальної та монетарної 
політики.
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Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання
Макроекономічна нестабільність та нерівномірність економічного 

розвитку. Теорії циклічного розвитку. Моделі економічних циклів. Державне 
антициклічне регулювання. Сутність, джерела та чинники економічного 
зростання. Моделі економічного зростання екстенсивного типу у закритій 
економіці. Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу 
економічного зростання. Державне регулювання економічного зростання.

Тема 23. Інфляція та антиінфляційна політика
Інфляція як макроекономічне явище, її показники та види. Теорії 

інфляції. Фіскальні та грошові аспекти інфляції. Соціально-економічні 
наслідки інфляції. Зарплата, безробіття та інфляція. Крива Філліпса та її 
сучасна інтерпретація. Антиінфляційна політика. Інфляційні процеси в 
Україні: причини, наслідки та засоби стримування.

Тема 24. Безробіття та політика зайнятості
Механізм функціонування ринку праці. Рівень зайнятості та рівень 

безробіття. Види безробіття. Класичне та кейнсіанське пояснення 
добровільного і вимушеного безробіття. Соціально-економічні наслідки 
безробіття. Закон і крива Оукена. Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Крива 
Філліпса. Засоби державного регулювання зайнятості та соціального захисту.

Тема 25. Макроекономічна політика у  відкритій економіці
Механізм зовнішньоекономічної політики. Інструменти торговельної 

політики. Іноземне інвестування. Порівняльна і абсолютна перевага. 
Платіжний баланс та його структура. Валютний курс, види валютних курсів. 
Міжнародні системи валютних курсів. Міжнародний потік товарів і капіталів. 
Вплив зовнішньої торгівлі та чистого експорту на ВВП. Модель Манделла- 
Флемінга для малої відкритої економіки з фіксованим та гнучким валютним 
курсом.

Тема 27. Теорія еластичності
Поняття еластичності. Види та показники еластичності. Цінова 

еластичність попиту та її чинники. Перехресна еластичність попиту та 
еластичність попиту за доходом. Еластичність пропонування: показники, 
види, чинники. Часові періоди і зміна еластичності попиту та пропонування. 
Практичне застосування теорії еластичності.

Тема 28. Корисність економічного блага. Економічний вибір
Мета споживача у кардиналістській моделі. Кардиналістська функція 

корисності. Перший закон Госсена. Криві ізокорисності. Мета споживача в 
ординалістській моделі. Ординалістська функція корисності. Криві байдужості 
та їх властивості. Гранична норма заміни благ. Бюджетне обмеження 
споживача. Бюджетна лінія та її властивості. Оптимізація вибору споживача
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на основі кардиналістської теорії. Правило максимізації корисності. Другий 
закон Госсена. Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського 
підходу. Рівновага споживача.

Тема 29. Аналіз поведінки споживача
Оптимальний вибір і зміна ціни. Модель «ціна -  споживання». Ефекти 

доходу та заміни за Хіксом та Слуцьким. Крива індивідуального попиту. 
Оптимальний вибір і зміна доходу споживача. Модель „доход -  споживання“. 
Зміни в індивідуальному попиті. Криві Енгеля. Утворення ринкового попиту. 
Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком.

Тема 30. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель
фірми

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори 
виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки фірми. Економічні 
періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. 
Поняття та параметри виробничої функції. Основні властивості виробничих 
функцій. Виробнича функція з одним змінним фактором. Показники 
продуктивності змінного фактора: сукупний, середній та граничний продукти. 
Закон спадної віддачі. Двофакторна виробнича функція: ізокванта та її 
властивості. Зміна масштабів виробництва. Ефекти масштабу.

