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ВСТУП 

 

Для здобуття вищої освіти за ступенем магістр на основі ступеня бака-

лавра з неспоріднених напрямів/спеціальностей за спеціальністю 075 «Мар-

кетинг»,  особи, що вступають на умовах перехресного вступу складають до-

датковий фаховий іспит з фундаментальних економічних дисциплін, таких 

як «Статистика» та «Економічна теорія». 

Мета додаткового вступного випробування полягає у з’ясуванні рів-

ня теоретичних знань і практичних умінь і навичок вступників з фундамен-

тальної економічної підготовки, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця із ступенем «ма-

гістр». 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань 

побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює пи-

тання, що визначають наявність у вступника здібностей виконувати такі фу-

нкції: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, кон-

трольну,а також умінь обґрунтовувати загальні основи економічного життя 

суспільства, методологічні основи механізму дії економічних законів та їх 

використання у процесі господарської діяльності, основи макроекономічного 

рівня господарювання у відтворювальному процесі та економічного зростан-

ня, закономірності функціонування ринкової системи, суттєві риси основних 

соціально-економічних систем і напрямки їх еволюції, а також аналізувати 

наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результа-

тів досліджень, організовувати управління фінансовими потоками суб’єктів 

господарювання й сплатою податків та обов’язкових зборів.  

Порядок проведення іспиту визначається положенням про приймальну 

комісію ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

ДИСЦИПІНА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 

Зародження та основні етапи розвитку політичної економії. Первісна еко-

номічна думка та її представники. Меркантилізм. Фізіократи. Класична полі-

тична економія. Марксизм. Маржиналізм. Сучасні економічні теорії. Розви-

ток економічної думки в Україні. 

Предмет політичної економії. Трактування предмета політекономії різни-

ми школами. Політекономія як наука про суспільні виробничі відносини у 

взаємодії з продуктивними силами. Політекономія - фундаментальна еконо-

мічна наука, що вивчає загальні закономірності господарського життя. 

Метод політичної економії та його складові. Специфіка економічного дос-

лідження. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. Систем-

ний і структурно-функціональний методи дослідження. Економіко-

математичне та статистичне моделювання. Позитивний та нормативний ана-

ліз. Особливості мікро - та макроекономічного аналізу. 

Економічні категорії та економічні закони. Пізнання і використання еко-

номічних законів. Об’єктивне та суб’єктивне в економіці. 

Функції політекономії. Політична економія і обґрунтування економічної 

політики. Місце політичної економії в системі економічних наук. 

Література [1–4; 10; 12] 

Тема 2. Економічні потреби та інтереси - рушійні сили соціально-

економічного розвитку 

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність 

потреб. Закон зростання потреб і механізм його дії. Виробництво як визнача-

льний фактор формування та розвитку потреб. 

Теорії потреб (мотивацій). Теорія потреб А. Маслоу. Теорія потреб Альде-

рфера, процесуальні теорії мотивації. 
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Економічні інтереси, їх сутність і види. Інтереси і потреби: діалектика вза-

ємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів суспільства. 

Благо як засіб задоволення потреб. Корисність благ. Величина корисності. 

Закон насичення потреб. Економічні суперечності та шляхи їх розв’язання.  

Література [3; 4; 11] 

Тема 3. Процес суспільного виробництва та його основні фактори 

Суспільне виробництво та його елементи. Матеріальне і нематеріальне ви-

робництво. Суспільний поділ праці і його форми. Виробництво, розподіл, 

обмін, споживання. 

Основні економічні фактори (ресурси) виробництва, їх взаємодія. Закон 

відносної обмеженості економічних ресурсів. Межа виробничих можливос-

тей. Виробнича функція та її складові. Проблема економічного вибору. Закон 

зростання альтернативних витрат. 

Політекономія про роль людини в суспільному виробництві. Соціоеконо-

міка. Ергономіка.  

Результативність виробництва та її показники. Основні напрямки підви-

щення ефективності суспільного виробництва. 

Література [2; 10; 12] 

Тема 4. Економічні системи суспільства 

Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. 

Об’єктивні основи та етапи цивілізаційного процесу. Постіндустріальна ци-

вілізація: зміст, риси.  

Економічні системи. Зміст і структурні елементи економічної системи. Ці-

лісність, органічність, ієрархічність системи. Джерела руху економічної сис-

теми. 

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної 

системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. 

Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини. 
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Типи й еволюція економічних систем. Традиційна система. Ринкова еко-

номіка вільної конкуренції. Державно-монополістичний капіталізм. Команд-

но-адміністративна система. Соціально-орієнтована ринкова економіка. 

