
 



 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки 

з базової освіти зі спеціальності 6.030503 «Міжнародна економіка» 

призначена для абітурієнтів галузі знань «Економіка та підприємництво». 

Програма будується на вимогах  освітньо-кваліфікаційної характеристики 

спеціальності та охоплює основні напрями та завдання  міжнародної 

економіки. 

Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки 

базується на нормативних дисциплінах професійного спрямування і складена  

відповідно до місця та значення дисциплін за структурно-логічною схемою, 

передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з спеціальності 

6.030503 «Міжнародна економіка», і охоплює всі модулі дисциплін. 

Вступне випробування складається з тестової перевірки  знань, що 

формують уміння, визначені кваліфікаційною характеристикою. 

 Програма охоплює основні напрями, складові та завдання міжнародної 

економіки й інтегрує такі дисципліни: 

 Міжнародна економіка; 

 Макроекономіка; 

 Маркетинг; 

 Економіка підприємства. 

      Програма складається з наступних розділів: 

    Вступ. 

1. Основний зміст. 

2. Список рекомендованих джерел. 

При підготовці до  вступних фахових випробувань абітурієнтам 

рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці 

програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

1.1. Міжнародна економіка 

Міжнародна економіка: предмет, структура, місце серед інших економічних 

дисциплін. Спільні риси міжнародної економіки та економічної теорії. Відмінності між 

міжнародною економікою та економічною теорією. Структура міжнародної економіки як 

галузі знань. 

Основні поняття і категорії міжнародної економіки. Базові поняття міжнародної 

економіки: міжнародний поділ праці; ринки: внутрішній, національний, міжнародний, 

світовий. Міжнародна торгівля як головна форма міжнародної економіки. Економічна 

рівновага на світовому ринку. 

Параметри відкритої економіки. Поняття відкритої економіки. Індикатори залучення 

країн в міжнародну торгівлю. Індикатори залучення національної економіки в міжнародну 

інвестиційну діяльність. Індикатори залучення національної економіки в міжнародні 

міграційні процеси 

Сутність і середовище сучасної міжнародної економіки. Світове господарство та 

характерні особливості його розвитку. Політико-правове, економічне, соціально-

культурне та інфраструктурне середовище міжнародної економіки. 

Форми та фактори міжнародного поділу праці (МПП). Природно-географічні умови 

розташування країн. Науково-технічний прогрес. Соціально-економічні умови. Елементи 

сучасного МПП: міжнародна спеціалізація виробництва та міжнародне виробниче 

кооперування. 

Форми, рівні та суб’єкти МЕВ в системі світового господарства. Рівні міжнародних 

економічних зв’язків країн. Основні форми міжнародних відносин. Основні принципи 

міжнародної економіки. Учасники міжнародних економічних відносин. 

Підходи щодо систематизації країн світу. Критерії виділення підсистем світового 

господарства. класифікація країн світу за економічними критеріями. Недоліки 

класифікації країн міжнародними організаціями. Інші підходи до систематизації країн. 

Характеристика місця і ролі груп країн в сучасній світовій економіці. Економічно 

розвинуті країни. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни (НІК). Найменш 

розвинуті країни  світу (НРК). Критерії віднесення до НРК (за методологією ЮНКТАД). 

Нові глобальні лідери. Центри сучасної міжнародної економіки. Можливі сценарії 

розвитку міжнародної економіки. 

Сутність і структура середовища МЕД. Внутрішнє і зовнішнє середовище МЕД. 

Форми і види МЕВ. Закони функціонування МЕВ. Регулювання МЕВ. 

Зовнішньоекономічна діяльність країн та їх суб’єктів. Класифікація зовнішнього 

середовища. 

Економічне середовище МЕД. Моніторинг економічного середовища на підставі 

індексу економічної свободи. Оцінка економічного середовища за індексом 

конкурентоспроможності. Форми оцінювання міжнародними рейтинговими агенціями. 

Політико – правове середовище МЕД. Політико-правове середовище даної країни і 

країни-партнера. Політичний ризик, види політичних ризиків. Складові політико-

правового середовища. 

Соціокультурне середовище та його вплив на МЕД. Об’єкти соціокультурного 

середовища МЕВ та їх характеристика. Методики моніторингу соціокультурного 

середовища країн. 

Меркантилізм як теорія міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельна політика. 

Головна сфера утворення багатства. Головна мета зовнішньоторговельної політики. 

Механізми реалізації зовнішньоторговельної політики. Характеристика різних напрямів 

меркантилізму. 

Теорії абсолютних переваг та відносних переваг А. Сміта та Д. Рікардо. 



Порівняльні характеристики теорій міжнародної торгівлі. Припущення класичних 

моделей міжнародної торгівлі. Головні положення моделі абсолютних переваг у 

міжнародній торгівлі. 

Модель Хекшера-Оліна. Парадокс В. Леонтьева. Теорема Хекшера-Оліна. Теорема 

Хекшера-Оліна-Самуельсона (XOS). Пояснення парадоксу В. Леонтьева. 

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Пояснення умов та доцільності 

розширення міжнародних торговельних відносин між різними країнами світу. Теорія 

перехресного попиту. Теорія реверсу попиту. Гіпотеза імітаційного лагу. Міжнародний 

життєвий цикл товару. 

Міжнародна торгівля товарами та її місце в міжнародних економічних відносинах. 

Загальний обсяг міжнародної торгівлі товарами. Історичні витоки формування 

міжнародних торговельних відносин. Суб’єкти та об’єкти міжнародної торгівлі товарами.  

Основні показники міжнародної торгівлі товарами. Показники об’єму міжнародних 

торговельних відносин. Показники за критерієм структури міжнародних торгових 

відносин. Показники динаміки міжнародних торговельних відносин. Показники 

результативності міжнародних торговельних відносин.  

Товарна структура міжнародної торгівлі товарами. Торгівля сировинними 

товарами. Торгівля промисловими товарами, машинами, устаткуванням. Проблема 

обмеженості природних ресурсів. Основні організаційно-економічні форми 

міжнародної торгівлі. 

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Світові ціни та їх характерні ознаки. Основні 

види світових цін. Базисні умови поставки та правила Інкотермс. Трансферні ціни. 

Способи визначення світових цін на різні види продукції.  

