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Характеристика завдання 

 

Випробування складається у письмовій формі. 

Час виконання завдання 1,5 години. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б 

розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для 

цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами та ін.), 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

Програма випробування 
 

№ з/п Питання до додаткового вступного фахового випробування  

«Основи економічної теорії» 

1.  Концепція абсолютних та порівняльних переваг. 

2.  Крива виробничих можливостей. 

3.  Сутність та форми монополій. Антимонопольне законодавство. 

4.  Економічне благо. 

5.  Методологія економічних досліджень. 

6.   Переваги та недоліки корпорацій. 

7.  Переваги та недоліки партнерств. 

8.  Проблема вибору в економіці. Методи альтернативного вибору. 

9.  Сутність потреб та їх класифікація. 

10.  Сутність та форми монополій. Антимонопольне законодавство. 

11.  Характеристика традиційної, командної, ринкової та змішаної економічної 

системи. 

12.  Інфраструктура ринку. 

13.  Економічне зростання. 

14.  Види потреб і їх безмежність. 

15.  Використання індексного методу в аналізі продуктивності праці. 

16.  Альтернативна вартість. Закон зростаючих альтернативних витрат. 

17.  Взаємодія економічних суб'єктів в ринковій економіці.  

18.  Типи координації вибору в економічних системах. 

19.  Граничний доход і граничні витрати 

20.  Правило оптимізації діяльності фірми.  

«Державне регулювання» 

21.  Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, цілі та 

об’єкти. 

22.  Економічна політика держави та її види. 

23.  Теорії макроекономічного регулювання. 
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24.  Методи державного регулювання соціально-економічних процесів в умовах 

реформування. 

25.  Спільні риси системи державного регулювання ринкової економіки. 

26.  Система органів державної влади та їх компетенція в сфері управління 

економікою України. 

27.  Адміністративна реформа, її суть, необхідність проведення, основні 

напрямки. 

28.  Суть, види та структура міжгалузевого балансу виробництва та розподілу 

товарів та послуг. 

29.  Міжгалузевий баланс як структурна модель макроекономічного 

прогнозування. 

30.  Грошово-кредитна політика держави. 

31.  Вплив держави на ціни і ціноутворення. 

32.  Основи побудови індикативного плану. 

33.  Сутність, цілі та засоби реалізації державної промислової політики. 

34.  Державне регулювання відносин в агропромисловому комплексі України. 

35.  Вплив держави на розвиток сфери товарного обігу. 

36.  Інвестиції та інвестиційна діяльність як об’єкт макроекономічного 

регулювання. 

37.  Необхідність, сутність цілі та принципи регулювання 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

38.  Основні форми, методи та інструмент впливу держави на 

зовнішньоекономічну діяльність. 

39.  Платіжний баланс як інструмент державного регулювання. 

40.  Науково-технічне прогнозування та його роль у забезпеченні прогресивних 

зрушень в національній економіці. 

41.  Роль держави у формуванні підприємницького середовища та розвитку 

малого та середнього бізнесу. 

42.  Сутність та необхідність соціальної політики держави. 

43.  Державне регулювання ринку праці: цілі, принципи, напрями та методи. 

44.  Державне регулювання рівня та якості життя населення. 

45.  Суть, принципи та цілі державної регіональної політики. 

46.  Основні форми та методи державного регулювання розвитку регіонів. 

47.  Державні регіональні прогнози і програми. 

48.  Необхідність, принципи та об’єкти охорони навколишнього природного 

середовища. 

49.  Державне екологічне регулювання та управління в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 

50.  Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності 
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Критерії 

бальної оцінки знань вступників 

 

Екзаменаційний білет складається з двох завдань відкритої форми (потребує 

наведення повного опису з поясненнями). 

Перше завдання відкритої форми (Основи економічної теорії)  та друге 

завдання відкритої форми (Державне регулювання) оцінюються від 0 до 50 балів 

виходячи з наступних критеріїв: 

- При відповіді на питання вступник проявляє знання термінів, логічно і 

послідовно викладає матеріал – 30-50 балів; 

- Відповідаючи на питання, вступник проявляє знання основної частини 

теоретичного матеріалу, але робить окремі помилки при його викладенні (в змісті 

теорії, окремих термінів) – 9-29 балів; 

- Відповідаючи на питання, вступник робить багато помилок у викладені 

базового матеріалу, визначенні термінів – 1-8 балів; 

- Відповідь відсутня – 0 балів. 

До набраної суми балів додається 100 (для переводу у шкалу від 100 до 200 

балів). 

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 

Результати випробування оцінюються за принципом «склав/не склав». Для 

отримання результату «склав» (і відповідно для подальшої участі у конкурсному 

відборі) необхідно набрати не менш 124 балів за шкалою від 100 до 200 балів. 

Якщо сумарна кількість балів, отримана вступником, становить від 100 до 124 

або від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 

 


