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Програма додаткового вступного випробування «Введення в спеціальність»
складена для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня
магістра галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю
051 «Економіка» на основі бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю. В
програмі визначено мета додаткового вступного випробування для вступу на
здобуття освітнього ступеня магістра ( з’ясувати рівень теоретичних знань та
практичних навичок абітурієнтів з метою попереднього відбору абітурієнтів,
спроможних в подальшому скласти фахове вступне випробування для вступу на
навчання за освітнім ступенем магістра спеціальності 051 «Економіка», в межах
ліцензованого обсягу.
Для забезпечення ефективної реалізації завдань освітньої та професійної
підготовки магістра при конкурсному відборі студентів до освітнього ступеня
«магістр» висуваються вимоги щодо їх здібностей і підготовленості відповідно до
діагностики системних знань, умінь і навичок визначених програмами
нормативних дисциплін. На додаткові вступні випробування, згідно програми,
виносяться такі дисципліни: «Елементарна мікроекономіка», «Основи
підприємницької діяльності», «Основи бізнесу».
Програма
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вступного
випробування
складається
з
пояснювальної записки, переліку тем та їх короткого змісту, зразка додаткового
вступного випробування, критеріїв оцінювання відповідей студентів та списку
рекомендованої літератури. Програма додаткових вступних випробувань складена
на високому професійному рівні, згідно з нормативною документацією та може
бути рекомендована для підготовки до додаткових вступних випробувань.
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма додаткового вступного випробування «Введення в спеціальність»
базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній
характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки
6.030504 «Економіка підприємства», затверджених у 2010 році, та напряму
підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», затверджених у 2015 році.
Програма додаткового вступного випробування «Введення в спеціальність»
складена для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня
магістра галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051
«Економіка» на основі бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю.
Мета додаткового вступного випробування для вступу на здобуття
освітнього ступеня магістра: з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних
навичок вступників з метою попереднього відбору вступників, спроможних в
подальшому скласти фахове вступне випробування для вступу на навчання за
освітнім ступенем магістра спеціальності 051 «Економіка», в межах ліцензованого
обсягу.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Завдання, що виносяться на додаткове вступне випробування для
спеціальностей 051 «Економіка», охоплюють теми, які пов’язані з розвитком
мікроекономіки, бізнесу, основ підприємництва, економічної кібернетики.
Додаткове вступне випробування «Введення в спеціальність» проводиться у
письмовій формі.

2. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Дисципліна «Елементарна мікроекономіка»
Тема 1. Економічна система суспільства. Відносини власності
Сутність та цілі економічної системи. Її структурні та функціональні
елементи. Елементи економічної системи. Ринкові та неринкові економічні
системи.
Місце і роль людини в економічній системі. Поняття «людина виробник»,
«людина як суб’єкт економічних відносин», «людина як споживач». Зміст
економічного закону зростання потреб. Проблеми його використання в сучасних
умовах.
Тема 2. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура
Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва.
Умови виникнення ринкового господарства. Основні суб’єкти ринкової
економіки.
Ринок товарів. Товарна продукція. Види торгівлі: оптова і роздрібна. Ринок
праці (продуктивність праці, зайнятість, безробіття ). Ринок капіталів.
Ринковий механізм, його сутність та елементи. Конкуренція, її суть, види та
роль в економіці. Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція. Цінова та
нецінова конкуренція.
Попит та закон попиту. Пропозиція та закон пропозиції. Еластичність
попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна та рівноважна кількість.
Порушення ринкової рівноваги.
Тема 3. Капітал як фактор виробництва
Капітал як фактор товарного виробництва. Сутність і генезис поняття
капіталу. Теорії капіталу. Його матеріально-речовий зміст та соціальноекономічна форма.
Промисловий капітал – визначальна форма функціонування капіталу.
Кругообіг капіталу його стадії та функціональні форми. Оборот капіталу. Його
час та складові частини.
Основний та оборотний капітал. Амортизація і відтворення основного
капіталу. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація її суть
економічне призначення та норми в умовах сучасної НТР. Витрати виробництва:
суть, структура види та фактори, що визначають їх динаміку.
Тема 4. Форми доходів у ринковій економіці
Зарплата – винагорода за використання праці (види, тарифна ставка,
розцінка). Позичковий процент – винагорода за користування грошима. Прибуток
та фактори що його визначають. Економічна роль прибутку Прибуток як
винагорода підприємцю.
Дисципліна «Основи підприємницької діяльності»
Тема 1. Загальна характеристика підприємництва
Підприємництво як особливий вид діяльності, стиль і тип господарської
поведінки. Функції підприємницької діяльності. Суб'єкти та об'єкти
підприємництва. Принципи здійснення підприємництва.

