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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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Курс IV 

Спеціальність (спеціалізація): спеціальність 061 «Журналістика», освітня 

програма «Видавнича справа та редагування» 

Форма проведення: письмовий (тестування) 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів, а саме: 

30 балів – за виконання 30 тестових завдань з вибором однієї правильної 

відповіді; 

 10 балів – за виконання 4 ситуативних завдань і 1 творчого завдання 

Критерії оцінювання:  

за кожну правильну відповідь на тестове завдання – 1 бал; 

за правильне виконання кожного з 3 ситуативних завдань – 1 бал; 

за правильне виконання 1 ситуативного завдання – 2 бали; 

за виконання 1 творчого завдання – 5 балів. 

Оцінка виконання творчого завдання враховуватиме рівень володіння та 

вміння практично використовувати знання, набуті при вивченні тематики ІІІ 

модуля «Ринки продукції та ринки ресурсів видавничого бізнесу».  

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Поняття блага та його корисності. 

2. Закон спадної граничної корисності блага. 

3. Проблема споживчого вибору та основні підходи до її розв’язання. 

4. Оптимальний вибір споживача з точки зору кардиналістської теорії.  

5. Ординалістський підхід до вирішення проблеми споживчого вибору. 

6. Шляхи збільшення видавничої продукції у споживчому кошику покупців.  

7. Мікроекономічна модель підприємства.  

8. Показники діяльності підприємства: продукту, доходу, витрат, прибутку. 

9. Виробнича функція у різні часові періоди діяльності підприємства. 



10. Закон спадної продуктивності (віддачі) змінного фактору виробництва та 

оптимум виробника у короткостроковому періоді. 

11. Оптимальна комбінація факторів виробництва та оптимум виробника у 

довгостроковому періоді. 

12. Віддача від масштабу виробництва (ефект масштабу) та оптимальний 

розмір підприємства. 

13. Поняття і формування попиту. Закон попиту.  

14. Нецінові фактори зміни попиту.  

15. Цінова еластичність попиту і виручка виробника.  

16. Дохідна еластичність попиту. Лінії Енгеля.  

17. Поняття і формування пропозиції. Закон пропозиції.   

18. Нецінові фактори зміни пропозиції.  

19. Формування ринкової рівноваги як наслідок узгодження інтересів покупців 

і виробників. 

20. Дефіцит і надлишок (перевиробництво) на ринку. 

21. Зміна ринкової рівноваги: фактори та наслідки змін.  

22. Характеристика ринків продукції видавничого бізнесу.  

23. Характеристика ринків ресурсів видавничого бізнесу. 

24. Ринкова інфраструктура видавничого бізнесу. 

25. Типи ринків продукції та видавничий бізнес. 

26. Універсальна умова максимізації прибутку (мінімізації збитку) 

підприємства видавничого бізнесу на всіх типах ринків продукції. 

27. Ринок досконалої конкуренції, його переваги та недоліки. 

28. Монопольний ринок і наслідки монополізації ринку.  

29. Олігополістичний ринок і ринкова поведінка олігополістів. 

30. Сегментування ринку та цінова дискримінація.  

31. Ринок монополістичної конкуренції. 
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