Пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування для здобуття тупеня
«магістр» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адмініструвавня» на
має
основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст
комплексний характер, створена у відповідності зі змістом ос ЙОВНИХ
профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та профе СІЙНОпрактичної підготовки.
У процесі підготовки до фахового вступного випроб^вання
рекомендується користуватися основною літературою, яку подано
наприкінці програми.
Фахове вступне випробування проводиться у формі тест) гвання.
Програма; містить критерії оцінювання результатів тестування.
Конкурсний бал вступника обчислюється як сума результату фа хового
вступного випробування, додаткового вступного випробування,
пного
екзамену з іноземної мови та середнього балу документа про базо ву або
повну вищуосвіту. Кожне з випробувань оцінюється за п'ятиб ал ьною
шкалою.

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
У РОЗРІЗІ ДИСЦИП ЛІН

Дисципліна "Економічна теорія "
Розділ 1. Основи економічної теорії
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення й основні етапи
розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії
економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні.
Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами.
Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна
економічна теорія. Економічне мислення, його види та роль у розумінні
економічного життя суспільства.
Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів.
Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних
законів.
Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні
методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії.
_ Місце економічної теорії в системі економічних наук. Економічна
теорія та економічна політика. Економічна теорія як основа економічної
політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної
політики.
Тема 2. Економічна система суспільства
Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Піраміда Маслоу.
Поняття безмежності потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії.
Проблеми використання закону зростання потреб у процесі виробництва
матеріальних благ. Економічні блага.
Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація. Суперечності
інтересів економічних суб'єктів та форми їх розв'язання. Інтереси і потреби:
діалектика взаємозв'язку. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила
соціально-економічного прогресу.
Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Типи
економічних систем. Традиційна економіка. Економічна система вільного
капіталізму.
Командно-адміністративна
система.
Система
змішаної
економіки. Перехідні економічні системи, їя зміст та основні риси.
Формування Інституційних та економічних умов переходу до ново1 системи
господарювання. Криза та розпад командно-адміністративної системи і
необхідності переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових
відносин. Концепції різноманітності форм переходу різних країн до ринкової
економіки.
Основні напрями формування сучасних ринкових відносин. Формування
державного ринкового механізмів регулювання економіки.
Власність як економічна категорія. Суб'єкти та об'єкти. Типи, ферми і
види власності Основні тенденції розвитку власності на сучасному етапі.

Необхідність різноманітних форі власності в ринковій економіці
Трансформація форм власності в Україні. Роздержавленні Приватизація.
Світовий досвід. Сучасний стан відносин власності в Україні. Економічні
школи щодо періодизації суспільного розвитку.
Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільств
а
Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх
розвитку. Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне
та
нематеріальне виробництво, їх сутність і взаємозв'язок.
Ресурси виробництва та їх види. Використання економічних ресурсів
Абсолютна та відносна обмеженість (рідкісність) ресурсів. Межа еконо
можливостей.
Економічний вибір. Крива виробничих можливостей. Основні фактори
виробництва х взаємозв'язок. Ефективність виробництва, її Сутність,
економічні та соціальні показники.
Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне
Еволюція товарного виробництва. Товарне виробництво, умови та причини
його виникнення. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх
спільні риси та відмінності. Товарне виробництво як основа ринкової
економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.
Тема 4. Теорія товару і грошей
Товар і його властивості. Вартість. Мінова вартість. Споживна вартість
та п показники. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична.
Розвиток товару і ірного виробництва за сучасних умов.
Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей. Функції грошей
Історичний підхід у розгляді функцій грошей. Види грошей: паперовії
металеві, кредитні, безготівкові, електронні. Обіг готівкових та безготівкових
грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу, он грошового обігу. Історичний
досвід України в створенні національної грошової ниці.
Інфляція, її суть і причини. Темпи інфляції. Види інфляції. Соціальноекономічні наслідки інфляції.
Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки га її основні елементи
Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Об'єктивні
передумови виникнення ринку. Поняття ринок. Риси, структура та функції
ринку. Види ринків. Критерії класифікації ринків та їх структура. Характерні
ознаки сучасного ринку.
Об'єктивна зумовленість та сутність ринкової інфраструктури. Основні
суб'єкти ринкової економіки. Держава як суб'єкт ринкового господарства.
Соціально-економічна характеристика елементів ринку та умови їх
формування в Україні.
Сутність попиту і фактори, що його визначають. Закон попиту
Винятки дії закону попиту. Крива попиту. Зв'язок між попитом і ціною
Зміщення кривої попиту під впливом дії цінових факторів.
Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції
Крива пропозиції її властивості. Зв'язок між пропозицією і ціною. Недійові
фактори зміни пропозиції. Зміщення кривої пропозиції під впливом дії

нецінових факторів. Особливості формування і зміни кривих пропозицій в
перехідних економічних системах.
Ринкова рівновага. Утворення рівноважної ціни та рівноважного обсягу
виробництва, актори, які впливають на зміну ринкової рівноваги.
Сутність ціни. Механізм формування і функції ціни. Види цін.
Концепція ціноутворення по Маршалу.
Сутність конкуренції. Місце конкуренції в ринковій економіці. Форми
конкуренції; принципи конкурентної поведінки. Функції конкуренції. Методи
конкурентної боротьби, позитивні й негативні наслідки конкуренції.
Монополія та типи монополізації. Види монополій. Монопольна влада.
Критерії та межі монополізації економіки. Недоліки надмірної монополізації
економіки. Економічні наслідки монополій. Ринок монополістичної
конкуренції. Особливості монополістичної конкуренції. Олігополістичний
ринок. Суть олігополії. Олігополія і конкуренція. Олігополія та економічна
ефективність.
Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Світовий
досвід
створення
антимонопольнош
законодавства.
Проведення
антимонопольної практики. Антимонопольна політика в Україні.
Тема 6. Підприємство га підприємництво в ринковій економіці
Підприємство як суб'єкт економічної системи. Організаційно-правові
форми ^ підприємств. Соціально-економічна характеристика підприємств.
Функції підприємства. Організація процесу виробництва. Обмеженість
ресурсів та шляхи її подолання.
Продукція підприємств та її економічні форми. Суть підприємництва та
умови його існування. Види та суб'єкти підприємницької діяльності. Форми
підприємництва. Підприємництво і бізнес. Перспективи розвитку
підприємництва
в
Україні.
Проблема
банкрутства
підприємств.
Законодавство про банкрутство.
Гема 7„ Капітал підприємства, його кругообіг та обіг
Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соцісшьноекономічна форма. Капітал як фактор виробництва. Структура капіталу та
його обіг. Кругообіг капіталу. Промисловий капітал. Стадії кругообігу і
функціональні форми промислового капіталу. Основний капітал. Фізичне та
моральне зношення основного капіталу. Механізм відтворення основного
капіталу. Амортизація. Норма амортизації. Амортизаційний фонд як одне з
джерел відтворення основного капіталу. Обіговий капітал. Час і швидкість
обігу. Фактори, що впливають на швидкість обігу. Оборотні засоби та їх
структура. Показники ефективності використання основного та обігового
капіталу. Рентабельність.
Тема 8. Капітал сфери обігу
Сфера обігу в ринковій економіці. Виникнення сфери товарного обігу в
процесі еволюції товарно-грошових відносин. Сутність, функції та місце
сфери обігу у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування
торговельно-мінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового
капіталу. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

