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ВСТУП

Програму вступного іспиту за спеціальністю 051 «Економіка» для
вступників, які мають диплом за освітньо – кваліфікаційним рівнем бакалавра за
неспорідненими

спеціальностями

підготовлено

відповідно

до

освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки».
До участі в конкурсі на навчання здобувачів вищої освіти ступеня
«Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» допускаються особи, які мають документ державного зразка
про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за
іншими спеціальностями згідно умов прийому ОДАУ.
Мета фахового вступного випробування за спеціальністю 051 «Економіка»
ступеню «магістр» – виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних
абітурієнтами відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра в
межах галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Програма побудована за змістовними розділами. Кожен розділ програми
містить перелік тем, за якими складено питання фахового іспиту, та список
рекомендованої для підготовки літератури.
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1. БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ
1.1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Мета: формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму
виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і
шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.
Завдання: вивчення загальних засад економічного життя суспільства; розкриття
закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв'язку її
структурних елементів; з'ясування механізму дії економічних законів і механізму
використання їх людьми у процесі господарської діяльності.
Предмет: економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами,
політичними, ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Предмет і метод політичної економії.
2.
Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні
інтереси.
3.
Економічна система суспільства. Відносини власності.
4.
Форми організації суспільного виробництва.
5.
Гроші. Витрати виробництва і прибуток.
6.
Ринок: суть, функції та умови формування. Класифікація ринків.
7.
Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу.
8.
Підприємство і підприємництво. Підприємництво в аграрній сфері.
9.
Капітал і наймана праця. Держава, її економічні функції.
10.
Форми суспільного продукту в процесі відтворення.
11. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження.
12. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли.
13. Зайнятість, відтворення робочої сили та відповідне державне регулювання.
14. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва.
15. Закономірності й етапи розвитку капіталістичної економічної системи.
16. Економічна система сучасного капіталізму.
17. Соціалістична економічна система та її еволюція.
18. Закономірності й особливості розвитку перехідних економік.
19. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин.
1.2 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Мета: формування у майбутніх фахівців систематизованими та узагальненими
знаннями про особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному
етапі, тенденції розвитку міжнародних зв’язків. Важливе значення мають знання про
основні напрями соціально – економічної інтеграції, форми міжнародної економічної і
науково – технічної співпраці, прогресивні зарубіжні практики і досвід
Завдання: розуміти сутність міжнародної економіки, значення міжнародних
економічних відносин і їх еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і
принципів; засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарський
практиці; знати форми міжнародних економічних відносин, особливості розвитку
інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій; вміти
творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати
проблеми й тенденції їх розвитку; використовувати одержані знання в умовах України,
виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв’язків.
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Предмет: система зв’язків національних економік різних країн на основі поділу
праці.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Міжнародна економічна система.
2. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ.
3. Світовий ринок товарів і послу і світове господарство.
4. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ).
5. Європейські інтеграційні процеси.
6. Інтеграційні процеси в країнах Північної і Південної Америки, Африки і Азії.
7. Міжнародна міграція робочої сили.
8. Міжнародні науково-технічні відносини.
9. Міжнародна торгівля.
10. Зовнішньоторговельна політика держав.
11. Міжнародний рух капіталу.
12. Світова валютна система.
13. Валюта та валютні курси.
14. Міжнародний валютний ринок.
15. Міжнародні кредитні відносини.
16. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові центри.
17. Платіжний баланс.
1.3 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Мета: сформувати у майбутніх фахівців сукупність знань та навичок
використання наукового інструментарію теорії та практики господарювання,
конкретних форм і методів управління, принципів формування й використання
виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів, організацій та ефективності
виробничо- комерційної діяльності підприємства
Завдання: вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних
навичок управління підприємством у конкурентному середовищі, формування вмінь
ефективного використання ресурсного і виробничо- господарського потенціалу,
забезпечення розширеного відтворення на основі інвестиційно-інноваційного розвитку
Предмет: закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових
умовах, вартісна та кількісна оцінка факторів виробничого процесу, ефективність їх
використання в умовах ринкових відносин
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Предмет, завдання і методологія науки «Економіка підприємства».
2. Підприємство – основна ланка ринкової економіки. Земельні ресурси та
ефективність їх використання.
3. Персонал підприємства. Продуктивність і оплата праці.
4. Основний капітал і виробнича потужність підприємств.
5. Матеріально-технічне забезпечення підприємств.
6. Оборотний капітал підприємства.
7. Нематеріальні активи підприємства.
8. Авансований і власний капітал підприємств.
9. Витрати і собівартість продукції підприємств.
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10. Цінова політика підприємств.
11. Фінансово-економічні результати діяльності підприємств.
12. Економічна ефективність діяльності.
13. Інвестиції та оцінювання їх ефективності.
14. Інновації та оцінювання їх ефективності.
15. Концентрація та диверсифікація підприємств.
16.Економічна безпека та антикризова діяльність
1.4 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Мета: формування у майбутніх фахівців цілісної системи базових знань з
наукових і прикладних основ раціональної побудови і ведення виробництва та
господарської діяльності підприємства
Завдання: вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних
