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ВСТУП
Мета додаткового вступного фахового випробування зі спеціальності 073
«Менеджмент» на освітньо-науковий рівень вищої освіти «доктор філософії» –
виявлення відповідності знань, умінь і навичок вступників до аспірантури
вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра, зі спеціальності 073
«Менеджмент».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного
засвоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії вступників
до аспірантури повинні мати ступінь магістра (або освітньо кваліфікаційний
рівень спеціаліста) та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками
в галузі

нормативних й спеціалізованих фахових дисциплін та наукових

досліджень.
Характеристика

змісту

програми.

Програма

вступного

фахового

випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до
знань і вмінь особи, що бажає навчатись в аспірантурі Миколаївського
національного університету імені В.О. Сухомлинського з метою здобуття
освітньо-наукового

рівня

«доктор

філософії»

зі

спеціальності
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«Менеджмент». Програма має міжпредметний характер, охоплюючи ключові
аспекти нормативних дисциплін: «Менеджмент», «Регіональне управління та
адміністративний менеджмент», «Підприємництво», «Економіка підприємства»,
«Фінанси»,

«Маркетинг»,

«Державне

регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності». Складові програми вступу відповідають компетенціям, для
виконання яких має бути підготовлений здобувач ступеня доктора філософії .
Порядок

проведення

Положенням

про

вступного

приймальну

фахового
комісію

університету імені В.О. Сухомлинського.

випробування

Миколаївського

визначається
національного
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РОЗДІЛ 1
ПОЛІТЕКОНОМІЯ
Предмет і метод політичної економії. Зародження і розвиток політичної
економії. Розвиток економічної думки в Україні. Економічна теорія і політична
економія:проблеми взаємозв’язку. Закони, принципи і категорії політичної
економії. Система економічних законів. Функції політичної економії. Політична
економія і обґрунтування економічної політики. Місце політичної економії в
системі економічних наук. Економічні потреби і виробничі можливості
суспільства. Економічні інтереси. Виробничі можливості суспільства і потреби.
Виробництво і його основні фактори. Межа виробничих можливостей. Продукт
виробництва. Обмеженість ресурсів. Корисність продукту. Об’єктивна і
суб’єктивна корисність продукту. Гранична корисність продукту. Економічний
інтерес, його об’єкт, функція. Інтереси і потреби:діалектика взаємозв’язку.
Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як
матеріальна основа економічної системи. Економічні відносини як суспільна
форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних
відносин. Соціально-економічні відносини. Власність як економічна категорія.
Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб’єкти власності.
Об’єкти власності. Власність на робочу силу та підприємницький талант.
Власність на засоби виробництва та способи з’єднання факторів виробництва.
Натуральна (традиційна) форма

організації виробництва. Суть і риси

натурального господарства та його історичні межі.Товарна форма організації
суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його
суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Виникнення і розвиток грошових
відносин. Суть грошей. Функції грошей. Еволюція грошей. Сучасна грошова
система. Витрати виробництва як передумова виробництва. Суть витрат
виробництва. Витрати виробництва як базис конкуренції. Прибуток як
економічна категорія. Теорії прибутку. Норми прибутку і фактори, що на неї
впливають. Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх
суб’єкти і об’єкти. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна:
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механізм формування і функції. Функції ринку. Принципи класифікації ринків.
Ринок предметів споживання.Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми
формування цін на ресурси. Поняття та основні риси інфраструктури ринку.
Позичковий капітал і процент. Банки, їх роль та функції. Фондова біржа. Цінні
папери. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств.
Форми і види підприємств. Капітал підприємства. Масштаби підприємства.
Концентрація та централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії.
Функціональні форми капіталу. Суть підприємництва і умови його існування.
Види та функції підприємництва. Валовий дохід, його суть та структура.
Підприємницький дохід. Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці
та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії. Держава як суб’єкт
економічних

відносин.

Державний

сектор

в

економіці.

Держава

як

товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і
послуги. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного
продукту. Методологічні аспекти системи національних рахунків. Суть і види
економічного відтворення: просте і розширене. Споживання і заощадження.
Доходи населення і споживання. Схильність до споживання і заощадження.
Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання.
Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції. Роль
інвестицій в економічному зростанні. Зайнятість: суть і форми. Теорії
зайнятості.

