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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета фахового вступного випробування з основ економіки -  з'ясувати рівень 
теоретичних знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання 
на освітньому ступені/рівні бакалавра/ спеціаліста/магістра, з метою конкурсного відбору 
абітурієнтів на навчання за освітнім ступенем «магістр» спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» в межах ліцензованого обсягу спеціальності.

Вступне випробування проводиться у терміни, передбачені Правилами прийому до 
ДЗВО УМО. На тестування вступник з'являється з паспортом Випробування проходить у 
письмовій формі. Тривалість написання роботи -  60 хвилин..

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за 

такими критеріями (див. табл. 1).

Шкала критеріїв оцінювання
Таблиця 1

За шкалою 
Університету

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта

0 -120 балів Незадовільний Вступник не усвідомлює змісту питання 
білету, тому його відповідь не має 
безпосереднього відношення до 
поставленого питання. Повна відсутність 
уміння міркувати. Обсяг розв'язаних тестів 
<50%. У абітурієнта відсутня просторова 
уява, необхідна для розв'язування тестів.

121-150 балів Задовільний Відповіді на питання тесту носять 
фрагментарний характер, 
характеризуються відтворенням знань на 
рівні запам'ятовування. Вступник 
поверхово володіє умінням міркувати, 
його відповіді супроводжуються 
другорядними міркуваннями, які інколи не 
мають безпосереднього відношення до 
змісту питання у тесті. Обсяг розв'язаних 
тестів у межах 50-75%. Вступник погано 
володіє засобами відтворення .

151-190 балів Достатній У відповідях на питання тесту 
допускаються деякі неточності або 
помилки непринципового характеру. 
Вступник демонструє розуміння 
навчального матеріалу на рівні аналізу 
властивостей. Обсяг правильно 
розв'язаних тестів >75%. Результат 
розв'язування тесту містить окремі 
неточності і незначні помилки.

191-200 балів Високий Вступник дає правильну відповідь на 
питання тесту. Його відповіді свідчать про 
розуміння навчального матеріалу. Обсяг 
правильно розв'язаних тестів ~ 100%.



Фахове вступне випробування для вступників на заочну форму навчання для 
здобуття ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою ««Публічне управління 
та адміністрування»» здійснюється у формі письмового тестування, яке триває не 
більше 1 астрономічної години.

Кожному вступнику надається 30 теоретичних питань одного з варіантів. 
Відповідь на кожне тестове питання передбачає вибір лише однієї правильної відповіді.

Відповіді не можуть містити виправлень. Відповіді, що містять виправлення або 
декілька варіантів відповідей, у тому числі, якщо одна з них правильна, не зараховуються.

За результатами тестування виставляється оцінка, яка відповідає кількості 
набраних балів за 200-бальною шкалою.

Кількість тестів з правильною 
відповіддю

Бал

30 200
29 193
28 187
27 180
26 173
25 167
24 160
23 153
22 147
21 140
20 133
19 127
18 121

Максимально можлива кількість балів -  200.
Мінімально допустима кількість балів, яка дозволяє скласти фахове вступне 

випробування - 121.
Під час проведення тестування забороняється користуватись електронними 

приладами, підручниками, навчальними посібниками, мобільними телефонами та іншими 
матеріалами. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх 
джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 
випробуваннях, про що складається акт.



ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи
Основні етапи розвитку економічної теорії. Сучасні економічні теорії. Розвиток 

економічної думки в Україні.
Предмет економічної теорії. Продуктивні сили. Чинники виробництва. Виробничі 

(економічні) відносини. Суб'єкти економічних відносин. Спосіб виробництва та 
суспільно-економічна формація. Позитивна і нормативна економіка.

Методи економічної теорії. Метод наукової абстракції. Єдність історичного і 
логічного. Статистичний аналіз. Експеримент. Економічна категорія. Економічні закони.

Формування економічної політики. Економічна теорія як основа економічної 
політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.

Економічна реформа та інституція влади. Соціальна стабільність.

Тема 2. Потреби, ресурси, виробничі можливості
Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Економічний закон зростання 

потреб. Формування потреб.
Економічні інтереси, їх сутність та суб’єкти. Взаємозв’язок інтересів та потреб. 

Єдність та протиріччя інтересів економічних суб’єктів та шляхи їх розв’язання.
Технологічні можливості суспільства. Економічні ресурси та їх види. Обмеженість 

(рідкість) економічних ресурсів. Суперечність між суспільними потребами і 
економічними ресурсами суспільства. Вибір альтернатив ефектного використання 
обмежених ресурсів та виробничих можливостей.

Тема 3. Сутність, структура і типи економічних систем
Суспільне виробництво як основа економічної системи. Продуктивні сили 

суспільства. Суспільний поділ праці як чинник розвитку продуктивних сил. Спеціалізація 
й кооперування виробництва.

Система виробничих (економічних) відносин. Суб'єкти економічних відносин. 
Організаційно-економічні та соціально-економічні відносини.

Власність в економічній системі. Поняття власності. Економічний зміст і право 
власності. Типи (види) власності. Сучасні тенденції розвитку власності.

Типи економічних систем. Досучасні економічні системи. Командно- 
адміністративна система. Ринкова система. Змішані (поліформічні) системи. Перехідні 
економічні системи.

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва
Форми економічних зв'язків і виробництва. Натуральне виробництво. Товарне 

виробництво. Загальні основи й суперечності товарного виробництва.
Товар і його властивості. Форми вартості. Теорії, що визначають вартість товару: 

теорія трудової вартості, граничної корисності, попиту та пропозиції. Закон вартості.
Становлення та еволюція грошових відносин. Коротка історія розвитку грошей. 