Особливості сфери функціонування торговельного капіталу та його
функціональна структура. Сучасні форми торговельного підприємництва.
Товарна біржа. Торгові доми. Інтернет-торгівля у сфері ринкової
інфраструктури. Торговельний прибуток і його норма.
Позичковий
капітал
як
відокремлена
частина
грошових
функціональних форм промислового і торговельного капіталу. Сутність та
джерела позичкового капіталу. Позичковий процент і його джерела. Норма
позичкового проценту та його динаміка. Роль процентної ставки. Кредит як
форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Роль і функції кредиту в
сучасній ринковій економіці.
Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової
економіки. Банки, їх види та функції. Позабанківські кредитні заклади.
Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств.
Акції. Облігації. Казначейські зобов'язання та ощадні сертифікати. Ринок
цінних паперів. Фондова біржа та її функції.
Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі
Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних
відносин. Форми господарювання у сільському господарстві: фермерські,
кооперативні, державні, змішані. ЇНТНІ відносини. Сутність земельної ренти,'
її види та механізм створення. Розподіл і використання рентного доходу.
Ринок землі. Попит і пропозиція на землю. Ціна землі.
Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс. Механізм
реалізації аграрних відносин у сучасних умовах. Державна політика
регулювання: та підтримки сільськогосподарського виробника.
Ті ;ма 10. Доходи населення, їх формування та розподіл
Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу
доходів, функціональний та персональний розподіл доходів. Форми розподілу
доходів за трудові результати та економічну діяльність.
Заробітна плата: сутність, форми та системи заробітної плати. Дохід від
кооперативно-колективної
та
індивідуальної
трудової
діяльності.
Підприємницький дохід. Доходи від власності та рентні доходи. Сімейні
доходи, їх структура та використання, заощадження як необхідний елемент у
структурі сімейних доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація
доходів та її межі. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.
Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя
населення. Прожитковий мінімум. Бідність. Необхідність та сутність системи
соціального захисту населення. Основні елементи механізму соціального
захисту. Державне регулювання розподілу доходів. Роль держави у
забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.
Тема 11. Держава та її економічні функції
Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки.
Держава як суб'єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави
в економіці та їх еволюція. Економічні функції держави. Форми, методи та
інструменти державного регулювання економки.

Фінансова система. Суть і структура фінансової системи. Державний
бюджет. Місцеві бюджети. Формування доходів і витрат державних та
місцевих бюджетів.
Податки. Елементи системи оподаткування. Крива Лаффера. функції
податків: фіскальна, регулююча, стимулююча. Класифікація податків.
Бюджетно-податкова система як інструмент економічної політики держави.
Необхідність державного регулювання в умовах ринкової економіки.
Співвідношення державного і ринкового механізмів регулювання
національної економіки.
Тема 12.Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Сутність та етапи становлення світового господарства. Структура,
основні риси та закономірності його розвитку. Інтернаціоналізація
господарського життя. Інтеграційні процеси на сучасному етапі. Основні
форми міжнародних економічних відносин та види інтеграційних формувань.
Міжнародна економічна інтеграція. Інтеграційні зв'язки й механізм
міжнародного співробітництва. Головні інтеграційні угрупування світу.
Процеси інтеграції у Європі та її форми. Роль транснаціональних корпорацій
в інтернаціоналізації суспільного виробництва. Місце Європейського
економічного співтовариства у світовій економіці. Перспективи інтеграції
економіки України у світову економічну систему.
Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародний поділ
праці, його принципи і форми. Міжнародна спеціалізація і кооперація
виробництва. Особливості поділу праці в сучасних умовах. Теорії
міжнародної торгівлі. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та н митні
е^,^
засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Всесвітній ринок товарів та послуг.
Структура світового ринку. Основні тенденції розвитку світового ринку.
Методи конкурентної боротьби на світовому ринку. Міжнародні торговельні
організації.
Міжнародний рух капіталів. Причини, форми вивозу капіталу.
Особливості вивозу капіталу на нинішньому етапі розвитку світового
господарства. Наслідки вивозу капіталу. Прямі та портфельні інвестиції
Міжнародні кредити.
Міжнародний валютний фонд. Європейський банк реконструкції та
розвитку. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Зміст і структура
світової валютної системи. Валютні ринки. Конвертованість національних
валют. Фіксований і плаваючий курс. Міжнародні валютно-фінансові
організації.
Міжнародна міграція робочої сили. Сутність і причини міжнародної
міграції робочої сили. Основні напрями міграції. Утворення міжнародного
ринку робочої сили.
Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем
Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.
Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством. Сучасні глобальні
проблеми

Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Екологічна криза та
форми її прояву. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирі шення.
Проблема та іпляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі,
Проблеми роззброєння та мирного використання атому. Необхідність і
форми
міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та ро
звитку
світового господарства.
Розділ 2. Макроекономіка
Тема 14. Предмет, метод та функції макроекономііки
Макроекрноміка - розділ економічної теорії. 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
ендогенні змінні макроекономічних моделей. Статичні й динамічні
Ех
розі-аналіз в порівнянні з ехапіе-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.
Тема 15. Макроекономічні показники в системі національних раху нків
Економічний кругообіг у простій економічній 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~
кругообігуJ
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зовнішньоекономічного сектору. Система національних рахунків (СНР) як
нормативна база макроекономічного рахівництва. Сутність СНР та її
відмінність від системи БНГ (балансу народного
господарства).
Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Ос НОВН1
категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні ниці,
сектори, операції, рахунки. Переваги та обмеження СНР. Проблеми
впровадження Р в Україні. Роль макроекономічних показників.
Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробш
загальний рівень цін, зайнятість. Валовий національний дохід (ВНД) та
валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий,
кінцевого використання, розподільчий. 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 системи національних рахунків

(СНР). Чистий національний дохід (ЧНД). Чистий внутрішній продукт (ЧВП),
Валовий національний наявний дохід (ВННД). Обчислення реальних обсягів:
номінальний і реальний ВВП. Темп ту й темп приросту реального ВВП.
Індекс цін і дефлятор. Інфлювання га дефлювання ВВП. ВВГІ та суспільний
добробут. Особливості макроекономічних показників. Неринкові рації.
Зростання вільного часу. Поліпшення якісних характеристик продукції'. ВВП
та навколишнє середовище. Тіньова економіка. Методика обчислення обсягів
тіньової економіки. Чистий економічний добробут (NEW).
Тема 16. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
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 реапьного 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 - зміна цін на ресурси, продукти зності
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.
Гема 17. Споживання, заощадження та інвестиції
Споживання і 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 нижчої 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 інвестицій в економіці. Нестабільність інвестицій. 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
мультшшікативний ефект. Парадокс ощадливості. Вплив інвестицій на обсяг
національного виробництва. Індуційовані інвестиції. Модель акселератора.
Модель взаємодії мультиплікатора-акселератора..
Тема 18. Класична модель макроекономічної рівноваги
Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Рівновага
ринкової 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 за класичною моделлю. Взаємозв'язок графіка рівноваги
ринку
праці
г™™ зо 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.
Тема 19. Рівновага національного ринку у моделі І8-ЬМ
Ринок товарів та платних послуг. Модель «витрати-випурк»
кейнсіанська модель товарного ринку. Закрита економіка.
Сукупні видатки. Зашіановані видатки, фактичні вицатки. Графік
«кейнсіанський хрест». Становлення рівноваги на товарному ринку без
державного втручання та з ним. Інфляційний та дефляційний (рецесійний)
розриви. Модель «вилучення - ін'єкції». Мультиплікатор видатків. Графік
Хікса-Хансена для ринку товарів та платних послуг - крива 18. Фактори, які
впливають на. переміщення кривої К .
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 ЬМ
Фактори, які впливають на переміщення кривої ЬМ.
Ринок робочої сили. Пропозиція 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 К - Ь М - як аналітичний засіб макроекономічної по.літики.
Аналіз руху по кривих та переміщення кривих в моделі І8-ЬМ. Вплив д ржави
на загальну рівг овагу засобами монетарної й фіскальної політики. Застос ування
моделі І8-ЬМ для аналізу економіки України.
Тема 20. Фіскальна політика держави
Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти. Податкові надход:ження
як основне джерело доходів держави. Прямі й непрямі податки та їх роль у
наповненні бюджету Принципи ефективного оподаткування.
Державні видатки і їх структура. Поточні та капітальні витрати де ржави,
Дискреційні фіскальна політика. Стимулююча й стримуюча фіс кальна
політика. Модель впливу державних витрат та податків на сукупний: обсяг
виробництва.
Мультиплікатор
державних
витрат
і
пода.тковий
мультиплікатор. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Недискр еційна
(автоматична) фіскальна політика. Прогресивна шкала оподатк}твання.
Соціальні трансферти. Стабілізаційний вплив на економіку автома;тичної
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», «АІЗАБ». Вплив зниження податків на ВЕ5П згідно з теорією економіки пропозиції.
Фіскальна політика й державний бюджет. Концепції збалансу вання
державного бюджету. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на
державний бюджет. Бюджетний дефіцит: причини виникнення і екон омічні
наслідки. Державне бюджетне обмеження. Циклічний та структурний
дефіцити бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Емісійне й б оргове
фінансування бюджетного дефіциту. Державний борг та його стр> ктура.
Економічні наслідки державного боргу. Ефект витіснення дерЖавою
приватних інвестицій і тягар боргу для майбутніх поколінь, Міетоди
управління державним боргом. Рефінансування. Реструктуризація, Борг<ові
свопи. Списання боргу. Державний борг України та можливості його
погашення. Фіскальна політика в Україні: основні напрями й протиріччя
Тема 21. Монетарна політика
Грошовий: ринок. Грошова пропозиція та способи її вимірю вання.
Грошова маса і грошова база. Коефіцієнт монетизації. Попит на гроші й
фактори, що його визначають. Модель попиту на гроші Баумоля Тобіна
(ВаитоІ-ТоЬіп). Механізм функціонування грошового ринку.
Центральний (національний) банк як суб'єкт монетарної пол:ітики.
Операції центр;шьного (національного) банку і грошова база. Інстру:менти
центрального банку: політика облікової ставки, політика банківських
резервів, операції на відкритому ринку. Механізм створення грошей бан ками.
Вплив монетарної політики на економіку: політика «дорогих» та «дешевих»
грошей. Передавальний (трансмісійний) механізм монетарної полі тики.
Грошовий та депозитний мультиплікатори.
Суть монетарної політики. Дискреційна і недискреційна монетарна
політика. Стратегії монетарної політики. Таргетування як стратегія монетарної

