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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Дисципліна «Економіка» 

1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

2. Види підприємств. 

3. Сутність та структура капіталу підприємства 

4. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, їх роль в економіці 

5. Джерела фінансування інвестицій. 

6. Сутність інновацій, їх роль у розвитку підприємств. 

7. Поняття та класифікація витрат виробництва та реалізації продукції. 

Собівартість продукції 

8. Фінанси підприємства. 

9. Формування і розподіл прибутку. Рентабельність. 

10. Економічна безпека підприємства 

Рекомендована література 

1. Бандурка О.М., Ковальов Є.В., Садиков М.А., Маковоз О.С. Економіка 

підприємства: навчальний посібник. - Х.: ХНУВС. 2017. 192 с. 

2. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. К.: Кондор - Видавництво, 

2016. 378 с. 

3. Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Геліч Н.В. та інш. Економіка підприємства: навч. 

посіб. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2014. 608 с. 

4. Палига Є.М., Боженко О.М. та інш. Економіка підприємства: підручник. Львів: 

УАД, 2013. 688 с. 

5. Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М. Економіка 

підприємства: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2014. 46 с 

6. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. К. : Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=75557%23_Toc61778388
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=75557%23_Toc61778388
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Дисципліна «Економічна теорія» 

1. Місце економічної теорії в системі наук 

2. Економічні закони та їх роль. 

3. Умови та особливості розвитку підприємництва. 

4. Економічні інтереси та їх суперечливий характер. 

5. Власність в системі економічних відносин 

6. Напрями комерціалізації власності: оренда, позика, лізинг. 

7. Суспільне виробництво та показники його ефективності. 

8. Роль науково-технічного прогресу для суспільного розвитку. 

9. Функції грошей в економіці та їх види. 

10. Значення конкуренції в ринковій економіці, її види та методи. 

Рекомендована література 

1. Карман С.В., Почерніна Н.В. Економічна теорія. Навчальний посібник / С.В. 

Карман, Н.В. Почерніна. - Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017. - 

462 с. 

2. Кокарєв І. В. К 59 Основи економічної теорії : курс лекцій / І. В. Кокарєв. - 

Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. - 220 с. 

3. Економічна теорія [Электронный ресурс] : навч. посібник для студентів, які 

здобувають ступень вищої освіти бакалавра та магістра галузі знань 08 "Право" / Л. М. 

Касьяненко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 1 

файл ; 224 с. 

4. Економічна теорія: політична економія: Навчальний посібник / За заг. ред. М. І. 

Звєрякова. - Одеса: Атлант, 2014. - 338 с. Джерело доступу: 

5. Білецька, Л. В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка) [Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 

Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 

текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 1 файл ; 688 с. 

Дисципліна «Мікроекономіка»

http://lbr.tsatu.edu.ua/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TSATU&P21DBN=TSATU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%92.


1. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб. Проблема вибору. 

2. Ефективність виробництва 

3. Характеристика ринкових структур 

4. Попит на ринку окремого товару та його визначники. 

5. Пропозиція як складова ринкового механізму, її фактори. 

6. Стани кон’юнктури товарного ринку: рівновага, дефіцит, надлишок. 

7. Сутність монополії та її основні наслідки. 

8. Особливості поведінки олігополій на ринку. 

9. Нецінова конкуренція як основна ознака ринку монополістичної конкуренції 

10. Капітал як ресурс тривалого використання. 

Рекомендована література 

1. Макаренко П.М., Попова Т.В., Васильченко О.О. Мікроекономіка. Практикум 

: навчальний посібник / П.М. Макаренко, Т.В. Попова, О.О. Васильченко. - Мелітополь : 

Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. - 457 с. 

2. Малахова, Н. Б. Мікроекономічний аналіз [Текст] : навч. посібник : 

рекомендовано МОН України / Н. Б. Малахова. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 

2020. - 234 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - ІББП 978-617-574-058-3 

3. Макаренко П.М., Попова Т.В., Васильченко О.О. Мікроекономіка : навчальний 

посібник для самостійної роботи студентів / П.М. Макаренко, Т.В. Попова, О.О. 

Васильченко. - Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. - 207 с. 

4. Поплавська, Ж. В. Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської економіки 

[Текст] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / Ж. В. Поплавська, О. Й. Криса. - 

2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Алерта, 2012. - 272 с. - ІББП 978-617-566-087-4 

5. Мікроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. 

- 2-ге вид., переробл. и доп. - К. : Знання, 2008. - С. 200-259 . - ІББП 
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http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88179%23_Toc50377022
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88183%23_Toc50577285
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88183%23_Toc50577263
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88183%23_Toc50577273
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88183%23_Toc50577273
http://lbr.tsatu.edu.ua/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TSATU&P21DBN=TSATU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%91.
http://lbr.tsatu.edu.ua/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TSATU&P21DBN=TSATU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%96.%20%D0%92.
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978-966-346-523-4 

6. Калініченко, О. В. Мікроекономіка : навч.-метод. посібник / О. В. 

Калініченко, Л. М. Березіна. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 472 с. - 

ІББХ 978-966-364-728-9 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та репродуктивної 

(не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти відповідей, з 

яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове завдання (1-50) оцінюється 

в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за тестову частину 

становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач (завдань) 

відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши компетентність, 

здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо- кваліфікаційним рівнем). Залежно 

від наповненості змісту відповіді та ступеня розкриття питання (вирішення завдання), 

репродуктивна частина фахового випробування оцінюються за такими критеріями: 

■ завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. 

■ завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання відповідей за 

тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 100 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою від 100 

до 200 балів) розраховується за формулою

http://lbr.tsatu.edu.ua/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TSATU&P21DBN=TSATU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%92.


 

Д.В. Єременко 

уі - сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); у2 - сума 

балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове вступне 

випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на фаховому вступному 

випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), позбавляються права на 

участь у конкурсі за освітньою програмою. 

Г арант освітньої програми «Економічна 
кібернетика та програмування» д.е.н., доцент 

В.о. декана факультету економіки та бізнес) 

д-р.держ.упр., доцент 