Види, форми і методи міжнародної торгівлі. Види міжнародної торгівлі. Торгівля за 

кооперацією. Компенсаційна торгівля. Класифікація форм міжнародної торгівлі. Основні 

методи міжнародної торгівлі. Види торговельних посередників. Організаційно-правові 

форми посередницької діяльності.  

Світовий ринок послуг: сутність, виникнення та стадії його розвитку.  Економічна 

природа послуги. Поняття і визначення світового ринку послуг.  Структура світових 

послуг. Еволюція світового ринку послуг. Циклічний характер розвитку світового 

ринку послуг. 

Підходи до класифікації послуг. Класифікація послуг за методикою МВФ, ОЄСР, 

ЮНКТАД та поза системою міжнародних організацій. 

Ринок світових фінансових послуг. Поняття і сутність світового ринку фінансових 

послуг. Основні види міжнародних фінансових послуг.  

Міжнародні консалтингові та страхові послуги. Поняття і сутність міжнародних 

консалтингових послуг. Страхові послуги на світовому ринку. Економічна природа 

страхування. Основні організаційні види сучасних страхових компаній. 

Міжнародні туристичні послуги. Поняття і характерні особливості міжнародного 

туризму. Розподіл туристичних макрорегіонів. Європейські субрегіони. Американські 

субрегіони. Африканські субрегіони. Найбільш розвинуті туристичні регіони світу. 

Міжнародне співробітництво у сфері туризму. 

Сутність та рівні регулювання міжнародної торгівлі (МТ). Принципи регулювання 

міжнародної торгівлі. Система регулювання МТ. Режими регулювання МТ на 

міждержавному рівні. 

Роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародної торгівлі товарами. 

Сутність і поняття міжнародної організації. Міжнародні організації з регулювання 

торгівлі. Функції СОТ. Функції ЮНКТАД. 

Особливості регулювання міжнародної торгівлі послугами. Інструменти 

регулювання зовнішньої торгівлі послугами. Засоби регулювання транскордонного 

переміщення послуг. Міжурядові організації з регулювання міжнародної торгівлі 

послугами у різних сферах. 



Цілі та складові національної системи регулювання зовнішньої торгівлі. Моделі 

зовнішньоторговельної політики. Форми протекціонізму. Номінальний та реальний рівні 

протекціонізму. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі. 

Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. Складові митно-тарифного 

регулювання. Оптимальний тариф. Економічна роль тарифів. Економічна сутність мита. 

Функції мита. Класифікація мита. 

Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі. Економічна сутність нетарифних 

обмежень зовнішньої торгівлі. Основні види нетарифного регулювання міжнародної 

торгівлі товарами. Квотування. Ліцензування. «Добровільне» обмеження експорту. 

Приховані види торговельних обмежень. Санітарно-технічні бар’єри. Внутрішні податки і 

збори. Державні закупівлі. Вимоги про вміст місцевих компонентів. Фінансові методи 

торговельної політики. Демпінг. 

Сутність та передумови міжнародного руху капіталу. Головні передумови 

міжнародного руху капіталу. Форми міжнародного руху капіталу. Інфраструктура 

міжнародних ринків капіталів. Основні риси сучасної міграції капіталів. 

Класифікація міжнародних інвестицій. Сутність і визначення міжнародних 

інвестицій. Класифікація міжнародних інвестицій. Прямі іноземні інвестиції. Основні 

організаційні форми іноземного інвестування в Україні. «Промисловий інвестор». 

Портфельні інвестиції та основні види цінних паперів, що використовуються у світовій 

практиці. 

Методи міжнародної інвестиційної діяльності та її регулювання. Контракті 

(неакціонерні) форми інвестування. Франчайзинг. Підрядне виробництво. Проекти «під 

ключ». Спільне підприємництво: переваги та недоліки. Стратегічні альянси: злиття і 

придбання, поглинання, вільні економічні зони, офшорні зони. Паушальний податок. 

Іноземне інвестування в Україні. Суб’єкти іноземного інвестування в Україні та їх 

характерні ознаки. Переваги розміщення прямих іноземних інвестицій в Україні. Основні 

засади регулювання іноземних інвестицій на національному рівні. Міжнародні угоди 

щодо регулювання інвестиційної діяльності. 

Суть, поняття, історія розвитку ТНК. Еволюція виникнення ТНК. Перші визначення 

ТНК в історії економічної думки світу.  

Фактори розміщення і причини виникнення ТНК. Особливості виникнення і 

розміщення провідних ТНК світу. Період інтенсивного росту ТНК. Головні переваги ТНК.  

Прямі іноземні інвестиції і ТНК. Позитивні і негативні риси діяльності ТНК. 

Значення ТНК в міжнародних економічних відносинах. Процеси транснаціоналізації 

в сучасній економіці світу. Організація внутрішньофірмового міжнародного виробництва. 

основні джерела ефективної діяльності ТНК. 

Сутність і мотивація міжнародного бізнесу. Поняття і економічна сутність 

міжнародного бізнесу. Основні причини здійснення міжнародного бізнесу. Характерні 

риси міжнародного бізнесу.  

Умови розвитку міжнародного бізнесу. Етапи розвитку міжнародного бізнесу. 

Комерційна ера та її особливості. Ера експансії. Ера концесій. Ера національних держав. 

Ера глобалізації.  

Основні форми міжнародного бізнесу. Найбільш поширені форми організації 

міжнародного бізнесу на сучасному етапі. Експорт. Ліцензування. Фактори, що 

стримують розвиток міжнародного бізнесу на сучасному етапі.  

Вільні економічні зони (ВЕЗ) та їх роль в розвитку міжнародного бізнесу. Поняття та 

економічна сутність вільної економічної зони. Головні цілі створення ВЕЗ. Види вільних 

економічних зон.  

Сутність та форми міжнародного кредиту. Економічна сутність міжнародного 

кредиту. Суб’єкти міжнародного кредиту. Принципи та функції міжнародного 

кредитування. Фактори поширення міжнародних кредитних відносин. Класифікація 

міжнародних кредитів. 



Світовий ринок позикових капіталів: структура і тенденції розвитку. Кредитування 

зовнішньої торгівлі та міжурядові позики. Основні форми міжнародного кредитного 

експорту та імпорту. Економічна сутність міжурядових позик. Принципи погашення 

міжурядових позик. 

Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації. Головні міжнародні 

фінансові організації. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Основні механізми 

фінансування МВФ. Світовий банк та його структура. Європейський банк реконструкції 

та розвитку. Європейський інвестиційний фонд. Паризький та Лондонський клуби 

кредиторів. 

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. Особливості 

членства України у Міжнародному валютному фонді та інших світових кредитних 

організаціях. Позитивні приклади інвестиційних проектів МБРР в Україні. Північний 

інвестиційний банк. 

Суть, причини і види міжнародної міграції робочої сили. Економічна сутність 

міжнародної міграції робочої сили. Основні види міжнародної міграції робочої сили. Рівні 

міжнародної міграції робочої сили. Види міжнародної міграції за рівнем кваліфікації 

робочої сили. Причини міжнародної міграції робочої сили. 

Форми і основні напрями сучасних міграційних потоків. Формування світового 

ринку праці, його функції та характерні риси. Найважливіші центри тяжіння робочої сили. 

Північно- та Південно-Американський регіон, Західна Європа, Південно-Східна та Західна 

Азія. Австралія та країни Південної і Центральної Африки. 

Наслідки міграції робочої сили. Основні переваги країн-донорів та країн-реципієнтів 

робочої сили. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили. 

Регулювання міжнародних міграційних процесів. Імміграційне законодавство країн-

експортерів робочої сили. Міжнародна організація праці (МОП) та її функції. Міжнародна 

організація міграції. 

Сутність та сучасні особливості міжнародних науково-технічного обміну. Основні 

форми міжнародного науково-технічного обміну між країнами. Чинники бурхливого 

міжнародного науково-технічного обміну. Головні форми реалізації науково-технічних 

досягнень. 

Міжнародна передача технологій. Сутність і визначення технології. Головні причини 

міжнародної передачі технологій. Світовий ринок технологій. Основні об’єкти 

міжнародного технологічного обміну. Способи комерційної та некомерційної передачі 

технологій. Основні форми передачі технологій. 

Міжнародне технічне сприяння. Технологічні гранти. Співфінансування  технічного 

сприяння. Міжнародний лізинг. Технополіси і технопарки. 

Міжнародне регулювання науково-технічних відносин. Економічна послідовність 

міжнародної передачі технологій. Інноваційна політика. Основні методи та інструменти 

державної інноваційної політики. Паризька конвенція прав власності. Європейська 

патентна організація. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Основні 

міжнародні угоди з питань регулювання передачі технологій. 

Сутність світової валютної системи і загальні відомості про валюту. Основні 

причини формування валютних відносин. Поняття і характерні ознаки валюти і валютних 

відносин. 

Валютна система та її функціональна структура. Економічна сутність валютної 

системи. Головна мета і ознаки валютної системи. Етапи розвитку валютної системи. Рівні 

валютної системи. Національна валютна система. Регіональна валютна система. Світова 

валютна система. Основні елементи валютної системи.  

Загальна характеристика світового валютного ринку. Механізм та інструменти 

валютного регулювання. Рівні валютного регулювання. Валютний курс. Види валютних 

курсів. Валютне котирування. Купівельна спроможність (сила) валюти. Паритет 



купівельної спроможності. Валютна політика та її основні аспекти. Основні форми 

валютної політики. Інструменти валютного регулювання. 

Платіжний баланс: сутність, принципи побудови. Функції платіжного балансу 

країни. Типи і складові платіжного балансу. Принципи побудови платіжного балансу. 

Структура платіжного балансу. Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з 

капіталом та фінансовий рахунок. Регулювання платіжного балансу.  

Міжнародні розрахунки. Сутність міжнародних розрахунків. Основні фактори 

розвитку міжнародних валютних розрахунків. Суб’єкти міжнародних валютних 

розрахунків. Основні види міжнародних валютних розрахунків. 

Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки. Міжнародні 

транспортні відносини. Транспорт та його роль у забезпеченні ефективного 

функціонування економіки. Класифікація транспортних відносин. Основні етапи 

перевезення товарів. Суб’єкти міжнародних транспортних відносин.  

Сутність та основні фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

Інтернаціоналізація виробництва. Поняття міжнародної економічної інтеграції. Основні 

чинники міжнародної економічної інтеграції.  

Форми та особливості регіональної економічної інтеграції. Північноамериканське 

об’єднання НАФТА. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Азіатсько-

тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). Карибський спільний ринок 

(КАРІКОМ). Спільний ринок країн Південної Америки (МЕРКОСУР). 

Південноамериканська зона вільної торгівлі (САФТА). 

Перші політичні проекти об’єднання європейських держав. «Проект вічного миру» 

Е. Канта. Нові проекти європейського об’єднання.  

Утворення Європейського об’єднання вугілля й сталі (ЄОВС): структура, принципи 

діяльності та значення. 

 Римські угоди 1957 року: створення Європейського економічного співтовариства 

(ЄЕС або «Спільний ринок»). 

Поширення інтеграції в Західній Європі та інституалізація ЄЕС у 1960-1970-х роках. 

Активізація інтеграційних процесів в Західній Європі у 1980-х- 1992 роках. Економічні 

та політичні передумови прийняття Єдиного європейського акту, його основні положення. 

Утворення Європейського Союзу. 

Інституційна база взаємовідносин Україна – Європейський Союз (ЄС). Адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС.  

Торговельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Європейським 

Союзом. Зовнішня торгівля України з країнами Європейського Союзу. 

Економічні та політичні можливості інтеграції України до Європейського Союзу. 

Перспективи та завдання європейської інтеграції України. Формування єврорегіонів за 

участю України. 

Проблеми інтеграції України до ЄС. 

Позиціонування України та її національні інтереси у сфері міжнародної економіки. 

Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ. 

Україна як суб’єкт міжнародних торговельних та інвестиційних відносин. Аналіз 

сучасного стану зовнішньої торгівлі України. Заходи адаптації України до системи 

глобальної торгівлі. 

Основні напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки. 
 

 1.2. Макроекономіка  

Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Економічна система як об’єкт 

макроекономічного аналізу. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія. Основні 



макроекономічні проблеми й суперечності. Предмет макроекономіки. Функції 

макроекономіки. 

Методологія макроекономіки. Аналіз сукупних економічних тенденцій. Агреговані 

показники і функціональні взаємозв’язки між ними. Методи й принципи 

макроекономічних досліджень. Економічне моделювання. Екзогенні та ендогенні змінні 

макроекономічних моделей. Статичні й динамічні моделі. Expost–аналіз в порівнянні з 

exante –аналізом. 