Тема 2. Типологія підприємництва
Виробнича підприємницька діяльність та її форми. Посередницька
підприємницька діяльність. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.
Тема 3. Мале підприємництво в ринковій економіці
Поняття «мале підприємництво», «малий бізнес», «мале підприємство»,
«громадянин-підприємець». Критерії віднесення суб'єктів підприємництва до
категорії «мале підприємництво» і «мале підприємство». Мале підприємництво як
основа соціальної реструктуризації суспільства в ринковій економіці. Особливості
малого підприємництва, його переваги й недоліки.
Дисципліна «Основи бізнесу»
Тема 1. Генезис та сутнісна характеристика бізнесу
Походження (виникнення) бізнесу. Бізнес як діяльність, що історично
виникла у процесі розвитку суспільства. Процес формування відносин бізнесу та
етапи його розвитку. Бізнес як основа розвитку економіки.
Тема 2.. Місце та економічна роль малого бізнесу в умовах ринку
Малий бізнес як: основна вихідна соціально-економічна база відтворення на
розширеній основі ефективних виробничих відносин; провідний сектор та
найменш бюджетомісткий засіб ринкової економіки, стабільне та вагоме джерело
податкових надходжень; основа дрібнотоварного виробництва; джерело
формування «середнього класу»; основа соціально-економічних реформ. Вплив
малого бізнесу на темпи економічного розвитку; здійснення структурної
перебудови економіки; забезпечення насичення ринку товарами та послугами;
реалізацію інновацій; розвиток конкуренції.
Тема 3. Тіньова економіка в бізнесі
Поняття «тіньової економіки». Причини її виникнення. Структура тіньової
економіки. Вплив тіньового сектору на економічну діяльність, політичне й
громадське життя країни. Типові механізми функціонування тіньової
підприємницької діяльності: неформальна економіка, нелегальне виробництво товарів і надання послуг, ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів,
нелегальний експорт капіталів.
Об'єктивна необхідність створення умов для легалізації тіньового капіталу.
Основні напрямки протидії тінізації бізнесу: створення відповідної законодавчої
бази, вирішення питань організаційно-нормативного забезпечення, урахування
соціально-психологічних факторів.
Дисципліна «Економічна кібернетика»
Тема 1. Кібернетика як наука: становлення та розвиток
Історія розвитку кібернетики. Перша задача кібернетики. Внесок Норберта
Вінера у становлення кібернетики як науки. Глушков В.М. та його внесок у
розвиток кібернетики. Роль українських вчених у розвитку інформаційних

технологій. Прикладні напрями кібернетики. Економічна кібернетика як один із
напрямів кібернетики. Об’єкт, предмет та завдання економічної кібернетики.
Основні методи кібернетики.
Тема 2. Поняття системи та системного аналізу
Визначення поняття «система». Приклади систем. Природні та штучні
системи. Поняття зовнішнього середовища системи. Умови виокремлення
системи. Декомпозиція системи. Поняття елемента системи. Поняття структури
системи. Типові структури економічних систем. Властивості систем. Поняття
складної системи. Цикл життя системи. Відкриті системи. Адаптивні системи.
Поняття гомеостату. Сутність системного підходу при дослідженні економічних
об’єктів. Системний аналіз та його етапи.
Тема 3. Єдність функцій та структури в дослідженні систем
Структурна трактовка пізнавального акту – основа сучасної методології
науки. Структурний аналіз системи як внутрішній аспект системи. Відношення
детермінації. Функція системи як зовнішній аспект її аналізу. Функція системи як
властивість відношення системи і зовнішнього середовища. Застосування
функціонального аналізу в економіці. Принцип невизначеності Стаффорда Біра.
Принцип структурної детермінації. Внесок С.Біра у розвиток економічної
кібернетики.
Тема 4. Формалізація поведінки систем
Поняття стану системи. Простір станів системи. Поняття поведінки
системи. Оператор системи. Поняття перетворення та його опис. Метод Ешбі
інтерпретації перетворень. Різновиди перетворень. Поняття перетворення та його
опис. Метод Ешбі інтерпретації перетворень. У.Р. Ешбі та його внесок у розвиток
кібернетики. Поняття рівноваги системи. Типи поведінки системи. Стійкість як
властивість стану системи. Інваріантність у послідовності станів системи.
Тема 5. Поняття управління та системи управління
Поняття управління як базового поняття кібернетики. Сутність управління.
Поняття керованої та керуючої систем, об’єкта та суб’єкта управління. Поняття
системи управління. Найпростіша схема системи управління. Канал прямого та
зворотного зв’язку. Різновиди зв’язків у системах управління. Інформаційна
сутність управління. Умови існування управління в системах. Поняття
кібернетичної системи. Економіка як кібернетична система. Замкнуті та
розімкнуті системи управління. Типи управління у замкнутих та розімкнутих
системах управління. Позитивний і негативний зворотний зв'язок та їх сутність.
Поняття ієрархічної системи управління. Поняття оптимального управління.
Визначення критерію ефективності управління. Функції управління.