Повна

зайнятість,

виробничий

потенціал

і

ефективність

виробництва. Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне
зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності.
Класифікація глобальних проблем. Міжнародне співробітництво в розв’язанні
глобальних проблем та розвитку світового господарства.
РОЗДІЛ 2
МІКРОЕКОНОМІКА
Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Альтернативність
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цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів
ринкових відносин. Методологія мікроекономіки: граничний аналіз, моделювання:
графічне, аналітичне, табличне; оптимізація й визначення рівноваги тощо.
Нормативна позитивна мікроекономіка. Поняття потреби, види потреб. Поняття
корисності, її особливості та спосіб досягнення. Сукупна та гранична
корисність. Функція корисності як залежність між кількістю одиниць
споживаного блага та рівнем корисності, що досягається споживачем. Бюджетне
обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія рівняння і графічна
побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та кута нахилу внаслідок зміни
цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії та на
процес споживання. Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку.
Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки
споживача. Концепція цінової еластичності попиту у визначенні міри
чутливості споживача до зміни цін на товари. Методичні підходи до обчислення
показника еластичності. Взаємозв’язок між ціною та валовим виторгом за різної
еластичності. Методика обчислення коефіцієнта еластичності попиту за
доходом, параметри його значень для «нормальних » та «неякісних» товарів.
Суть поняття «пропозиція». Закон пропозиції та його аргументація: ціна як
ринковий стимул для виробника; збільшення граничних витрат як стримуючий
фактор збільшення обсягу виробництва тощо. Підприємство як суб'єкт ринкових
відносин, економічна організація, найважливіший різновид мікросистем.Мотивація
поведінки підприємства. Фактори виробництва, їх групування та варіації.
Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний
продукт. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх
визначення. Ознаки і умови досконалої конкуренції. Ринковий попит на
продукцію фірми за умов досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту,
середнього, граничного й сукупного доходу підприємства. Ознаки чистої
монополії. Крива попиту монополіста. Пропонування монополіста та
особливості

його

формування.

Визначення

монопольної

ціни.

Цінова

дискримінація: поняття, умови, різновиди. Поняття «олігополія». Характерні
ознаки олігополії. Поведінка олігополістів: некооперативна і кооперативна.
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Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції. Наслідки нецінової
конкуренції для споживачів: діапазон споживчого вибору і втрати вільного часу.
Надлишкова виробнича потужність і її наслідки для товаровиробника. Попит на
товар та попит на фактори виробництва. Ринки факторів виробництва, їх
функції в економіці. Споживання факторів виробничого обмеження. Граничний
фізичний продукт виробничого ресурсу. Функції ринків ресурсів в економіці.
Споживання виробником факторів виробництва: цілі й обмеження. Попит на
ресурси, зміна обсягу попиту та попиту в цілому. Цінова еластичність попиту на
ресурс. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало
конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найманої праці.
Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу. Рух капіталу.
Поняття позичкового процента. Вплив ставки позичкового процента на
короткострокові

інвестиційні

проекти

підприємців.

Обґрунтування

інвестиційних рішень у тривалому періоді.
РОЗДІЛ 3
МАКРОЕКОНОМІКА
Роль

макроекономіки

в

житті суспільства.

Головна

суперечність

суспільства. Матеріальні потреби людей та їх форми. Економічні ресурси та їх
характеристика. Підвищення ефективності економічних ресурсів як спосіб
підвищення рівня задоволення матеріальних потреб. Економічна система як
об’єкт макроекономіки.

Головні ознаки економічної системи.

національних

як

рахунків

міжнародний

стандарт

Система

макроекономічного

рахівництва. Методологічні принципи системи національних рахунків. Основні
категорії системи національних рахунків: інституціональна одиниця, сектори,
економічні операції, рахунки. Основні макроекономічні показники. Випуск та
його оцінювання. Проміжна продукція, кінцева продукція і ВВП. Методи
обчислення ВВП. Номінальний і реальний ВВП. Базовий і поточний періоди,
фактичні (поточні) та порівнянні(постійні) ціни. Індекс цін, індекс споживчих
цін, індекс цін ВВП (дефлятор ВВП). Економічні цикли. Сутність та структура

8

економічного циклу. Характеристика фаз економічного циклу. Два напрями
теорій економічного циклу. Основні теорії економічного циклу. Зайнятість і
безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня використання
робочої сили: рівень зайнятості,рівень безробіття, коефіцієнт участі в робочій
силі. Втрати від безробіття. Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи
його обчислення. Причини та наслідки інфляції. Інфляція і безробіття.
Сукупний попит. Цінові чинники сукупного попиту: ефект процентної ставки,
ефект багатства, ефект чистого експорту. Нецінові чинники сукупного попиту ті
їх вплив на його криву. Сукупна пропозиція. Довгострокова сукупна пропозиція
та її теоретичний інструментарій. Доходи домогосподарств як джерело
споживання. Доходи і витрати домогосподарств у моделі економічного
кругообігу. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові.
Особистий наявний дохід у приватній закритій економіці: його кількісна
визначеність та розподіл. Заощадження та споживання домогосподарств.
Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначання рівноважного ВВП.
Мультиплікатор витрат. Сукупні витрати і потенційний ВВП. Роль держави в
економічному кругообігу. Вплив держави на умови формування економічної
рівноваги. Модель економічної рівноваги за методом «витрати-випуск».
Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та зв’язок між
ними. Проміжні цілі монетарної політики та проблема їх вибору. Інструменти
монетарної політики: операції на відкритому ринку, операції на валютному
ринку, облікова ставка, нормативи обов’язкового