Функції грошей. Види грошей: товарні, символічні (паперові), кредитні. Кількісне 
визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обміну.

Тема 5. Ринок і його інфраструктура
Виникнення ринкової організації суспільного виробництва. Сутність ринку й 

об'єктивні умови його функціонування. Функції ринку. Структура ринку. Критерії 
розмежування ринку. Види ринків.

Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки. Конкуренція 
продавців. Конкуренція покупців. Типи конкуренції. Досконала та недосконала



конкуренція. Нецінова конкуренція.
Принцип «невидимої руки». Суперечності ринкової економіки. Монополія як 

антипод конкуренції. Захист конкуренції від монополії. Антимонопольне законодавство.

Тема 6. Підприємництво та підприємство
Підприємницька діяльність. Поняття підприємницької діяльності та її функції. 

Принципи підприємництва. Умови підприємництва. Чинники підприємницької діяльності.
Особливості підприємництва в Україні. Організаційно-правові форми 

підприємництва в ринковій економіці. Одноосібне володіння. Партнерство або 
товариство. Корпорація. Становлення організаційно-правових форм підприємства в 
Україні.

Підприємство та його види. Суть та ознаки підприємства. Види підприємств 
залежно від власності, розміру та сфер функціонування. Капітал як матеріальна основа 
підприємницької діяльності. Основний та оборотний капітал, його структура. Капітал 
сфери обігу. Фізичне та моральне зношування основного капіталу. Амортизація. Державне 
регулювання норми амортизації.

Сучасна НТР і моральне зношення основного капіталу. Чинники прискорення 
обороту капіталу в умовах сучасної НТР. Економічна ефективність.

Домогосподарство. Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин. Сектор 
домогосподарств та їх місце в економічному житті суспільства. Доходи домогосподарств. 
Витрати домогосподарств.

Тема 7. Державне регулювання економіки
Необхідність державного регулювання ринкової економіки Сутність понять 

«державне регулювання економіки» та «економічна політика». Економічна сутність 
об’єктів і суб’єктів державного регулювання економіки та економічної політики. Основні 
принципи державного регулювання економіки країни. Характеристика основних методів у 
сфері державного регулювання економіки та економічної політики..

Кейнсіанський і монетарний підходи до економічної ролі держави. Методи 
державного впливу на ринкову економіку. Адміністративні методи регулювання. 
Економічні методи регулювання. Соціальний захист населення. Необхідність і сутність 
соціального захисту населення в умовах ринкової економіки. Система державного захисту 
споживача. Стабілізаційна політика держави: кейнсіанський і монетаристський підходи.

Система показників, які характеризують економічне зростання і економічний 
розвиток країни та її регіонів. Показники аналізу структури валового внутрішнього 
продукту (ВВП). Аналіз динаміки ВВП та інших макроекономічних показників. 
Розрахунок показника «ВВП на душу населення».

Макроекономічне планування та прогнозування. Економічна політика та її 
оптимізація.

Тема 8. Економічне зростання та макроекономічна ринкова рівновага
Циклічний розвиток економіки. Поняття економічного зростання, його фактори, 

джерела й типи. Економічний цикл та його фази. Довгі хвилі в економічній динаміці. 
Структурні кризи. Природа економічної кризи в Україні.

Антициклічне регулювання. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та його 
фактори. Сукупна пропозиція та її фактори. Споживання й заощадження: фактори, 
функції. Середня та гранична схильність до споживання й заощадження.

Інвестиції: фактори, функції. Мультиплікатор інвестицій. Моделі рівноваги. 
Основні показники економічного зростання економіки (темпи зростання, темпи приросту 
та ін.).



Тема 9. Фінансова система
Сутність фінансів та їх роль у ринковій економіці. Державний бюджет. Бюджетна 

система. Доходи державного бюджету. Видатки державного бюджету. Бюджетний 
дефіцит. Державний борг.

Податкова система і податкова політика держави. Сутність податків. Елементи 
податкової системи. Види податків. Принципи оподаткування. Дискреційна та 
недискреційна податкова політика. Формування податкової системи в Україні.

Грошова система держави. Рівновага на грошовому ринку. Закони грошового обігу. 
Інфляція, її форми й антиінфляційні заходи держави. Економічні, соціально-політичні та 
фінансові методи стабілізації валют. Грошовий ринок. Грошово-кредитне регулювання 
економіки.

Тема 10. Закономірності розвитку світового господарства
Поняття світового господарства та етапи його розвитку. Міжнародний поділ праці, 

його принципи й форми. Міжнародна спеціалізація та кооперація виробництва. 
Особливості міжнародного поділу праці в сучасних умовах. Інтернаціоналізація 
господарського життя.

Інтеграційні процеси на сучасному етапі розвитку світу. Міжнародна торгівля та 
утворення світових ринків товарів. Структура міжнародної торгівлі. Особливості 
міжнародної торгівлі на сучасному етапі..

Протекціонізм. Міжнародний рух капіталів. Утворення міжнародного ринку 
робочої сили. Вплив міграції робочої сили на країни, що ввозять і вивозять робочу силу.

Міжнародні кредитні відносини. Види кредитів та порядок їх надання. 
Міжнародний валютний фонд. Світовий банк.

Тенденції інтеграції економіки України в світову економіку: проблеми її 
технологічного розвитку, відновлення її культурного та наукового потенціалу, інвестицій і 
структурної перебудови національної економіки.
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