Тема 6. Поняття моделі. Найпростіші кібернетичні моделі
Визначення понять «модель» та «моделювання». Різновиди моделей. Етапи
побудови кібернетичної моделі. Модель «чорної скриньки» як базова
функціональна кібернетична модель. Екзогенні та ендогенні змінні моделі.
Критерії та цільові функції моделі. Основи теорії автоматичного регулювання:
найпростіша модель автоматичного регулювання, контур регулювання, пропускна
здатність системи та регулятора, основна формула автоматичного регулювання,
мультиплікатор зворотного зв'язку, пропускна здатність системи регулювання.
Операторне числення: лінійні оператори. Кібернетична інтерпретація дій з
операторами. Застосування моделі автоматичного регулювання в економіці.

3. ЗРАЗОК ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Теоретичне питання:
1.Підприємництво як особливий вид діяльності, стиль і тип господарської
поведінки.
2. Основний та оборотний капітал.
Дати визначення поняттям:
Позичковий капітал це –
Валова продукція це –
Тарифна ставка це –
Тіньова економіка це Тестове завдання:
1. Ким був введений термін «підприємництво»
а) Р.Кантільйоном;
б) Н.Соболем;
в) М.Бернсом;
г) Р.Макконелом.
2. За тривалістю планового періоду плани бувають:
а) зведені, оперативні;
б) поточні, перспективні;
в) масштабні, серійні;
г) одно направлені.
3. Структура капітальних вкладень буває …
а) технологічна, виробнича;
б) виробнича, технологічна, відтворювальна;
в) технологічна, відтворювальна;
г) вірної відповіді немає.
4. До інфраструктури ринку праці не належать:
а) профспілки;
б) державний бюджет;
в) служба зайнятості та працевлаштування;
г) союз роботодавців.
5. Підприємець – це :
а) найманий працівник, який організовує реалізацію завдань, які перед ним
поставлені.
б) самостійний агент ринку, котрий діє на свій страх і ризик, під особисту
відповідальність за результати бізнесової діяльності.
в) агент, який представляє інтереси кількох виробників товарів та котрий
діє на свій страх і ризик
г) вірної відповіді немає.

6 .Товарна продукція − це …
а) вироблені підприємством товари, які знаходяться на складі і готові до
відправки споживачеві;
б) вартість усієї виробленої в плановому періоді продукції, незалежно від
ступеня її виготовлення;
в) матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що
має корисні властивості і призначений для використання споживачем;
г) всі відповіді вірні.
7. Амортизація – це...
а) процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і
нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення;
б) поступове зниження вартості основних засобів унаслідок їх зносу;
в) поступове перенесення вартості основних виробничих засобів на
вироблену продукцію;
г) поступове перенесення вартості зносу основних засобів на валові витрати
виробництва.
8. В загальному розумінні ринок праці — це:
а) система обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих
цінностей, необхідних для відтворення робочої сили;
б) природний процес, породжений діями індивідуумів, які намагаються
досягти своєї мети, із різноманітності дій яких формується економічний порядок;
в) сукупність продавців і покупців, у результаті дії яких об'єкти обміну
отримують ціну;
г) спосіб координації дій учасників, який забезпечує їм свободу вибору,
наділяють ринок рисою цілеспрямованості з елементами ринкової і директивної
економічної координації.
9. З економічної точки зору банкрутство – це:
а) неспроможність суб’єкта продовжувати свою підприємницьку діяльність
внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості;
б) явище, коли вимоги кредиторів будуть пред’явлені у визначені для цього
терміни, але майна суб’єкта – активів у ліквідній формі – не вистачить для їх
задоволення;
в) майнові правовідносини банкрутства, здійснення яких у встановленому
законом порядку може призвести до ліквідації суб’єкта підприємництва;
г) жодна з відповідей неправильна.
10.Ринкова рівновага – це...
а) збіг інтересів виробників та продавців;
б) ситуація, при якій продається максимальна кількість товару;
в) ситуація, при якій кількість покупців дорівнює кількості продавців;
г)ситуація, при якій певна величина попиту дорівнює певній величині
пропозиції.