резервування. Пропозиція

грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база та її
компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові й надлишкові резерви.
Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Попит на гроші.
Класичний підхід до функції попиту на гроші. Рівняння грошового попиту
кількісної теорії грошей. Платіжний баланс. Сутність та методологія складання
платіжного балансу. Дебетові та кредитові операції. Еквівалентний обмін
цінностей і трансферти. Валютний курс. Валюта та її види. Номінальний
валютний курс і способи котирування валюти. Чинники, що впливають на
номінальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Фіксований і
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плаваючий валютний курс. Модель реального валютного курсу. Вплив
зовнішньої торгівлі на економіку. Механізм ринку праці. Державна політика
зайнятості. Причини та наслідки нерівномірного розподілу доходів. Основні
засади теорії економічного зростання. Два способи збільшення обсягів
виробництва. Сутність економічного зростання та його показники. Економічне
зростання та економічний розвиток. Джерела економічного зростання. Внесок
факторів виробництва в економічне зростання.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
Вступні випробування відбуваються у формі іспиту. Під час оцінки
вступного випробування враховуються такі критерії:
 достатність обсягу знань;
 ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами, законами,
правилами, економічними явищами;
 рівень володіння економічною теорією і логікою міркувань;
 рівень здійснення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;
 вміння інтегрувати та диференціювати знання, рівень усвідомлення суті
завдання.
Вступні випробування відбуваються у формі іспиту, результат вступного
випробування з фаху оцінюється за 5-ти бальною системою.
5

балів

виставляється

продемонстрували

абітурієнтам,

обізнаність

з

усіма

які

поняттями,

в

повному
фактами,

обсязі
подіями,

адекватно оперували ними під час розв'язання завдань.
4 бали виставляється за умов достатньо повного виконання завдань.
Розв'язання

завдання

має

бути

правильним,

логічно

обґрунтованим,

демонструвати знання теоретичного матеріалу, вміння самостійної навчальнопізнавальної діяльності. Проте в роботі може бути допущено декілька
несуттєвих помилок.
3 бали виставляється за знання, продемонстровані в неповному обсязі.
Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні
знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу,
порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт неповною мірою
обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може дати
достатньої критичної оцінки.
2 бали виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить
про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Відповідь
засвідчує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.
За результатами виконаних завдань набрані бали прирівнюються до

11

відповідних оцінок:
 5 – «відмінно»;
 4 – «добре»;
 3 – «задовільно»;
 2 – «незадовільно».
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Перелік екзаменаційних питань за спеціальністю 073 Менеджмент
1. Предмет і метод політичної економії.Закони, принципи і категорії
політичної економії.
2. Функції політичної економії. Місце політичної економії в системі
економічних наук.
3. Виробництво і його основні фактори. .Продукт виробництва. Необхідний і
додатковий продукт.
4. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація.
5. Економічний інтерес, його об’єкт, функція. Інтереси і потреби: діалектика
взаємозв’язку.
6. Економічна система: її сутність та структурні елементи.
7. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Виробничі
відносини.
8. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.
9. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної
системи. Структура економічних відносин.
10. Типи

і

еволюція

економічних

систем.

Формаційний

і

загально-

цивілізаційний підходи до типізації суспільства.
11. Власність як економічна категорія. Структура власності та її історичні типи,
види і форми. Суб’єкти власності і об’єкти власності. Права власності.
12. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси
натурального господарства та його історичні межі.
13. Товарна форма організації суспільного виробництва. Проста і розвинена
форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності.
14. Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей.
Грошовий обіг та його закони.
15. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи.
16. Прибуток як економічна категорія. Норми прибутку і фактори, що на неї
впливають.
17. Ринок: суть, функції та умови формування
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18. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне
законодавство і практика.
19. Поняття та основні риси інфраструктури ринку.
20. Банки, їх роль та функції. Інші фінансово-кредитні установи.
21. Фінансова система і фінансова політика в державі. Необхідність і сутність
фінансів.
22. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.
23. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.
Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.
24. Суть, види та функції підприємництва, умови його існування.
25. Трудові відносини: сутність і структура. Вартість робочої сили: дискусійні
аспекти.
26. Заробітна плата: сутність, форми системи. Теорії заробітної плати.
27. Особливості підприємництва в аграрній сфері
28. Держава як суб’єкт економічних відносин.
29. Предмет