політики. Правила проведення монетарної політики. Проблема ефективності
монетарної політики. Наслідки монетарної політики за моделлю І8-ЕМ
Координація монетарної та фіскальної політики у моделі І8-ЬМ. НБУ й
монетарна політика в Україні
Заходи щодо стабілізації монетарної системи в трансформаційних
економіках. Проблема довіри до грошей і монетарної політики.
Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання
Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного
розвитку. Економічні (ділові) цикли. Типи циклів. Теорії 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 макроеконсІМІЧНОІ
нестабільності. Кейнсіанська й неокласична теорія економічних циклів.
Застосування моделей А Б - А 8 і І8-ЬМ для аналізу циклічних коліивань.
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 прогрес.
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 АО-А8 і кривої
виробничих можливостей. Модель економічного зростання Харода-Домара.
Модель економічного зростання Р. Солоу. Стаціонарний стан. «Золоте»
правило нагромадження капіталу. Теорії розвитку: порівняльний аналіз.
Економічне зростання та економічний розвиток. Державне регулювання
економічного зростання. Показники рівня економічного
розвитку.
Особливості економічного зростання в Україні.
Тема 23. Інфляція та антиінфляційна політика
Інфляція як макроекономічне явище. Розрахунок темпу інфляції.
Класифікація інфляції: за критерієм рівня; за формою прояву; за можливістю
передбачення та за причинами виникнення.
Інфляції попиту на основі моделі АГ)-А8. Монетарні та немонетарні
фактори інфляції попиту. Передчасна й чиста інфляція попиту. Інфляційний
розрив. Інфляція витрат (пропозиції) на основі моделі АБ-А8. Стагфляція.
Причини інфляції витрат. Інфляційна спіраль.
Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції. Кейнсіансьі,кии 1
класичний погляди на інфляцію.
Зарплата, безробіття та інфляція. Крива Філіпса і її сурчаста
інтерпретація. Монетаристське пояснення причин інфляції. Соціально

економічні наслідки передбачуваної та непередбачуваної інфляції.
Інфляційний
податок і сеньйораж. Крива Лаффера для інфляційного податку.
Інфляцій]
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.
Тема 24. Безробіття та політика зайнятості
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 й циклічне. Фактичний та природний рівень безробіття
і фактори, що його визначають. Розрахунок змін в обсягах ВВП під вцливом
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 Оук єна.
Взаємозв'язок безробіття та інфляції. Крива Філіпса. Засоби держ авного
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.
Тема 25. Макроекономічна політика у відкритій економіці
Механізм
зовнішньоекономічної
політики.
Інструменти
зовнішньоторговельної політики Іноземне інвестування. Порівняльна та
абсолютна перевага.
Платіжний
баланс. Типові компоненти
платіжного ба лансу.
Класифікація статей: платіжного балансу та їх взаємозв'язок. Платіжний
баланс України. Валютний курс Реальний і номінальний валютні курси. Вплив
інфляції на номінальний валютний курс. Вид 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 зовнішньої торгівлі на
ВВП. 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 І8-ГМ
для відкритої економіки при плаваючому валютному курсі. Крива ІБ.
Особливості кривої ЬМ у системі координат дохід - процентна ставка та
дохід - обмінний курс.
Рівновага моделі І8-ЬМ і вплив на неї грошової, фіскапьцої та
зовнішньоекономічної політики. Модель К - Ь М для відкритої економіки при
фіксованому валютному курсі. Рівновага моделі І8-ГМ і вплив на неї грощової,

фіскальної та зовнішньоекономічної політики. Порівняльний аналіз
макроекономічнсої політики при фіксованому й плаваючому обмінних сурсах.
Висновки моделі Мандела-Флемінга.
Розділ 3. Мікроекономіка
Тема 26. Корисність економічного блага. Економічни й вибір
Корисність і уподобання в економічній теорії. Поняття кори сності.
Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Закон спадної гра ничної
корисності економічного 5лага. Процес споживання та динаміка зміни
сукупної та граничної корисності. Закон щадної граничної корисності
економічного блага. Уподобання споживача
Побудова кривих байдужості. Карта кривих байдужості. Властивості
кривих байдужості. Окремі випадки кривих байдужості. Поняття
взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, нейтральних благ олаг з
від'ємною кори ;ністю. Види поверхонь байдужості для перерахованих вище
благ (пара взаємозамінних благ, пара взаємодоповнюючих благ пара
«нейтральне благо - благо з додатною корисністю»).
Гранична норма заміщення. Бюджетне обмеження споживача. Модель
можливого. Поняття нахилу бюджетної лінії. Вплив зміни доходу споживача,
системи оподаткування, субсидій, квот тощо на положення бюджетної лінії.
Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.
Рівновага
споживача:
економічна,
алгебраїчна
та
гркфічна
інтерпретація. Вибір оптимального споживчого кошика. Методи знаходження
точки рівноваги
Тема 27. Аналіз поведінки споживача
Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання»
Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та благ
нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста. Реакція споживача на зміну
цін товарів. Крива «ціна-споживання». Крива індивідуального попиту.
Поняття звичайних благ та благ Гіффіена.
Ефект заміни та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким та за Хіксом.
Рівняння Слуцького. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Прийняття рівень в
ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності
та несхильності споживача до ризику. Ризик та ефективність економічних
рішень.
Тема 28. Попит та пропозиція
Ринковий попит як сума індивідуальних попитів (означення, побудова
графіків). Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний
алгебраїчний, графічний.
Ринкова пропозиція. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції,
фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).Взаємодія
попиту та пропозиції
Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги. Механізм встановлення
ринкової рівноваги (павутиноподібна модель),, Вплив зміни попиту та
пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції.