11.До елементів ринку праці відносять:
а ) інфраструктуру;
б) нормування праці;
в) попит і пропозицію на робочу силу;
г) відділи кадрів на підприємстві.
12. Чи має право підприємець відновити загублену ліцензію:
а) так;
б) в окремих випадках;
в) ні;
г) за рішенням суду.
13. Види заробітної плати:
а) погодинна і відрядна;
б) акордна;
в) номінальна і реальна;
г) безтарифна і погодинна.
14. Витрати праці промислово-виробничого персоналу (живої праці) на
виробництво одиниці продукції має назву:
а) продуктивність праці;
б ) виробіток;
в) трудомісткість;
г ) сумарні витрати живої праці.
15. Оберіть вірне визначення поняття «заробітна плата»:
а) винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за
трудовим договором роботодавець сплачує працівникові з а виконану роботу;
б) основне джерело доходу найманих працівників;
в) ефективний засіб мотивації працівників;
г)ціна робочої сили, яка відповідає вартості предметів споживання і послуг,
що забезпечують відтворення робочої сили.
16. Самостійна, на власний ризик діяльність щодо виробництва
продукції, використання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою
одержання прибутку – це:
а) маркетинг;
б) бізнес;
в) підприємництво;
г) менеджмент.
17. Суб’єкти підприємницької діяльності
а) юридичні особи тільки приватної форми власності;
б) юридичні особи усіх форм власності;
в) військовослужбовці;
г) громадяни України та інших держав;
д) посадові особи органів прокуратури

18. При нарахуванні місячної заробітної плати робітникам–
відрядникам виходять із:
а) кількості операцій на виготовлення продукції;
б) кількості годин витрачених на виробництво продукції;
в) кількості відряджень робітника;
г) кількості виготовленої продукції.
19. Рівень продуктивності праці характеризують показники:
а) енергоозброєність праці.
б) фондоозброєність праці.
в) виробіток; трудомісткість;
г) вірної відповіді не існує.
20. Що таке валова продукція?
а) вироблені підприємством товари, які знаходяться на складі і готові до
відправки споживачеві;
б) вартість усієї виробленої в плановому періоді продукції, незалежно від
ступеня її виготовлення;
в) матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що
має корисні властивості і призначений для використання споживачем;
г) всі відповіді вірні.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА
Білет складається з двох теоретичних питань, чотирьох питань понятійного
апарату та двадцяти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної
відповіді. Для кожного тесту запропоновано чотири варіанти відповіді, з яких
тільки один варіант правильний. Завдання з вибором відповіді вважається
виконаним правильно, якщо позначена тільки одна літера - правильна відповідь.
Максимальна кількість балів, при оцінюванні знань абітурієнта, під час вступних
випробувань, виставляється за правильні відповіді на всі питання роботи.
Бланк оцінювання перевіряється за ключем і зазначається співпадіння
(правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховується і
зазначається кількість правильних відповідей та проставляється оцінка за
тестування. Усі варіанти завдань є ідентичними за структурою й складністю, що
дозволяє говорити про забезпечення принципу об'єктивності й рівності при
оцінюванні навчальних досягнень абітурієнтів.
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Кожне з тестових
завдань оцінюється сумою в 3 бали, теоретичне питання-10 балів, питання
понятійного апарату – 5 балів. Підсумкова оцінка за вступне випробування
виставляється на підставі сумарної кількості отриманих балів. Переведення даних
100-бальної шкали оцінювання в оцінки за системою ЄКТС в 2-х бальну шкалу
здійснюється в такому порядку
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в оцінки за
системою ЄКТС та 2-х бальною шкалою:
Оцінк
а за
бальною
шкалою
90100
80-89
70-79
60-69
50-59
35-49
0-34

Оці
нка за
шкалою
ЄК
ТС
А
В
С
D
Е
FХ
Е

Еквівалент
оцінки за 4-х
бальною шкалою
відмінно

Еквівалент
оцінки за 2 -х
бальною шкалою
склав

добре
задовільно
незадовільно

не склав

Абітурієнти, які отримали за додаткове вступне випробування більше 50
балів, вважаються такими, що його склали і допускаються до складання фахового
вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань:
05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка».
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