Мета та завдання макроекономіки. Макроекономічний аналіз як інструмент 

пізнання. Позитивний і нормативний аналіз. Теоретичне обґрунтування економічної 

політики. Макроекономічне прогнозування. 

Становлення та розвиток макроекономіки. Сучасні макроекономічні теорії: 

посткейнсіанська макроекономіка, неокласична макроекономіка, монетаризм. Основні 

макроекономічні проблеми та суперечності економіки України.    

Розвиток макроекономічної теорії у працях лауреатів Нобелівської премії з 

економіки. 

Економічний кругообіг у простій економічний системі. Структура моделі 

економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і фірмами. Ринок ресурсів 

та ринок продуктів. 

Включення державного сектору в кругообіг доходів і продуктів. Роль фінансових 

посередників в економічному кругообігу. Модель кругообігу із включенням 

зовнішньоекономічного сектору.  

Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного 

рахівництва. Сутність СНР та її відмінність від системи БНГ (баланс народного 

господарства). Етапи розвитку СНР. Методологічні принципи побудови системи 

національних рахунків. 

Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні 

одиниці, сектори, операції, рахунки. Переваги та обмеження СНР. Проблеми 

впровадження СНР в Україні. Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва.  

Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний 

рівень цін, зайнятість. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній 

продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, 

розподільчий. Визначення ВВП Інститутом статистика ООН. Характерні ознаки ВВП. 

Визначення кінцевої і проміжної продукції, доданої вартості. Подвійний рахунок та його 

виключення. Динаміка ВВП в Україні. 

СНР – система взаємопов’язаних показників. Співвідношення між основними 

показниками систем національних рахунків. Чистий національний продукт. Національний 

дохід. Особистий дохід. Дохід кінцевого використання. 

Обчислення реальних обсягів: номінальний і реальний ВВП. Поточні та постійні 

ціни. Темп росту й темп приросту реального ВВП. Індекс цін і дефлятор. Інфлювання та 

дефлювання ВВП. Статичні методи підрахунку національного доходу й національного 

продукту. 

  ВВП та суспільний добробут. Особливості макроекономічних показників. 

Неринкові операції. Зростання вільного часу. Поліпшення якісних характеристик 

продукції. ВВП та навколишнє середовище. Тіньова економіка. Методика обчислення 

обсягів тіньової економіки. Чистий економічний добробут (NEW). 

Рух і розподіл національного продукту. Функціональний розподіл доходу. 

Особистий розподіл доходу. Роль держави у перерозподілі доходів. Крива Лоренца та 

коефіцієнт Джинні. Засоби зменшення нерівності у розподілі доходів.  

Сутність сукупного попиту, його відмінність від індивідуального попиту. Сукупний 

попит та його модель. Структура сукупного попиту. Споживчий попит. Інвестиційний 

попит. Попит держави. Попит закордону. 



Цінові фактори, які впливають на сукупний попит: зміна процентної ставки, ефект 

багатства, обсяг та структура імпорту. Крива сукупного попиту (AD). Нецінові фактори, 

які впливають на сукупний попит. Зміни в споживчих витратах, інвестиційних витратах, 

державних витратах та у витратах на чистий експорт. Заплановані й фактичні витрати. 

Сукупна пропозиція. Короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміна цін і 

реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. 

Довгострокова крива сукупної пропозиції. Чинники, які впливають на сукупну 

пропозицію: цінові фактори – зміна процентної ставки, зміна рівня цін; нецінові фактори – 

зміни цін на ресурси, продуктивності праці, правових норм. 

Кейнсіанська крива сукупної пропозиції. Класична крива сукупної пропозиції. 

Узагальнена крива сукупної пропозиції. Рівновага сукупного попиту та сукупної 

пропозиції. Рівноважний рівень цін. Рівноважний обсяг виробництва. Три варіанти 

макроекономічної рівноваги. 

 «Сукупний попит – сукупна пропозиція» як базова модель економічної рівноваги. 

Довгострокова й короткострокова рівновага. Порушення рівноваги сукупного попиту та 

сукупної пропозиції. Механізм відновлення рівноваги. Мультиплікатор у моделі AD-AS. 

Парадокс ощадливості. Сучасні теорії сукупної пропозиції.  

Споживання та заощадження. Дохід кінцевого використання і споживання. Функція 

споживання. Споживання як функція доходу кінцевого використання. Функція 

заощадження. Середня схильність до споживання й заощадження. Гранична схильність до 

споживання та заощадження. Автономне споживання і чинники, які на нього впливають. 

Графік функції споживання (С). Графік функції заощадження (S). Теорії споживання. 

Кейнсіанська та неокласична концепції споживання.  

Чинники споживання  і заощадження, не пов’язані з поточним доходом. Вибір 

активу заощадником. Ліквідність активу. Активи вищої та нищої цінності. Види 

заощаджень. Національні заощадження. Рівень заощаджень. 

Динаміка середньої схильності до споживання. Особливості споживання в Україні в 

умовах ринкової трансформації національної економіки.  

Інвестиції як компонент сукупних витрат. Інвестиційна функція та її графік. Роль 

інвестиції в економіці. Нестабільність інвестиції. Інвестиції в економіку України. 

Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна й реальна процентна 

ставка. Процентна ставка і чиста прибутковість інвестицій. 

Автономні інвестиції. Сутність мультиплікатора. Таблична модель 

мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікатор Кейнса. 

Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект. 

Парадокс ощадливості. Вплив інвестицій на обсяг національного виробництва.  

Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. Модель взаємодії мультиплікатора – 

акселератора.  

Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Рівновага ринкової 

економіки. Рівновага дефіцитної економіки. 

Передумови й еволюція розвитку класичної моделі макроекономічної рівноваги. 

Класична модель макроекономічної рівноваги: взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей 

та інвестицій. Гіпотези класичної моделі макроекономічної рівноваги. Ринок ресурсів. 

Праця як головний ресурс класичної макромоделі. Умови рівноваги ринку праці з 

виробничою функцією. Визначення рівноважного обсягу виробництва. Ринок грошей та 

його рівновага. Графік рівноваги ринку грошей за класичною моделлю. Ринок товарів. 