Понятгя надлишку споживача та надлишку виробника. Практичне
застосування а налізу рівноваги: встановлення мінімуму заробітної плати,
стелі цін, подат си, квоти та тарифи, державний та приватний сектор. Нецінове
нормування деф іциту. Акцизні податки та максимізація акцизного збору.
Тема 29. Теорія еластичності
«еластичності»
для загального
випадку.
Концепція
Понятгя
еластичності в:заємозв'язаних показників. Еластичність попиту. Основні
властивості еластичності. Оцінка еластичності зростаючої та спадної функції,
Еластичність ступеневої функції. Дуговий метод розрахунку еластичності,
Еластичність п опиту за чинниками впливу: еластичність попиту за власною
ціною блага, еласгичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага та за
ціною взаємоза:мінного блага (перехресна еластичність), еластичність попиту
за доходом. ЗЕ іязок між еластичністю попиту за власною ціною блага та
доходом виробніика.
Еластичнїс:ть пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції,
Еластичність пр<опозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за
цінами факторів виробництва.
Тема ЗО. Теор ія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми
Фірма як суб'єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори
виробництва, та їх класифікація. Мотивація поведінки фірми. Економічні
періоди функці энування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів,
Миттєвий, короріігкотерміновий та довготерміновий періоди функціонування
фірми.
Поняття та параметри виробничої функції. Виробнича функція як
економічна мо дель технології, способи побудови виробничої функції
(табличний, ал гебраїчний, графічний). Основні властивості виробничих
функцій.
Сукупний середній та граничний продукт у короткотермін овому
періоді: означен:ня, графічний аналіз взаємного розміщення кривих Закон
спадної продуютивності факторів виробництва. Двофакторна виробнича
функція. Ізокваїнта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма
технічного заміщення. Границі заміщення факторів. Зміна технології, зміна
масштабу у дов:готерміновому періоді. Постійний, спадний та зростаючий
ефект ВІД збільш«:гння масштабу виробництва.
Тема 31. Витрати виробництва
Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підхо,ди до
визначення витр>ат. Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутріщ ні та
зовнішні витратиі. «Нормальний прибуток» як елемент витрат. Економічний
та бухгалтерськийй прибуток.
Витрати віиробництва у короткотерміновому періоді. Постійні, з мінні,
сукупні, середН:і та граничні витрати. Означення, графічний анашз
особливостей вз аємного розташування та закономірностей зміни кожн ого з
видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування. Закон зроста ючих
граничних витрат'

Витрати
виробництва
в
довготерміновому
періоді.
Криві
довготермінових витрат та їх види. Поняття ізокости: означення, побудова,
властивості. Карта ізокост. Рівновага виробника; вибір комбінації виробничих
факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага
виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретаїції. Траєкторія
розширення виробничої діяльності фірми. Концепція мінімально ефективного
розміру підприємства.
Тема 32. Ринок досконалої конкуренції
Поняггя ринкової структури. Види ринкових структур та їх узнаки.
Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентне, фірма
та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію
фірми за умов досконалої конкуренції.
Сукупний:; середній та граничний дохід фірми, їх графічне
відображення. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на
продукцію фірми. Конкурентна стратегія фірми у короткотерміновому
періоді. Максимізація прибутку. Дослідження умов прибутковості та
збитковості фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне
розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми досконалого конкурента. Ринкова ціна та умови: прибутковості,
збитковості, повного згортання виробництва фірми
беззбитковості
(графічно).
Пропозиція фірми та ринкова пропозиція. Конкурентна стратегія фірми
у довготерміновому періоді. Ефективність ринку досконалої конкуренції
Тема 33. Монопольний ринок
Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки.
Природні, економічні, адміністративні та правові бар'єри монопольного ринку.
Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія
Монопольний ринок у короткотерміновому та довготерміновому
періодах. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна, та
алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку монополіста цінової
еластичності попиту. Пропозиція фірми монополіста та особливості її
формування. Цінова дискримінація. Рівновага фірми-монополіста у
довготерміновому періоді. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії.
Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне
регулювання мо нопольної діяльності, антимонопольна політика,
ема 34. Ринок монополістичної конкуренції
Сутність т а основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та
умови функціонування. Ринкова поведінка монополістичного конкурента
Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткотермінова та
довготермінова рівновага фірми (графічна інтерпретація). Сутність та
передумови ро5 витку нецінової конкуренції. Поглиблення диферен ціації
продукту: позит: івні та негативні наслідки.
Вплив ре сламної діяльності на обсяги виробництва та витрати.
Економічна доцільність реклами. Суспільна ціна монополістичної

конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та
монопольним ринком.
Тема 35. Олігополістична структура ринку
Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації
ринку.
Основні
причини
існування
олігополії.
Різноманітність
олігополістичних структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу
поведінки підприємства на ринку. Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана.
Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополістичного ціноутворення:
цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні та мовчазні
змови (лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту. Ціноутворення за
принципом: «витрати плюс ...». Основний зміст нецінової конкуренції.
Олігопол я та економічна ефективність. Науково-технічний прогрес за
умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. Державне регулювання
олігополії.
Тема 36. Похідний попит
Похідний попит. Взаємозв'язок ринку продукту та ринків факторів
виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив
різновиду структури ринку продукту на похідний попит. Похідний попит за
досконалої конкуренції на ринку продукту та на ринку факторів
виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Похідний
попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та
граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора
виробництва.
Тема 37. Ринок праці
Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика
досконало конкурентного ринку праці. Обґрунтування рішення про найм.
Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.
Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій
ординалістської теорії корисності. Особливості ринкової пропозиції праці
Рівновага на ринку праці. Еластичність пропозиції праці для галузей з
різного динамі кою витрат на виробництво. Контроль профспіло к над
пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці.
Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати.
Тема 38. Ринок капіталу
Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого
використання;
капіталу. Попит та пропозиція капіталу. Поняття
вибору у часі.
Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюдж етного
обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та
майбутніми періодами. Оптимальний вибір
Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень.
Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна
номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Поняття
теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як
рівноважної ціни капіталу.
Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості
формування пропозиції землі та попиту на землю. Рента. Ціна землі як
капіталізована рента.
Тема 39. Економічна ефективність та добробут
Аналіз ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. Ефект
зворотного зв'язку. Закон Вальраса. Рівновага в економіці обміну. Поняття
загальної рівноваги за Парето. Ефективність та економіка добробуту. Парето
- ефективний стан економіки. Теореми суспільного добробуту, Кр итерп
оцінки добробуту: утилітаристський критерій, критерій Роулза, к] штерій
Хікса. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки доб] юбуту:
ефективність та справедливість.
Тема 40. Держава в мікроекономічній теорії:
зовнішні ефекти та суспільні блага
Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти
Позитивні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги;
заходи щодо корегування (графічна інтерпретація). Негативні зовнішні
ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо керування
(графічна інтерпретація). Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі
податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.
Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ.
Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефективний їх
обсяг. Особливості формування попиту, пропозиції та ціни рівноваги.
Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.
Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та
причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Теорія
суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблема ефективності.
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ДИСЦИПЛІНА