Змішані системи. 

Перехідні економічні системи: зміст, риси, суперечності.  

Література [1; 3; 4; 11] 

Тема 5. Власність в економічній системі 

Власність та її роль в економічній системі. Економічний і правовий зміст 

власності. Право володіння, розпоряджання, користування. Суб’єкти та 

об’єкти відносин власності.  

Специфікація прав власності. Теорема Р. Коуза. 

Основні форми власності, їх взаємодія. Індивідуальна власність. Приватна 

власність. Колективна власність та її види. Корпоративна та державна влас-

ність. Особливості акціонерної форми власності. Інтелектуальна власність. 

Еволюція відносин власності. Новітні тенденції у розвитку відносин влас-

ності. 

Відносини та форми власності в Україні в період переходу до ринку. Роз-

державлення та приватизація, їх суть і відмінності. Форми та методи прива-

тизації державного майна. Особливості здійснення процесів роздержавлення 

та приватизації в Україні. 

Література [2–4; 12] 

Тема 6. Форми організації суспільного виробництва 

Генезис форм організації суспільного виробництва. Натуральна (традицій-

на) форма організації виробництва. Суть і ознаки натурального виробництва 

та його історичні межі. 

Товарна форма організації суспільного виробництва. Умови виникнення 

товарного виробництва, його суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Су-

перечності товарного виробництва. 



 

  

6 

Товар і його властивості. Відмінність товару від продукту. Властивості то-

вару: споживна вартість, мінова вартість, вартість. Цінність товару: альтер-

нативні теорії. Корисність товару, її вимір. Закон спадної корисності. 

Величина вартості товару та фактори, що на неї впливають. Індивідуальна 

і суспільна вартість. Закон вартості, його зміст і функції. 

Нове в розумінні сутності товару та форм його реалізації. Специфіка пос-

луги як товару. Інформація як товар. 

Література [4; 10; 12] 

Тема 7. Суть та еволюція грошей 

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть і функції грошей. Спів-

відношення функцій міри вартості та засобу обігу. Поєднання функції на-

громадження і засобу платежу. 

Різноманітність форм грошей: товарні, металеві та паперові гроші; креди-

тні й електронні гроші. Функціональні форми грошей. Грошовий обіг та його 

закони. 

Теорії грошей. Металістична та номіналістична теорія. Кількісна теорія 

грошей. Теорія грошей К. Маркса. Сучасні теорії грошей. 

Грошові реформи: їх сутність і спрямування.  

Історія грошей України.  

Література [1; 3–5] 

Тема 8. Економічний механізм функціонування ринку 

Економічні основи ринкового механізму: мета, обмеження, вибір. 

Економічна природа попиту. Закон попиту. Цінові та нецінові чинники 

впливу на попит. Еластичність попиту за ціною. 

Пропозиція та чинники, що її визначають. Закон пропозиції. 

Діалектична залежність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Дефіцит 

і надлишок товарів. Теорія рівноваги Л. Вальраса. 

Механізм ринкового саморегулювання. 
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Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Закон 

конкуренції: економічна основа та механізм. 

Види економічної конкуренції: внутрігалузева і міжгалузева, досконала та 

недосконала. 

Методи і способи конкурентної боротьби. Нецінова конкуренція. 

Суперечності ринкової економіки. Монополія як антипод конкуренції. Ан-

тимонопольне законодавство. 

Переваги й недоліки ринкового механізму. 

Література [1; 4; 12] 

Тема 9. Економічне зростання та циклічний характер розвитку еко-

номіки 

Поняття та чинники економічного зростання. Типи економічного зростан-

ня. Проблеми темпів економічного зростання. Роль інвестицій в економічно-

му зростанні. Інновації. 

Теорії та моделі економічного зростання. Кейнсіанські моделі динамічної 

рівноваги. Неокласична модель економічного зростання. Концепція “нульо-

вого економічного зростання”. 

Показники економічного зростання. 

Циклічність — форма економічного розвитку. Типологія економічних ци-

клів. Фази класичного ділового циклу. Економічні кризи та їх причини. 

Теорії циклів (монетарна, кейнсіанська, марксистська): дискусійні про-

блеми. 

Особливості розвитку економіки України на сучасному етапі. 

Література [2; 4; 10] 

Тема 10. Державне регулювання ринкової економіки 

Необхідність державного регулювання економіки. Межі і форми держав-

ного втручання в регулювання економічного відтворення. 