Умови та графік рівноваги ринку товарів за класичною моделлю. Ринок заощаджень. 

Вплив процентної ставки на ринок заощаджень. Графік рівноваги ринку заощаджень. 

Загальна рівновага класичної макромоделі: система взаємопов’язаних  графіків.  

Ринок товарів та платних послуг. Модель «витрати–випуск» - кейнсіанська модель 

товарного ринку. Закрита економіка. Сукупні видатки. Заплановані видатки, фактичні 



видатки. Графік «кейнсіанський хрест». Встановлення рівноваги на товарному ринку без 

державного втручання та з ним. Інфляційний та дефляційний (рецесійний) розриви.  

Модель «витікання–ін’єкції». Вплив чистого експорту на рівноважний ВВП. 

Мультиплікатор видатків. 

Графік Хікса–Хансена для ринку товарів та платних послуг – крива IS. Фактори, які 

впливають на переміщення кривої IS. 

Ринок грошей та цінних паперів. Пропозиція грошей. Попит на гроші. Мотиви 

попиту на гроші: операційний, спекулятивний, обачливості. Ліквідна пастка. Інвестиційна 

пастка. Умови рівноваги на ринку грошей та цінних паперів. 

Графік Хікса–Хансена для ринку та цінних товарів – крива LM. Фактори, які 

впливають на переміщення кривої  LM. 

Ринок робочої сили. Пропозиції робочої сили. Попит на робочу силу. Умови 

рівноваги на ринку робочої сили. Реальна та номінальна заробітна плата. 

Загальна рівновага на ринках товарів і послуг, грошей та цінних паперів. Модель IS-

LM – як аналітичний засіб макроекономічної політики. Аналіз руху по кривих та 

переміщення кривих моделі IS-LM. Вплив держави на загальну рівновагу засобами 

монетарної й фіскальної політики. Застосування моделі IS-LM для аналізу економіки 

України.  

Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти. 

Податкові надходження як основне джерело доходів держави. Функції податків. 

Прямі й непрямі податки та їх роль у наповненні бюджету. Принципи ефективного 

оподаткування. Податки як засіб впливу на економіку. Державні видатки і їх структура. 

Поточні та капітальні витрати держави. 

Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча й стримуюча фіскальна політика. 

Модель впливу державних витрат та податків на сукупний обсяг виробництва. 

Мультиплікатор державних витрат і податковий мультиплікатор. Мультиплікатор 

збалансованого бюджету. 

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Прогресивна шкала 

оподаткування. Соціальні трансфери. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної 

фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. 

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на 

основі моделей «сукупний попит–сукупна пропозиція», «витрати- випуск», «AD–AS». 

Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Крива Лаффера і 

визначення межі оподаткування.  

Фіскальна політика й державний бюджет. Концепції збалансування державного 

бюджету. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на державний бюджет. 

Бюджетний дефіцит: причини виникнення і економічні наслідки. Державне бюджетне 

обмеження. Циклічний та структурний дефіцити бюджету. Джерела дефіцитного 

фінансування. Емісійне й боргове фінансування бюджетного дефіциту.  

Державний борг та його структура. Економічні наслідки державного боргу. Ефект 

витіснення державою приватних інвестицій і тягар боргу для майбутніх поколінь. Методи 

управління державним боргом. Рефінансування. Реструктуризація. Боргові свопи. 

Списання боргу. Державний борг України та можливості його погашення.  

Фіскальна політика в Україні: основні напрями й протиріччя. 

Грошовий ринок. Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Грошова маса і 

грошова база. Коефіцієнт монетизації. Попит на гроші й фактори, що його визначають. 

Модель попиту на гроші Баумоля–Тобіна (Baumol-Tobin). Механізм функціонування 

грошового ринку.  

Центральний (національний) банк як суб’єкт монетарної політики. Операції 

центрального (національного) банку і грошова база. Інструмент центрального банку: 

політика облікової ставки, політика банківських резервів, операції на відкритому ринку. 

Механізм створення грошей банками.  



Вплив монетарної політики на економіку: політика «дорогих» та «дешевих» грошей. 

Передавальний (трансмісійний) механізм монетарної політики. Грошовий та депозитний 

мультиплікатори. 

Суть монетарної політики. Дискреційна і недискреційна монетарна політика. 

Стратегії монетарної політики. Правила проведення монетарної політики. Проблема 

ефективності монетарної політики. Наслідки монетарної політики за моделлю IS-LM. 

Координація монетарної та фіскальної політики у моделі IS-LM. 

НБУ й монетарна політика в Україні. Заходи щодо стабілізації монетарної системи в 

трансформаційних економіках. Проблема довіри до грошей і монетарної політики. 

Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного розвитку. 

Економічні (ділові) цикли. Типи циклів. Теорія циклічних коливань. 

Циклічні коливання та їх види. Класифікація макроекономічних змінних для 

типового ділового циклу: проциклічні, антициклічні, ациклічні. 

Макроекономічний аналіз циклічних коливань. Циклічність, інфляція й безробіття як 

форми прояву макроекономічної нестабільності. 

Кейнсіанська і неокласична теорія економічного циклів. Застосування моделей AD-

ASіIS-LM для аналізу циклічних коливань. Концепція реальних економічних циклів 

Д.Кюдланла та Е.Прескота. Рівноважний циклічний процес Р. Лукаса. Теорія циклічних 

коливань М.І Туган-Барановського. 

Адаптація економіки до циклічних коливань. Державне антициклічне регулювання. 

Особливості економічного циклу в Україні. 

Макроекономічна динаміка. Сутність економічного зростання. Передумови й 

характерні риси сучасного економічного зростання. Джерела економічного зростання. 

Методи обчислення джерел економічного зростання. Науково–технічний процес. Джерела 

зростання економіки України. 

Темпи економічного зростання. Фактори, які стримують економічне зростання. 

Макроекономічна політика стимулювання економічного зростання.  

Моделювання економічного зростання. Економічне зростання на основі моделі AD–

AS і кривої виробничих можливостей. Модель економічного зростання Харрода–Домара. 

Модель економічного зростання Р.Солоу. Стаціонарний стан. «Золоте» правило 

нагромадження капіталу. Теорія розвитку: порівняльний аналіз. 

Економічне зростання та економічний розвиток. Державне регулювання 

економічного зростання. Показники рівня економічного розвитку. Особливості 

економічного зростання в Україні. 