«

МЕНЕДЖМЕНТ"

Тема 1. бутність, роль та методологічнії основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система
відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як
система наукових знань. Менеджменту мистецтво управління.
Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний
підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий,
експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми
менеджмент Класичні та неокласичні теорії менеджменту.
Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
Тема 3 Закони, закономірності та принципи менеджменту
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід;
системні підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту.
Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети
організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між
принципами менеджменту.
Тема 4. Функції та методи менеджменту
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види
управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту,
Класифікація
характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні),
конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок
конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретні функцій
менеджменту на засадах використання загальних.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менед;.жменту
як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану.
Методи менеджменту результат виконання функцій менеджменту,
Економічні ме тоди менеджменту. Адміністративні методи менедж менту,
Соціально-псих'ологічні методи менеджменту.. Механізм взаємодії м<етодів,
принципів та /нкцій менеджменту.
Тема 5. Процес управління
Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих
функцій, метод управлінських рішень та інших категорій менеджменту . Мета
управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.
Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інфорі\ іаційне
забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту д реалізація рі шення,
зворотний зв язок. Особливості процесу управління: безперервність,
нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність,
Управлінс:ьке рішення як результат управлінської діяльності.
Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень.
Фактори, ідо впливають процес прийняття управлінських рішень, Моделі
прийняття упр;авлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підхо,ди до
прийняття рі:ПІ[ень. Різновиди технологій прийняття рішень, Якість
управлінських рішень.
Класифіка ція методів обґрунтування та прийняття управлінських
рішень.
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та
їхній взаємозв 'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу
планування По:іітика, правила процедури,
Класифікація ц лей організації. Процес постановки цілей.
Тема 7 . Організування як загальна фзшкція менеджменту
Сутність функції організування та її місце в системі управШ1ННЯ.
Поняття та склаідові організаційної діяльності.
Повнова;*сення, обов'язки, відповідальність. Процес делег ування
повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.
Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес,
Вертикальна ко>юрдинація: прямий контроль, стандартизація. Горизон тальна
координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, Комісії.
Департаменталі зація. Взаємодія структур організації.
Тема 8І Мотивування як загальна функція менеджменту
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологі
чні та
працівника. Поняття мотивування. ГІри нципи
ФІЗІОЛОГІЧНІ
О'•собливості
врахування інтф]-ресів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань цілей і
винагород пра:цівника в процесі мотивування. Теорії і моделі пр оцесів
мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій
мотивування, Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці : цілі,
принципи, види , фіорми.

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту
Понятгя контролювання та його місце в системі управління. Принципи і
цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування
Ц
1У
ірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами,
оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес
контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського
контролювання^егулювашня

дк загальна

функція менеджменту

Види
регулювання та його місце в системі управління.
регулювання. Етапи процесу регулювання.
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті
Інформація, її види та роль в менеджменті Носії інформації,
Класифікація і формації. Вимоги, що висуваються до інформації,
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та
«зовнішніх» к омунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в
процесі комун: кації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки,
Моделі
Кому пік;щійний процес, елементи та етапи процесу, Процесу.
процесу.
Організація
комунікаційного
комунікаційно •о
Комунікаційні перевантаження.
Тема 12. Керівництво та лідерство
Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як
об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти
керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне
керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Іеори
лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів
керування Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та
передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю
менеджера..
Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
Тема 13. Ефективність менеджменту
групова,
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна,
загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.
Підходи
Концепції визначення ефективності менеджменту в організації, гізаційна
до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна
юмічної,
та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної,
і методи
організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад '
визначення.
Напрями підвищення ефективності управління організацією.
Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. соціальні
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на
проблеми су спільства з боку організації. Сутність та значення соціальної
поведінки менеджменту.
Культура менеджменту.
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ДИСЦИПЛІНА

"СТАТИСТИКА»

Тема 1. Методологічні засади статистики. Організація статистики в;
Україні
Основні
Становлення статистики як науки. Предмет статистики.
поняття і категорії статистичної науки.
Закон
Статистична сукупність. Одиниця сукупності та и ознаки.
і статистичні закономірності. Метод статистики та статистична
методологія. Узагальнюючі статистичні характеристики.
Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та п
організація в Україні. Права і обов'язки органів державної статистики.
Порядок і умови доступу до статистичної інформації. Міжнародні
статистичні організації.
Тема 2. Статистичне спостереження
Суть джерела та організаційні форми статистичного спостереження.
Види статистичного спостереження відносно часу реєстрації фактів та
повноти охопдення одиниць сукупності. Способи отримання даних. План
Мета спостереження.
Об'єкт
статистичного
иіаі КІ^лігі-шш v спостереження.
*
"
. , та одиниця
спостереження.
Програма
спостереження.
Статистичні
формуляри
та
^
_
.
•
,„
„тгптпг
(-TQTJI
U Т4 Г> ГП
принципи
їх розробки.
Організаційні
питання
плану
статистичного
спостереження. Органи державної статистики. Підготовчі роботи. Засоби
забезпечення точності спостереження.
Первинний облік та звітність. Види звітності. Основні форми
статистичної звітності підприємств торгівлі та ресторанного господарства.
Реквізити «Звіту про товарооборот» Форма № 1 - торг. Спеціальні статистичні
спостереження:. Помилки спостереження, контроль даних спостереження.
Тема 3. Зведення та групування статистичних даних
Суть і завдання статистичного зведення. Особливості [зведення
матеріалів звітності і спеціально організованого спостереження. Групування
як основа наукової обробки даних, ждання групування та їх значення у
статистичному дослідженні. Групувальні ознаки та їх Зір. Типологічні,
структурні, аналітичні групування. Прості та комбінаційні групування,
значення кількості груп та розміру інтервалів групування. Основні правила
вибору групувальної ознаки.
Класифікація ознак та інтервалів групування. Метод вторинного
групування, йайважливіші групування і класифікації, що застосовуються в
статистиці.
Г'ТТЛ