і

об'єкт

мікроекономічних

досліджень.Особливості

методу

дослідження в мікроекономіці.
30. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність
поведінки суб'єктів ринкових відносин. Проблема координації в різних
економічних системах.
31. Попит.Закон попиту. Концепція цінової еластичності попиту.
32. Пропозиція. Закон пропозиції. Концепція цінової еластичності пропозиції.
33. Закон спадної граничної корисності блага. Функція корисності.
34. Рівновага споживача в кардиналістській теорії. Вплив на поведінку
споживача бюджетних обмежень і цін.
35. Система рівноваги споживача в ординалістській теорії.Криві байдужості як
спеціальний інструмент мікроекономічного аналізу. Гранична норма заміни.
36. Ефект заміни і ефект доходу як основа побудови функції індивідуального
попиту на благо.
37. Фірма як економічний агент. Виробнича функція.
38. Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне відображення.
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39. Ресурси і випуск. Виробнича функція з двома змінними факторами.
40. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу.
41. Мінімізація витрат при даному випуску та максимізація випуску за даних
витрат.
42. Вартість у короткостроковому періоді.
43. Вартість у довгостроковому періоді.
44. Витрати виробництва.Доход і прибуток фірми.
45. Ознаки

і

умови

існування

досконалої

конкуренції.Короткострокова

рівновага і пропозиція фірми та галузі за умов досконалої конкуренції.
46. Довгострокова

рівновага

і пропозиція

галузі в

умовах досконалої

конкуренції.
47. Попит на продукцію фірми-монополіста і її виручка. Максимізація прибутку
в короткостроковому періоді.
48. Довгострокова рівновага фірми за умов монополії.
49. Монопольне ціноутворення та цінова дискримінація.Показники монопольної
влади.
50. Визначення ціни і обсягу виробництва за умов монополістичної конкуренції.
51. Олігополія.Модель ламаної кривої попиту. Стан рівноваги картелю.
52. Праця як фактор виробництва. Досконало конкурентний ринок праці.
53. Ринок праці за умов недосконалої конкуренції.
54. Розподіл доходів. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині.
55. Капітал і процент. Інвестиції.
56. Коротко-

і

довгострокове

інвестування.

Пропозиція

заощаджень.

Дисконтована вартість.
57. Особливості попиту і пропозиції на землю.Диференціальна рента і ціна
землі. Орендна плата.
58. Часткова і загальна рівновага.
59. Предмет, метод і цілі макроекономіки.
60. Макроекономічні моделі. Екзогенні та ендогенні змінні. Запаси і потоки.
Модель

кругообороту

ВНП,

макроекономічної рівноваги.

доходів

та

витрат.

Загальні

умови
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61. Валовий

національний

продукт

(валовий

внутрішній

продукт).

Виключення подвійного рахунку. Додана вартість.
62. Методи розрахунку ВНП (ВВП).
63. Основні макроекономічні тотожності. Номінальний та реальний ВНП.
Індекси цін. Дефлятор ВНП.
64. Основні показники доходу і продукту (чистий національний продукт,
національний дохід, дохід особистого використання).
65. Економічний цикл, його сутність і причини. Фази економічного циклу.
Потенційний ВНП.
66. Форми безробіття та його природний рівень. Розрахунок рівня безробіття.
67. Закон Оукена. Вплив динаміки безробіття на динаміку ВНП.
68. Інфляція: сутність, причини, типи і форми. Вимірювання рівня інфляції.
69. Інфляція попиту та інфляція витрат. Очікувана та неочікувана інфляція.
Вплив інфляції на перерозподіл доходів.
70. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпса.
71. Сукупний попит. Фактори, що визначають сукупний попит.. Нецінові
фактори сукупного попиту.
72. Сукупне пропонування. Детермінанти сукупного пропонування. Нецінові
фактори сукупного пропонування.
73. Класична модель сукупного пропонування.
74. Кейнсіанська модель сукупного пропонування.
75. Макроекономічна

рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної

пропозиції ( модель АD-AS).
76. Кейнсіанська економічна теорія. Невідповідність інвестиційних планів і
заощаджень.
77. Споживання, функція споживання. Гранична схильність до споживання.
78. Заощадження, функція заощаджень. Гранична та середня схильність до
заощаджень.
79. Фактори динаміки споживання і заощаджень.
80. Інвестиції. Основні типи інвестицій. Фактори інвестування. Функція
інвестицій. Гранична схильність до інвестування.
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