Функції держави, основні методи і напрямки державного регулювання. 
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Концепції державного регулювання економіки та їх еволюція. Класична 

теорія макроекономічного регулювання. Кейнсіанська теорія регулювання 

економіки. Неоконсервативна теорія макрорегулювання. Теорія монетариз-

му, економіки пропозиції, раціональних очікувань. 

Економічний інструментарій та важелі державного впливу на ринкову 

економіку. 

Коротко- і довгострокове (програмування) регулювання економіки. Інди-

кативне планування. Формування системи державного регулювання еконо-

міки України при переході до ринку. 

Література [2–4; 7; 9; 11] 

Тема 11. Фінансова система. Державний бюджет 

Фінансова система та фіскальна політика держави. Сутність, структура та 

функції фінансів. Державні фінанси та їх роль у ринковій економіці. Держа-

вний бюджет: структура доходів і видатків. Бюджетний дефіцит. Державний 

борг. Шляхи досягнення збалансованості держбюджету. Проблеми форму-

вання держбюджету України. 

Податкова система: суть, структура, значення, принципи побудови та фун-

кціонування. Суть і функції податків. Ставки оподаткування. Види податків. 

Крива А. Лаффера та визначення межі оподаткування. Основні проблеми й 

напрямки розвитку податкової системи в Україні.  

Література [4; 10; 12] 

Тема 12. Грошово-кредитна система 

Грошово-кредитна система, її елементи та типи. Механізм грошово-

кредитного регулювання. Грошові агрегати (М0, М1, М2, М3) та їх сутність. 

Грошовий ринок та його закони. Попит на гроші та їх пропозиція. Рівнова-

га на грошовому ринку.  

Перетворення грошей на капітал і розвиток кредиту. Необхідність і сут-

ність кредиту. Принципи функціонування кредитних відносин. Джерела, фо-
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рми, види та функції кредиту. Позичковий процент як форма доходу на гро-

шовий капітал. 

Структура сучасної кредитної системи. Центральний банк, його операції, 

їх види та функції. Комерційні банки. Прибуток банку. Резерви банків і кре-

дитна емісія. Методи регулювання емісії грошей. Норма обов’язкового резе-

рву грошей. Облікова ставка. 

Особливості формування банківської системи в Україні. 

Інфляція: зміст і причини виникнення. Вимір інфляції. Види інфляції. Со-

ціально-економічні наслідки інфляції. Крива Філіпса. Інфляція в Україні, її 

динаміка та методи регулювання. Антиінфляційна державна політика.  

Література [4; 8; 10; 12] 

Тема 13. Сукупні доходи населення та соціальна політика держави 

Доходи населення, їх види та джерела формування. Номінальні та реальні 

доходи. 

Функціональний розподіл доходів. Структура використання доходу. Рівень 

життя та його показники. Соціально-економічна структура суспільства. Не-

рівність доходів і проблема бідності. Причини диференціації доходів. Крива 

Лоренца. 

Соціальна політика держави. Соціальні гарантії. Система соціального за-

хисту населення та її складові. 

Система трансфертних платежів у ринковій економіці. Індекс використан-

ня людського потенціалу.  

Література [4; 7; 12] 

Тема 14. Сучасна світова економіка 

Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку. 

Об’єктивні передумови виникнення, економічний зміст та етапи розвитку 

світового господарства. 

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Теорія порівняльних переваг. 



 

  

10 

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Трансна-

ціональні корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. 

Концепції розвитку структури світової економіки. Нерівномірність розви-

тку економіки окремих регіонів і країн світу. 

Україна і світова економіка. Передумови та фактори входження економіки 

України у світове господарство. 

Література [1–4; 12] 

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем 

Причини виникнення та суть глобальних проблем сучасності. Класифіка-

ція глобальних проблем. Ознаки глобальних проблем. 

Проблема збереження миру та роззброєння. Економічна криза та форми її 

прояву. Продовольча проблема. Чинники продовольчої проблеми. Шляхи 

розв’язання продовольчої проблеми: екстенсивний та інтенсивний. 

Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Проблеми економічної від-

сталості окремих країн і регіонів світу.  

Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем.  

Література [2; 12] 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 
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ва, А.В. Рибчук.   – К.: Цнл, 2010 

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. / За ред. В.Д. Базилевича – 

3-тє вид. – К.: Знання-Прес, 2012. 

4. Мочерний С.В. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Дов-
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ДИСЦИПЛІНА «СТАТИСТИКА» 

 

Тема 1. Статистика як наука: історія виникнення. 

Історія виникнення статистики. Сучасне значення терміна “статистика”. 

Предмет статистики та його особливості. Закон великих чисел і його роль у 

статистиці. Статистична сукупність, одиниці сукупності та їх характерні ри-

си. Статистичні закономірності та форми їх вияву.  