класифікатори України. Класифікатор видів екон омічної
діяльності (КВ !,Д). Товарна номенклатура зовнішньоекономічної дія.льності
цовних
(УКТ ЗЕД), Класифікатор форм власності (КФВ), Класифікатор ос
фондів (КОФ), Єдиний державний реєстр підприємств і організацій країни
(ЄДРПОУ) та інші.
Засоби рафічного зображення статистичної інформації. Пошттт.я про
статистичний г зафік та його елементи. Класифікація статистичних графі ків.
Статисті Іші таблиці, їх види. Правила побудови. Аналіз аблиць.
Розробка маке ТІ В таблиць. Статистичні таблиці у вивченні оптової та
роздрібної торг іклі.
Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принци пи їх
застосування
Суть і види узагальнюючих статистичних показників. Принципи по будови
джерел
узагальнюючи?
"
І ' статистичних показників. Огляд основних
ОСНОІІНІ

статистичної інформації та їх зальна характеристика.
4.1. Абсолютні га відносні величини
Ві,дно СНІ
Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру, виразу,
величини. Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми плану,
Відносні величини динаміки, планового завдання та виконання видами
Базисні та ланцюгові відносні величини, взаємозв'язок між окремими
відносних величин.
4.2. Середні величини
еличин.
Суть і умови використання середніх величин. Види середніх в редньої
Середня
арифметична та умови її застосування. Властивості се :ніка її
арифметичної
та техніка її числення. Середня гармонічна і техСередня
обчислення],
геометрична Середня квадратична та умови її стосування. техніка
та середня хронологічна. Умови використання і
числення.
Особливості обчислення середніх з відносних величин. Мода і м едіана в
статистиці. Обчислення моди і медіани в інтервальному ряді розподіл)
Тема 5. Ряди розподілу та їх аналіз
Поняття ряду розподілу та його елементи. Види рядів розподілу, Форми
ряді розподілу: симетричні та асиметричні ряди. Основні характеристи ки ряду
розподіл; середня, мода, медіана, кварталі, децилі.
Суть варіації, необхідність її статистичного вивчення. Показники
варіації, техніка ) обчислення та економічний зміст. Розмах варіації, середнє
лінійне відхилення, середні квадрат відхилення (дисперсія) та средне
квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.
Методи обчислення дисперсії. Аналіз концентрації, диференп іації та
подібності розподілів.
Тема 6. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків
Взаємозв'язок показників і виявлення залежностей між ними.
Непараметричні методи зв'язку. Кореляційно-регресійні методи. Прямі й
обернені, прямолінійні та криволінійні зв'язки. Рівняння регресії як форма
аналітичного виразу статистичного зв'язку соціально-економічних явищ

Обчислення параметрів рівняння регресій. Визначення щільності
зв'язку між показниками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт
детермінації, ін цекс кореляції.
Множин:на і часткова кореляції, критерії істотності зв'язку між
факторами.
Тема 7. Аналіз тенденцій розвитку
Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соц іальноекономічного розвиті Види рядів динаміки. Статистичні характеристики
динамічних рядів і їх взаємозв'язок: абсолютний приріст, темпи зростання,
темпи прирост) І абсолютне значення одного процента приросту,
Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. Економічна
суть та техніка розрахунку середніх значень основних характеристик рядів
динаміки Середня геометрична, техніка її обчислення та випадки
Середня хронологічна, техніка обчислення
випадки
застосування
застосування
Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної те НДЄИЦ11
розвитку: укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх, приведення рядів
до однієї основи, змикання рядів динаміки, вимірювання сезонних коливань.
Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція
в статистиці, аналітичне вирівнювання.
Тема 8. Індексний метод аналізу
Суть індексів та їх роль у статистико-економїчному аналізі.
Класифікація індексів. Методологічні принципи побудови індексів. Базисні й
ланцюгові індекси.
Індекси агрегатної форми. Індекс товарообороту, цін та фізичного
обсягу товарообороту. Економічний зміст індексів. Система взаємопоєднаних
індексів і визначення впливів окремих факторів.
Індекси із змінними і постійними вагами. Середньозважені індекси
Розкладання загального абсолютного приросту за факторами.
Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси
структур: зрушень.
Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. Індекс споживчих цін.
Інфляція та методи її виміру. Індекси-дефлятори.
Тема 9. Вибіркове спостереження
Суть і переваги вибіркового спостереження. Генеральна і вибіркова
сукупності. Помилки вибіркового спостереження. Обчислення помилок
вибірки та визначення меж інтервалу для середньої величини і частки.
Середня та гранична помилки вибірки та їх економічний зміст.
Визначення необхідного обсягу вибірки. Види вибірки і способи
відбору, що забезпечують репрезентативність. Власне-випадкова вибірка,
механічна, типова, серійна, комбінована вибірки.
Способи поширення результатів вибіркового спостережейня на
генеральну сукупність. Практика застосування вибіркового спостереження в
соціально-економічному аналізі.

Рекомендована література
1. .Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-ХІІ //
Відом. Верховної Ради України. - К., 2000. - №43.
2. Про інформацію: Закон України. - К., 1992. // Голос України. - 1992. - 13
листоп.
3. Статистика: підручник / С.С. Герасименко, A.B. Головач та ін. - К.: КНЕУ,
2000. - 468 с.
4. Теорія стати тики: навч. поЫб. / П.Г. Вашюв, П.1. Пастер, В.П. Сторожук.
та ін. - К.: Либі
2001. - 320 с.
5. Захожай В.Б Статистика: пщручник / В.Б. Захожай, I I . Попов. - К.:
МАУП, 2006 536 с.
6. Попов I.I. Т
зор1я статистики. Практикум: навч. пос1б. / 1.1. Попов. - К.:
КНТЕУ, 2006.
290 с. пособие / под ред. М.Р. Ефимовой. - М.: ИНфРА-М.,
7. Статистика: учеб.
2002.
8. Бек В Л . Теорія статистики: навч. посіб. / B.JI. Бек. - К.: ЦУЛ. - 288
9. Елисеева И И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева,
М.М. Юзбашев . - М.: Финансьі и статистика, 2004. - 544 с.
Ю.Сріна A.M. Теорія статистики: практикум / A.M. Сріна, З.О. Пальян. - К.:
Знання, 2004. - 256 с.
/ A.M.
П.Сріна А.М Організація вибіркових спостережень: навч. посіб.
Сріна. - К. : КЕ ЕУ, 2004.-127 с.
12.Парфенцева И.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні:
Впровадження й використання / И.О. Парфенцева. - К.: Основи, 2000.
13.Сигел 3. П Фактическая бизнее-етатистика: пер. с анг. / Э. Сигел. - М.:
Вильямс, 2002 - 1 0 2 1 с .
14. Статистика структурно-логічні схеми та задачі: навч. посіб. - КНЕУ, 2007.
- 304 с.
15.Тарасенко О'. Статистика: навч. посіб. / І.О. Тарасенко. - К.: Цен|гр навч.
л-ри, 2006. -344 с.
16.0'пря A T. С Статистика: навч. посіб. / А.Т. Опря. - К.: Центр навч. л-ри,
2005.-472 с.