навичок з раціональної організації і планування процесу виробництва у підприємстві,
його інноваційного удосконалення та диверсифікації й інтеграції відповідно до потреб і
умов ринку, розробки відповідної системи техніко-технологічних, організаційноекономічних і соціальних заходів, ведення господарської діяльності на принципах
ринкової економіки з метою забезпечення його ефективного, конкурентоспроможного
розвитку.
Предмет: закономірності, принципи, форми, методи та система заходів з
раціональної побудови і ведення виробничо-господарської діяльності підприємств у
ринкових умовах.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поняття, сутність організації виробництва, предмет і завдання дисципліни.
2. Основні поняття, закони організації та організація виробничого процесу.
3. Організаційні форми, види підприємств і об’єднань, їх організаційно-правові
форми та організаційно-економічні основи.
3. Виробнича система підприємства та система ведення господарства.
4. Ресурсний потенціал підприємств та організація його використання.
5. Спеціалізація і диверсифікація виробничо-господарської діяльності
підприємств.
6. Концентрація та інтеграція виробництва.
7. Господарський механізм підприємства та його формування.
8.Організація матеріального стимулювання праці персоналу.
9. Система прогнозування, планування та бізнес-планування у підприємстві.
10.Організація і планування виробництва в галузях рослинництва.
11.Організація і планування виробництва в галузях тваринництва.
12.Організація і планування обслуговуючих, допоміжних виробництв та
підсобних виробництв і промислів.
13.Організація виробничо-економічних зв’язків аграрних підприємств з іншими
сферами АПК.
1.5 МЕНЕДЖМЕНТ
Мета: формування системи базових знань у сфері менеджменту, розуміння
концептуальних засад системного управління організаціями; набуття вмінь розробки й
прийняття управлінська рішень.
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Завдання: вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і
процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів
управління організаціями; вивчення впливу різних факторів на ефективність системи
управління організацією.
Предмет: система управління організацією.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поняття і сутність менеджменту.
2. Прийняття управлінських рішень.
3. Планування в організації.
4. Організація як функція управління.
5. Мотивація.
6. Управлінський контроль.
7. Лідерство.
8. Комунікації в системі управління організацією.
9. Ефективність управління.
1.6 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Мета викладання дисципліни «Інформаційні системи і технології» формування у майбутніх економістів знань і навичок щодо сучасних
інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також
практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення фахової діяльності в організації.
Основним завданням вивчення дисципліни «Інформаційні системи і
технології» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:
• сутності інформаційних систем та їх значення в діяльності підприємства;
• сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій;
• види діючих інформаційних систем;
• ресурси інформаційної системи;
• сутність економічної інформації;
• організація інформаційної бази;
• структуру інформаційних систем;
• організаційно-методичні
основи
створення
та
функціонування
інформаційних систем і технологій;
• автоматизація розв'язування комплексу задач з вирішення економічних
питань в відприємстві.
Предмет: сучасні інформаційні системи і технології.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою
2. Економічна інформація і її місце в інформаційному забезпеченні суспільств
3. Засоби формалізованого опису економічної інформації
4. Інформаційні технології та технологічні процеси обробки даних
5. Організація інформаційної бази систем обробки економічної інформації
6. Організаційно-методичні
основи
створення
та
функціонування
інформаційних систем в обліку
7. Загальна характеристика програм комп’ютерного бухгалтерського обліку.
Програма “1С:Бухгалтерія 8”
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8. Функціональні
можливості
спеціалізованої
конфігурації
для
сільськогосподарських підприємств
9. Журнали обліку господарських операцій в “1C:Бухгалтерія 8”.
10.Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій
11.Автоматизація обліку запасів
12.Автоматизація обліку основних засобів та нематеріальних активів
13.Автоматизація обліку праці та заробітної плати
14.Автоматизована обробка інформації зі зведеного обліку і складання
звітності
15.Особливості ведення аудиту з використанням інформаційних систем і
технологій
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
Перелік тестових питань для вступного фахового випробування зі
спеціальності 051 «Економіка» здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр»
складений згідно Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про
навчальний процес» ОДАУ.
На фаховий вступний тестовий іспит виноситься перелік дисциплін, що
формують систему компетенцій бакалавра галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки», а саме шести обов’язкових дисциплін циклу
загальноосвітньої та професійної підготовки:
1.Економічна теорія
2. Міжнародна економіка
3. Економіка підприємства
4 Організація і планування виробничо – господарської діяльності підприємств
5. Менеджмент
6. Інформаційні системи і технології.
Під час випробування вступнику пропонується виконати тестове завдання,
яке включає питання теоретичного характеру, що відповідають базовій частині
програми. Для вступних випробувань розроблено 3 варіанти тестових завдань по
50 тестових питань в кожному. На кожне тестове питання може бути одна або
декілька правильних відповідей. Для кожного варіанту розроблені ключі
правильних відповідей. Кожен екзаменаційний тест зброшуровується, в ньому
вказується: № варіанту, тестові питання, варіанти відповідей і графа для
відповідей абітурієнтом. Фахове вступне випробування проводиться у письмовій
формі.
Тривалість фахового вступного випробування 1,5 години (1,8 хвилини на
одне тестове питання).
Фахове вступне випробування оцінюється за 200 - бальною шкалою.
При тестовому контролі застосовується така система оцінювання – за кожну
правильну відповідь 2 бали, невірну – 0 балів. Максимальна кількість балів за всі
правильні відповіді складає – 100 балів. Остаточна оцінка визначається за шкалою
100-200 балів додаванням до суми набраних балів за правильні відповіді числа
100 (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1. Критерій оцінювання фахового іспиту
Кількість
вірних відповідей
для 50 питань

Оцінювання по
шкалі 100-200
балів

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150

Голова фахової комісії зі спеціальності
051 «Економіка »

Кількість
вірних
відповідей для 50
питань
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Оцінювання по
шкалі 100-200
балів
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200

О.М.Галицький