Основні етапи статистичного дослідження. Методи статистики. Основні 

завдання статистики та її організація. Основні користувачі статистичної ін-

формації. Зв’язок теорії статистики з галузевими статистиками. 

Література [1–4; 10; 12; 13; 16; 17] 

 

Тема 2. Теорія та методи статистичного спостереження. 

Суть і значення статистичного спостереження. Статистичні дані, вимоги 

до них. Джерела та інформаційні форми спостереження. Звітність і спеціаль-

но організоване спостереження. План статистичного спостереження. Про-

грамно-методологічні питання плану статистичного спостереження. Мета, 

об’єкт, одиниця спостереження. Одиниця сукупності. Вимоги щодо викла-

дання ознак. Організаційні питання плану статистичного спостереження. Си-

стема контролю результатів спостереження. 

Види та способи спостереження. Класифікація спостереження за ступе-

нем охоплення одиниць (суцільне і несуцільне) сукупності і часом реєстрації 

даних (поточне, періодичне, одноразове). Види несуцільного спостереження 

та їх характеристики. Способи отримання даних. Помилки статистичного 

спостереження та заходи їх усунення. 

Література [4–6; 10; 12; 13; 16; 17] 

 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних. 

Суть, організація і техніка статистичного зведення. Класифікація зве-

дення (просте і складне, централізоване і децентралізоване, механізоване і 
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ручне). Статистичні класифікації та їх види. Основні економічні класифіка-

ції. 

Групування — основа наукової обробки статистичних даних. Види гру-

пувань: типологічне, структурне, аналітичне. Групування прості та комбіна-

ційні. Техніка перегрупування (способи вторинного групування). 

Література [4–6; 10; 12; 13; 16–18] 

 

Тема 4. Табличний та графічний методи зображення даних. 

Статистичні ряди розподілу, їх елементи. Варіаційні та атрибутивні ря-

ди розподілу. Їх характеристика та способи побудови. 

Статистичні таблиці, їх елементи. Види статистичних таблиць за харак-

тером підмета. Розробка присудка статистичної таблиці. Правила побудови 

статистичних таблиць. 

Статистичні графіки і правила їх побудови. Класифікація статистичних 

графіків. 

Література [4–6; 10; 12; 13; 16–18] 

 

Тема 5. Абсолютні та відносні величини. 

Суть і види статистичних показників. Класифікація показників за спо-

собом обчислення (первинні та похідні), за ознакою часу (інтервальні і мо-

ментні). Взаємообернені показники. Система статистичних показників. 

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці вимірювання. Зна-

чення абсолютних величин у статистичному дослідженні. 

Відносні величини та їх значення. Форми вираження відносних вели-

чин. Види відносних величин і способи їх обчислення. Відносні величини 

динаміки, виконання договірних зобов’язань (плану), планового завдання, 

структури, координації, порівняння, інтенсивності. 

Взаємозв’язок абсолютних і відносних величин. 

Література [4–6; 10; 12; 13; 16–18] 
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Тема 6. Середні величини і варіація. 

Суть і призначення середніх величин в економічному аналізі. Види се-

редніх величин. Умови наукового використання середніх величин. Середня 

арифметична проста та зважена, її властивості та техніка обчислення. 

Середня гармонічна проста та зважена, умови її застосування. 

Структурні середні — мода і медіана. Розрахунок моди і медіани для 

дискретного та інтервального рядів розподілу. Використання моди і медіани 

в економіці. 

Поняття варіації ознаки. Необхідність вивчення варіації ознаки. Основні 

показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне та середнє квадратичне 

відхилення, коефіцієнт варіації. Дисперсія та її види. Математичні властиво-

сті дисперсії і спрощені способи її обчислення. Правило розкладання (деко-

мпозиції) варіації. Характеристика форм розподілу. Одно- і багатовершинні 

криві. Симетричні та асиметричні криві. Властивості форми розподілу. Аси-

метрія та її оцінювання. Центральні моменти розподілу. Ексцес та його вимі-

рювання. Коефіцієнти концентрації та локалізації. Вимірювання інтенсивно-

сті структурних зрушень. 

Література [4–6; 10; 12; 13; 16; 17] 

 

Тема 7. Ряди динаміки. 

Поняття і складові елементи ряду динаміки. Види рядів динаміки. Мо-

ментні та інтервальні ряди динаміки. Порівнянність рівнів у рядах динаміки. 

Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки: абсолю-

тний приріст, темп зростання (динаміки), темп приросту, абсолютне значен-

ня 1 % приросту, способи обчислення та взаємозв’язок. 