IV СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, РЕКОМЕНДОВАНОЇ ДЛЯ ПІДГО Ї
ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ОВКИ

1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація,
279 с.
апробація): навч посіб. / за ред. A.A. Мазаракі. •• 2-ге вид., 2010
2. Ігнатьсва І А. Стратегічний менеджмент: підручник /1. А.
Ігнатьєва. - К.: Каравела, 2012. - 480 с.
. и т л,
З
Керівництво організацією : навч. посіб. / О.С. Кузьмш, Н.Т. Мала,
О.Г. Мельник, І.С. Проник., - JL: Вид-во Нац. ун-ту «Львів, політехніка»
2010. - 244 с.
• г г
4. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / A.A. Мазаракі, і
Мошек, J1.A. Гомбата ін. - К: Атіка, 2012. - 564 с
5
Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко - 5*те
вид., допов. - К: Лібра, 2010. - 720 с.
6. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіо.

/

В.В.

Стадник, М.А. Йохна. - К . : Академвидав, 2012. - 464 с.
7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк. - К НикаЦентр 2014.- 655 с.
8
Юхименко 11.1. Теорія фінансів: підручник / ПЛ. Юхименко, В.М.
Федосов, Л.Л. Лазебник; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. - К: Цен(гр навч.
л-ри, 2010.- 576 с.
9. Фінанси підприємства: підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляева,
Н А. Гринюк та ін. - К. Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 425 с.
10. 'Гкаченко Н.М. Бухгалтерський, фінансовий облік, оподаткування і
звітність: навч. посіб. / Н.М. Ткаченко. - К: Алерта, 2011. - 92,3 с.
11. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. БеиЛи. М:
ИНФРА-М:, 2010. - XII, 1028 с.
12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. М.І.
Дідківський. - К: Знання, 2010. - 462 с.
13 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / за
ред. A.A. Мазаракі. - К: КНТЕУ, 2012. - 824 с.
14. Мазаракі A.A. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі
//А.Мазаракі, Т.М. Мельник. - К: КНТЕУ, 2011. - 470 с.
15. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник
/О. Шевчук. - К . : Знання, 2012. - 663 с
16. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Т^іельник
О.Ю. Оболенський. - К . : Знання, 2009. - 582 с.
/ JI.B.
17. ЄрофєєнкоЛ.В. Правознавство: навч.-метод. посіб.
Єрофєєнко, В.М. Бережний. - X: ХНАДУ, 2010. - 356 с.
ний, P.A.
18. Адміністративне право України : навч. посіб. / Г.Г. Забар
Калюжний, В.К. Шкарупа. - К . : Паливода A.B., 2015. - 368 с.
Теліпко,
19. Теліпко В.Е. Трудове право України: навч. посіб. / В.Е.
О.Г. Дутова. - за ред. В.Е. Теліпко. - К: Центр навч. л-ри, 2011. - 456 с.
20. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / О.М. Вінник. - 2-ге вид., змін, і допов. - К.: Прав, єдність, 201С 766 с.

21. Бедрі й Я.І. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / Я.І. Бедрїй. - К.:
Кондор, 2011. - 286 с.
22. ГальГанський A.C., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи
економічних ЗЕ:ань. 2-ге вид. - К.:, Знання-Прес, 2013 р. - 243 с.
23. Гкои омічна теорія: Політична економія: Підручник / За ред.
В. Д.Базилевича.„ К.:, Знання - Прес, 2010.
24. Екон омічна теорія: макро- і мікроекономіка. Навч. посібник. / За
ред. Зіновія Ват аманюка та Степана Панчишина. - Київ, 2011.
25. Єщен ко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. - К.:
Вища шк., 2015 , - 321 с.
26. MoJf:;рний C.B. Економічна теорія: Посібник К., ВЦ „Академія" 2003.
рського
27. Оено ви економічної теорія. Підручник / За ред. Предбо
В.А. - Київ-Кондор - 2012. - 448 с.
юібник.
28. ЧепіЗнога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний пс
К.:-Юрінком-ІЕ ітер, 2013 р. - 489 с.
С.Ф.
29. Еко•гіоміка підприємства: Підручник/ За заг. ред
Покропивного - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2011. - 528 с.
фетних
30. Еко номїка підприємства: Збірник практичних задач і кон
0. - 428
ситуацій: Навч посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 20:
с.
31. ІПваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ ВНЗ.
.„.,.
2011.-568 с
К.: Каравела
: Атіка,
32. Бой{[|к І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К
2014,- 480с..
«ємства:
33. Петрович Й.М., Кіт А.Ф. та ін. Економіка підпр 2014. Підручник /За заг. ред. Й.М.Петровича. - Львів: "Новий світ-2000
680 с.
е вид. 34. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-т
ерероб. і
К.: Видавничий дім "Вільямс", 2011. - 352 с.
35. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. - 2-ге вид., п
226 с.
допов. - К.: Знання-Прес, 2014. - 356 с
З 6. Блайт Дж. Основы маркетинга. - К.: Знання-Пресс, 2013
175 с.
37. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 2012. - 398 с
3 8. Лоргер М. Конкуренция.- М.: Изд. Дом «Вильяме», 2013.- : Питер,
39. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. - СПб
40. Іванова
I.B. Менеджер - професійний керівник. Навч. посібник
2011. -210
с.
К.: КНТЕУ, 20 1 . - 1 0 7 с.