Тема 31. Витрати виробництва
Поняття і види витрат. Економічний і бухгалтерський підходи до 

визначення витрат. Економічний і бухгалтерський прибуток. Витрати 
виробництва у короткостроковому періоді. Типова динаміка витрат 
виробництва та чинники, що впливають на неї. Закон зростаючих граничних 
витрат. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ізокоста, мінімізація 
сукупних витрат для заданого обсягу. Траєкторія розвитку фірми. Концепція 
мінімального ефективного розміру підприємства.

Тема 32. Ринок досконалої конкуренції
Види ринкових структур та їх ознаки. Характерні риси досконалої 

конкуренції та особливості попиту на продукцію досконало конкурентної 
фірми. Загальне правило, методи та моделі визначення оптимального обсягу 
виробництва. Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. 
Реакція конкурентної фірми на зміну ринкової ціни. Короткострокова крива 
пропонування фірми і галузі. Механізм встановлення довгострокової 
рівноваги фірми і галузі. Довгострокова крива пропонування фірми та 
конкурентної галузі. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Тема 33. Монопольний ринок
Модель чистої монополії та її характеристика. Максимізація прибутку 

монополістом. Коротко- і довгострокова рівновага монополії. Монопольна 
влада. Цінова дискримінація. Соціально-економічні наслідки монополії.
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Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне 
регулювання монопольної діяльності. Природна монополія. Антимонопольна 
політика.

Тема 34. Ринок монополістичної конкуренції
Особливості ринку монополістичної конкуренції. Моделі коротко- і 

довгострокової рівноваги монополістичного конкурента. Сутність та 
передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації 
продукту: позитивні та негативні наслідки. Вплив рекламної діяльності на 
обсяги виробництва та витрати. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції, 
монополістичної конкуренції та монополії.

Тема 35. Олігополістична структура ринку
Олігополія, її сутність, основні ознаки та причини існування. Моделі 

рівноваги олігополії (моделі Курно та Бертрана). Моделі олігополістичного 
ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні та 
мовчазні змови. Модель ламаної кривої попиту. Олігополія та економічна 
ефективність. Економічні наслідки олігополії.

Тема 36. Похідний попит
Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. 

Особливості попиту на фактори виробництва. Попит фірми на один змінний 
фактор. Зміна попиту фірми на фактор виробництва. Цінова еластичність 
попиту на фактор виробництва. Ринковий попит на фактори виробництва. 
Попит фірми на декілька факторів виробництва та їх оптимальне 
співвідношення.

Тема 37. Ринок праці
Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало 

конкурентного ринку праці. Формування індивідуального, галузевого та 
ринкового пропонування праці. Рівновага на конкурентному ринку праці. 
Ринки праці з недосконалою конкуренцією: монополія, монопсонія та 
двостороння монополія на ринку праці.

Тема 38. Ринок капіталу
Капітал як фактор виробництва та ресурс тривалого користування. 

Ринок капітальних активів. Ціна активу. Ринки фінансового капіталу. 
Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу. Ринок послуг 
капіталу. Рентна оцінка капіталу. Особливості землі як фактора виробництва 
та її пропонування. Ринок землі. Рента та визначення ціни землі.

Тема 39. Економічна ефективність та добробут
Ефективність ринкової рівноваги на індивідуальному ринку товару. 

Часткова та загальна рівновага. Ефективність за Парето та соціальний 
оптимум. Ефективність у споживанні та обміні. Діаграма Еджворта. Крива

14



Програма фахових вступних випробувань

контрактів. Ефективність у сфері виробництва. Крива виробничих контрактів. 
Оптимізація структури виробництва. Умови загальної ефективності 
конкурентної ринкової системи.

Тема 40. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та
суспільні блага

Дефекти сучасного ринку і необхідність втручання держави в економічні 
процеси за ринкових умов. Економічна роль і функції держави у ринковій 
економіці. Проблеми виробництва та споживання суспільних благ. Суспільні 
блага та суспільний вибір. Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Суспільні і 
приватні витрати і вигоди. Методи регулювання зовнішніх ефектів. Теорема 
Коуза-Стіглера.
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