Оцінка прискорення (уповільнення) розвитку. Порівняльний аналіз ди-

намічних рядів. Коефіцієнт випередження. Середні рівні і показники рядів 

динаміки, способи їх обчислення. 

Тенденції розвитку в рядах динаміки соціально-економічних явищ. Ме-

тоди виявлення основної тенденції розвитку (збільшення інтервалів часу, ко-
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взні середні, аналітичне згладжування). Сезонні коливання, методи їх вимі-

рювання. Методи прогнозування розвитку соціально-економічних явищ. 

Література [4–6; 10; 12; 13; 16–18] 

Тема 8. Статистичні індекси. 

Суть і функції індексів у статистичному дослідженні. Види індексів. 

Методологічні принципи побудови індивідуальних і загальних індексів. Аг-

регатна форма індексів — основна форма загального індексу. Дослідження 

впливу окремих факторів на зміну результативного показника. Середньозва-

жені індекси, тотожні відповідним агрегатним індексам. Взаємозв’язки інде-

ксів. 

Індексний метод аналізу динаміки середніх величин. Індекси змінного 

складу, постійного складу і структурних зрушень, методика обчислення та їх 

взаємозв’язок. Територіальні індекси. Вибір бази порівняння. 

Література [4–6; 10; 12; 13; 16; 17] 

Тема 9. Вибірковий метод. 

Поняття вибіркового спостереження. Генеральна та вибіркова сукупнос-

ті: основні характеристики. Безповторна і повторна вибірки. Вибіркові оцін-

ки середньої та частки. Похибки вибіркового спостереження. Визначення се-

редньої (стандартної) та граничної похибок вибірки для середньої і частки. 

Способи поширення вибіркових характеристик на показники генераль-

ної сукупності. Довірчі інтервали для середньої та частки. Різновиди вибірок. 

Визначення обсягу вибірки. Застосування вибіркового спостереження в еко-

номіці. 

Література [4–6; 10; 12; 13; 16; 17] 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Закон України «Про державну статистику» К.: 17.09.1992р. 

2. Концепція побудови національної статистики України. К.: 

04.05.1993р. 

3. Захожай В.Б., Основи статистики. К.МАУП, 2002. 



 

  

16 

4. Захожай В.Б., Коваленко О.В., Практикум з основ статистики. 

К.МАУП, 2005. 

5. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика - ЦНЛ: К:.2005.-580с. 

6. Моторин.Р.М., Чекотовський Є. Статистика для економістів.- 

Знання-К:.2009.-430с. 

7. Мармоза А.Т. Статистика. - КНТ, Ельга – Н – К:.2009.-896с. 

8. Бек В.Л., Капленко Г.В. ПАрактикум з теорії статистики. Новий 

світ.-Львів, 2011.-320с. 

9. Гаркавий В.К. Статистика.-Алерта.-К:.2012.-608с. 

10. Єріна А.М., Пальян З.О., Теорія статистики. Практикум. К. Знан-

ня, 2001. 

11. Статистика ( С.С. Герасименко,  А.В. Головач, А.М. Єріна та 

інш.) Підручник. К. Вид-во, КНЕУ, 2012. 

12. Федорченко В.С. Экономическая статистика. К. МАУП, 2000. 

13. Курс социально-економической статистики. Учебник. (под. ред. 

Назарова М.Г.) М. 2000. 

14. Іванов Ю.Н. , Казаринова А.О. и др.. Экономическая статистика. 

М, ИНФРА – М,2000. 

15.  Єріна А.М. З.О.Кальян, О.К.Мазуренко. Економічна статистика. 

Практикум. К.ТОВ “УВПК “Екс Об” 2002. 

16.  Статистичний щорічник України у 2011р. К, техніка, 2012. 

17. Теорія статистики. – Кондор. – К:.2010.-236с. 

 



 

  

17 

СТРУКТУРА ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого 

типу. Тестове вступне випробування складається з 10 завдань, кожне з яких 

оцінюється в 20 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні ві-

дповіді на всі питання абітурієнт може отримати максимальну кількість - 200 

балів. Час виконання завдань – 30 хвилин. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів проводиться за 

200 - бальною шкалою . 

Кожний варіант тестового вступного випробування складається з 10 за-

вдань.  

Максимальна можлива сума набраних балів 200. 

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить 

100 балів.  

Нормативи оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вірних відповідей Оцінка (кількість балів) 

1-4 До 100 

5 100 

6 120 

7 140 

8 160 

9 180 

10 200 