Інфляція: сутність і методи вимірювання. Розрахунок темпу інфляції. Класифікація 

інфляції: за критерієм рівня; за формою прояву; за можливістю передбачення та за 

причинами виникнення. 

Інфляція попиту на основні моделі AD–AS. Монетарні та немонетарні фактори 

інфляції попиту. Передчасна й чиста інфляція попиту. Інфляційний розрив. Інфляція 

витрат (пропозиції) на основі моделі AD–AS. Стагфляція. Причини інфляції витрат. 

Інфляційна спіраль. 

Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції. Кейнсіанський і класичний 

погляд на інфляцію. Заробітна плата, безробіття та інфляція. Крива Філліпса і її сучасна 

інтерпретація. Монетаристське пояснення причин інфляції. 

Соціально-економічні наслідки передбачуваної та непередбачуваної інфляції. 

Інфляційний податок і сеньйораж. Крива Лаффера для інфляційного податку. Інфляція та 

динаміка реальної процентної ставки. Принцип Фішера. 

Антиінфляційна політика держави і її роль у стабілізації економіки. Коефіцієнт 

дезінфляції. Особливості антиінфляційного регулювання в трансформаційних економіках. 

Інфляційні процеси в Україні: причини, наслідки й засоби стримування.  



Механізм функціонування ринку праці. Чинники, що впливають на співвідношення 

попиту і пропозиції на ринку праці. Безробіття як відхилення від рівноваги. Рівень 

зайнятості та рівень безробіття. 

Види безробіття: фрикційне, структурне і циклічне. Фактичний і природній рівень 

безробіття і фактори, що його визначають. Розрахунок змін в обсягах ВВП під впливом 

відхилень безробіття від природного рівня. 

Кейнсіанське пояснення безробіття. Розрив безробіття як результат неефективного 

попиту. Неокласичні пояснення причин безробіття. Рекомендації щодо подолання 

безробіття з точки зору різних теоретичних концепцій. 

Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон і крива Оукена. 

Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Крива Філліпса. 

Засоби державного регулювання зайнятості. Політика попиту та політика 

пропозиції у регулюванні ринку праці: переваги й ефективність. Соціальний захист 

безробітних. Макроекономічні засади політики зайнятості. 

Особливості ринку праці та стан безробіття в Україні. 

Механізм зовнішньоекономічної політики. Інструменти зовнішньо– торговельної 

політики. Протекціонізм. Вільна торгівля. Іноземне інвестування. Порівняльна та 

абсолютна перевага. 

Платіжний баланс. Типові компоненти платіжного балансу. Класифікація статей 

платіжного балансу та їх взаємозв’язок. Платіжний баланс України.  

Валютний курс. Реальний і номінальний валютні курси. Вплив інфляції на 

номінальний валютний курс. Види валютних курсів. Попит та пропозиція валюти. 

Міжнародні системи валютних курсів: Бреттон-Вудська і Ямайська. Зв’язок валютного 

курсу з платіжним балансом. 

Розрахунок ВВП у відкритій економіці. Міжнародний потік товарів та капіталів. 

Вплив чистого експорту на ВВП. Вплив обмінного курсу на чистий експорт. 

Мультиплікатор зовнішньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту. 

Модель Мандела-Флемінга для відкритої економіки. 

Модель IS-LM для відкритої економіки при плаваючому валютному курсі. Крива 

IS. Особливості кривої LM у системі координат дохід-процентна ставка та дохід-обмінний 

курс. Рівновага моделі IS-LM і вплив на неї грошової, фіскальної та зовнішньоекономічної 

політики. 

Модель IS-LM для відкритої економіки при фіксованому валютному курсі. 

Рівновага моделі IS-LM і вплив на неї грошової, фіскальної та зовнішньоекономічної 

політики. 

Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксованому й плаваючому 

обмінних курсах. Висновки моделі Мандела-Флемінга.  

 

 

1.3. Маркетинг 
Зміст, завдання та структура навчального курсу «Маркетинг», його 

теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, що 

формують систему економічних знань майбутнього фахівця. Історичні 

передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління 

діяльністю. Приклади застосування маркетингових підходів до ведення бізнесу. 

Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні 

підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його 

визначення. Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу 

маркетингу: потреба (види потреб), попит, обмін (умови здійснення), угода (види 

угод), ринок (показники, що його характеризують), сегмент ринку, комплекс 

складових маркетингу (товар, ціна, розповсюдження, комунікації). Основні цілі 

та. принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління 



підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення потреб споживачів. 

Види маркетингу залежно від сфери і масштабів діяльності (внутрішній, 

міжнародний), виду продукту (товарів споживчих, виробничого призначення, 

засобів виробництва, послуг). Різновиди і завдання маркетингу підприємства, що 

діє в умовах різного співвідношення між попитом і пропозицією. Маркетинг у 

сфері некомерційної діяльності. Концепції діяльності підприємства на ринку: 

удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних 

зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Основні фактори, які 

обумовили їх еволюційний розвиток. Поняття консумеризму. Вплив громадських 

рухів на захист прав споживачів, охорону навколишнього середовища, діяльність 

підприємства. 

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як 

циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів 

маркетингової діяльності підприємства: аналізу ситуації, планування 

маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу та маркетингового 

контролю. Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності 

елементів системи маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово -

управлінські, виробничо-збутові, контрольні. Контрольовані та неконтрольовані 

фактори макро- та мікросередовища, під постійним впливом яких знаходиться 

система маркетингу підприємства. Внутрішнє середовище підприємства: 

концепція управління, фінансові ресурси, інформаційне забезпечення, структура 

апарату управління підприємства, корпоративна культура, цілі та комплекс 

маркетингу. Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Елементи 

мікросередовища: постачальники, посередники, суміжники, клієнти, конкуренти, 

контактні аудиторії. Фактори макросередовища: економічні, політичні, правові,  

соціальні, науково - технічні, екологічні, демографічні, культурні.  

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація 

маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, переваги і недоліки, 

що визначають доцільність її отримання  та використання. Поняття маркетингової 

інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова 

формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. 

Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на 

зарубіжних та вітчизняному ринках. Маркетингові дослідження потреб, 

поведінки^ покупців, продуктів, ринку, товарів, конкурентів, реклами. Види 

маркетингових досліджень залежно від  типу та методів отримання інформації, від 

мети досліджень і кількості досліджуваних об'єктів. Методи маркетингових 

досліджень: аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент. 

Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні методи маркетингових 

досліджень. Доцільність їх застосування. Інструментарій, що застосовується під 

час проведення маркетингових досліджень. Створення листів опитування. Зміст 

етапів проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і 

формулювання мети досліджень, складання плану досліджень, збір маркетингової 

інформації, аналіз та інтерпретація даних, підготовка та подання звіту (розробка 

рекомендацій). Базові концепції дослідження попиту та пропозиції на ринку 

товарів та послуг і в окремих його сегментах, місткості ринку, рівня цін і цінової 

еластичності попиту та пропозиції, ступеня та умов ринкової конкуренції. 

Кон'юнктурний огляд: особливості та тенденції розвитку ринку товарів та послуг, 

аналіз причинно-наслідкових зв'язків, мікропоказники та макропоказники, їх 

динаміка. 
Класифікація потреб суб'єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. 

Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, спонукальні фактори 

комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та особистої 



характеристики покупця. Поняття біхевіоризму. Процес прийняття рішення щодо 

купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту, для 

задоволення існуючої потреби. Етапи прийняття рішення про придбання 

продукту: усвідомлення проблеми, пошук інформації (джерела інформації), 

оцінка варіантів (моделі оцінки та вибору продукту), можливі рішення щодо 

купівлі, реакція на купівлю (варіанти післяпродажного використання товару). 

Особливості купівлі товарів виробничого призначення. Типи ситуацій при 

здійсненні закупівель для потреб підприємства. Основні фактори, що визначають 

процес прийняття рішення про купівлю: економічна, політична ситуація в країні, 

стан кон'юнктури ринку, інфраструктура підприємства, відмітні особливості 

підприємства, міжособистісні відносини та особливості рис характеру 

відповідального за закупку. Етапи прийняття рішення щодо придбання продукції 

виробничого призначення: усвідомлення проблеми, узагальнений опис потреб, 

пошук постачальника, запити пропозицій, вибір постачальника, обґрунтування 

процедури отримання замовлення, оцінка роботи постачальника. Критерії вибору 

постачальників. Особливості прийняття посередником рішення про закупівлю. 

Цінова та асортиментна політика посередницьких структур. Закупівлі бюджетних 

організацій, їх потреби та технологія задоволення. Сутність і принципи 

сегментації покупців споживчих товарів: соціально-економічний, географічний, 

культурно - демографічний, психографічний. Ознаки сегментації ринку покупців - 

підприємств: географічний, галузевий, за розміром, за системою організації 

закупівель, за обсягами замовлень. Вибір найпривабливіших для підприємства 

сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, 

диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.  
Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства. 

Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації 

продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, 

товарів виробничого призначення, послуг. Поняття номенклатури продуктів, 

товарного асортименту, показники оцінки (глибина, широта, насиченість, 

гармонійність, стійкість, коефіцієнт оновлення). Концепція життєвого циклу 

товару. Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості 

маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару: впровадження товару на 

ринок, зростання обсягів продажу, зрілості  (зростаючої, стабільної, спадаючої), 

падіння обсягів реалізації.  
Сутність та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства. 

Основні етапи розробки нових продуктів. Впровадження нових товарів на ринок 

та основні причини поразок. Значення пробного маркетингу. Торговельна марка, 

її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття та значення брендингу, 

проблеми створення корпоративних символів, марок. Охорона прав на товарні 

знаки. Упаковка товару: види функції, проблеми, штрихове кодування товару. 

Види сервісного обслуговування, його принципи. Критерії оцінки рівня розвитку 

сервісу. Поняття якості товару. Петля якості. Значення системи сертифікації 

товарів у підвищенні рівня їх якості. Показник комплексної оцінки якості товару 

з урахуванням його специфіки. Поняття конкурентоспроможності продукту. 

Позиціювання товару на ринку. Фактори, що впливають на формування 

конкурентоспроможності товару та критерії її оцінки. Методи визначення 

конкурентоспроможності продуктів. Завдання маркетингу щодо забезпечення 

конкурентоспроможності продуктів (товарів, послуг).  
Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. 

Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, 

забезпечення виживання підприємства. Визначальні фактори, що впли вають на 

формування цінової політики підприємства: витрати, попит, рівень конкуренції, 



державне регулювання цін, особливості системи розповсюдження. Особливості 

встановлення цін на ринках різних типів. Тенденції зсуву ролей цінової та 

нецінової конкуренції. Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких, цін на 

принципово нові товари, цін на товари-імітатори, неокруглених цін, єдиних цін, 

гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін на 

товари, що доповнюють, на комплектуючі товари). Цінова дискримінація. Методи 

ціноутворення. Структура ціни. Встановлення ціни з урахуванням якості 

продукції, вивчення попиту споживачів, економічних та психологічних 

можливостей покупців, розрахунку витрат, порівняння з цінами на аналогічні 

товари конкурентів, визначення етапу життєвого циклу товару, співвідношення 

цін між товарами та їх модифікаціями, сезону та регіону реалізації продукції. 

Залежність цін від відношень між партнерами. Види знижок, націнок, надбавок. 

Вибір економічно обґрунтованої ціни. 

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі 

маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. Канали 

розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження різних рівнів. 

Функції каналів розповсюдження.  Види маркетингових систем розповсюдження 

(традиційні, багатоканальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних 

маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди (керовані, корпоративні, 

договірні). Особливості договірних вертикальних маркетингових систем 

розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою 

оптовиків, підприємств-утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних 

торговців). Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та 

схема їх прийняття (визначення основних варіантів каналу, визначення числа 

посередників, відбір учасників каналу, мотивування посередників та оцінка їх 

діяльності). Характеристика інтенсивного, селективного та ексклюзивного 

розповсюдження. Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі.  Методи 

розповсюдження послуг. Види та особливості посередників у виробничих та 

невиробничій галузях. Маркетинговий логістичний підхід при організації 

розповсюдження продуктів.  
Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у 

комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових 

комунікації: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, 

зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають  структуру комунікаційних 

заходів: тип товару, етап життєвого циклу товару, ринку, вид стратегії збуту, 

ступінь інформованості покупців. Роль реклами. Розроблення програми рекламної 

діяльності. Зміст, схема, форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв 

рекламних об'яв та критерії оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмовий 

стиль». Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг 

та підприємства. Традиційні та нові інструменти заходів зв'язків з громадськістю 

(підтримування контактів із засобами масової інформації, проведення 

презентацій, ювілейних заходів, організація консультування споживачів і 

посередників, спонсорство тощо). Напрями здійснення стимулювання збуту: 

стимулювання споживачів, співробітників підприємства, посередників. 

Особливості застосовування засобів стимулювання збуту. Процес персонального 

продажу. Типи презентації. Можливі ускладнення під час персонального продажу 

та способи їх уникнення. Структура комунікаційного бюджету і фактори, що 

визначають його розмір. Методи розрахунку комунікаційного бюджету. Оцінка 

ефективності комунікаційної програми (психологічна та комерційна 

ефективність). Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Обмеження у рек -

ламній діяльності згідно з вітчизняним законодавством.  



Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. 

Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до 

побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і 

недоліки. Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, 

товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх 

спільні риси та відмінності. Маркетинговий контроль: за виконанням річних 

планів, за відповідністю результатів діяльності підприємства обраній 

маркетинговій стратегії.  

 
1.4. Економіка підприємства 

 

Предмет курсу «Економіка підприємства»: економічні відносини, що виникають у 

конкретних сферах господарської діяльності, в процесі обігу товарів, принципи, сучасні 

методи формування стратегії розвитку підприємництва та обґрунтування кількісних та 

якісних показників його діяльності. 

Мета курсу «Економіка підприємства» - формування у студентів сучасного 

економічного мислення і системи спеціальних економічних знань щодо аналізу та 

планування важливих показників господарської діяльності підприємств з урахуванням 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування. 

Завданням вивчення курсу «Економіка підприємства» є теоретична та практична 

підготовка студентів,формування умінь та навичок, якими повинні володіти випускники 

вищого навчального закладу освіти із відповідною кваліфікацією. 

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Напрями його діяльності. 

Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства. Організаційно-

економічні умови функціонування підприємства. Поняття економічного суверенітету, 

самоокупності, рентабельності, самофінансування. Механізм державного регулювання 

діяльності підприємства. Класифікація підприємств та характеристика їх видів. 

Економічні особливості різних видів підприємств. 

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі підприємства. 

Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та тактичні цілі, їх 

характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей господарювання від стадій 

життєвого циклу. Дерево цілей, його побудова та зміст. Прибуток як цільова функція 

діяльності підприємства на ринку. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. 

Метод визначення "точки беззбитковості", "точки ліквідації"", "зони збитковості та 

прибутковості". 

Планування як процес. Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, 

класифікаційні ознаки та види планів. Методи планування, їх характеристики. Стратегічне 

планування. 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів 

підприємства. Основні розділи виробничої програми. Методи вимірювання та показники 

обсягу діяльності підприємства. Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, 

умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована продукція. Поняття внутрішньозаводського 

та валового обороту.  

Поняття "виробнича потужність підприємства". Інформаційна база та послідовність 

розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання, 

методика визначення корисного часу роботи обладнання. Динамічні показники 

виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна виробнича потужність.  

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. Складові 

частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок у процесі 

виробництва.  

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. Склад 

матеріальних ресурсів і їх характеристика. Планування матеріально-технічного 



забезпечення, його взаємозв'язок із фінансовими можливостями і стратегією розвитку 

підприємства. Система організації постачання матеріальних ресурсів, підходи до її 

здійснення. Поняття оптимальної партії постачання та регламенту поставки. Планування 

потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа 

визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Запаси матеріально-

сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення. Класифікація 

виробничих запасів. Нормування виробничих запасів. Планування потреби підприємства у 

виробничих запасах.  

Поняття основних фондів підприємства як елемента матеріальних ресурсів. 

Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Оцінка 

основних фондів: первісна, поновлена, залишкова вартість. Поняття ліквідаційної 

вартості. Фізичний та моральний знос основних фондів. Види амортизації, їх 

характеристика та призначення у відтворювальному процесі. Показники, що 

характеризують стан та рух основних фондів. Методи розрахунку середньорічної вартості 

основних фондів, коефіцієнти оновлення та вибуття, здатності основних фондів. 

Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки.  

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними ознаками. 

Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Методи нормування витрат 

праці на підприємстві. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх 

характеристика. Форми та системи преміювання на підприємстві. Методичні інструменти 

аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Штатний розклад, його 

призначення та порядок складання. Планування загального фонду оплати праці.  

Науково-технічний прогрес (НТП) як основа розвитку та інтенсифікації 

виробництва. Основні напрями науково-технічного прогресу. Автоматизація та 

механізація виробництва, показники оцінки їх рівня. Ефективність науково-технічного 

прогресу.  

Сутність понять "витрати", "поточні витрати підприємства", "собівартість 

продукції, послуг та робіт". Класифікація поточних витрат підприємства. Показники 

собівартості продукції та порядок їх обчислення. Калькулювання повних витрат на 

виробництво продукції та послуг. Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. 

Послідовність розрахунку витрат виробництва. Системи та методи внутрішнього 

контролю за поточними витратами. 

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. 

Формування доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), 

інших операційних доходів. Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності 

підприємств. Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що 

обумовлюють їх формування. Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності 

підприємства, джерела утворення. Види та класифікація прибутку. Показники прибутку та 

рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства. 

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії 

ефективності. Система показників ефективності. Поняття конкурентоспроможності 

підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Показники та критерії 

оцінки конкурентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності: виробничої, 

організаційно-управлінської, кадрової.  

 

 

 
 

 



1.5. КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» галузі знань 0305 « Економіка підприємництво» спеціальності 6.030503 

«Міжнародна економіка» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 
- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників вимогам навчальних 

програм; 

- оцінити    рівень    підготовленості    абітурієнтів    до    подальшого навчання в 

інституті. 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 
Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні підготовки 

абітурієнтів, володіння професійними знаннями для опанування освітнього ступеня 

«бакалавр» варіативної компоненти «Економіка підприємництво». 

Загальні вимоги: 
- вступник повинен знати основні програмні положення з фахових дисциплін: 

«Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Економіка підприємства»; «Макроекономіка» 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні навички під час 

виконання тестових завдань. 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 закритих 

тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну (найбільш повну) відповідь. 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт - 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
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