
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

На засіданні Вченої ради ДБТУ 

Протокол № 4 від 23.12.2021 року 

 

Голова приймальної комісії 

в.о. ректора  ____________ Р.С. Тихонченко 

« ___ » ________________ 2021 р 

 

 

 

  

 

       Гарант освітньої програми 

 
           ______ д.е.н., доц. Н.В. Шибаєва  

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вступного фахового іспиту для здобуття ступеня “Доктор філософії” 

на основі РВО “Магістр” 

 

Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 – Економіка 

Освітньо-наукова програма “Економіка” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2021



 2 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Для проведення конкурсних фахових випробувань для вступу на 

навчання на базі раніше здобутого РВО «Магістр» наказом ректора ДБТУ 

створюються фахові атестаційні комісії, діяльність яких регламентується 

«Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 

листопада 2015 року за № 1351/27796. 

Фахові вступні випробування проводяться фаховими атестаційними 

комісіями за програмами, затвердженими ректором ДБТУ. 

Програма фахових вступних випробувань складена для вступників, які 

вступають на навчання до Державного біотехнологічного університету за 

освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 051 

«Економіка» та передбачає оцінку базових знань осіб, що мають здобутий 

освітній рівень (ОР) магістр, за темами фахових дисциплін, які дають 

можливість оцінити загальний рівень підготовки вступників до навчання за 

спеціальністю 051 «Економіка». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань вступників під час вступу на навчання ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 051 «Економіка». 

Мета вступного фахового випробування полягає в комплексній 

перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, 

передбачених освітньо-професійною програмою підготовки магістра та 

оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за ступенем «доктор 

філософії» на спеціальність 051 «Економіка» та проходження конкурсу.  

Умови проведення вступних випробувань. Вступні випробування 

проводяться в усній формі, в підготовленій для проведення іспиту аудиторії. 

Після закінчення екзамену результати оцінюються членами фахової 

атестаційної комісії. Голова фахової атестаційної комісії підсумовує 

результати і оголошує оцінки.  

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань здійснюють 

науково-педагогічні працівники профільних кафедр. Порядок проведення 

екзамену визначається положенням про приймальну комісію ДБТУ. 
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1. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

До здачі вступних випробувань допускаються вступники, які виконали 

повністю навчальний план за ОР «Магістр» і отримали диплом. 

 

Вступник повинен: 

 

– володіти категоріальним апаратом економічних наук, методологічним 

інструментарієм аналізу економічних і соціальних процесів та явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

– узагальнювати, обґрунтовувати та визначати основні особливості та 

тенденції розвитку сучасної світової і національної економіки, напрями 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави; 

– вміти працювати з монографічними, довідково-енциклопедичними, 

статистичними, електронними джерелами з соціально-економічної 

проблематики; 

– використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення 

ефективності діяльності соціально-економічних систем (мікро-, мезо-, макро- 

та мегарівнів), обґрунтування стратегій та траєкторій їх сталого розвитку;  

– проводити комплексний аналіз та оцінку результатів фінансово-

економічної діяльності підприємства, розробляти заходи з використання 

внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності організації 

виробництва та використання ресурсів; 

– оцінювати результативність управління організацією, можливі ризики 

та соціально-економічні наслідки управлінських рішень, розробляти заходи 

щодо стійкого розвитку підприємства відповідно до поставленої мети, 

внутрішніх та зовнішніх умов його функціонування; 

– здійснювати порівняльний аналіз інноваційно-інвестиційних проектів; 

– оцінювати вплив та дію макроекономічного регулювання та 

макроекономічних факторів на діяльність підприємства, та розробляти на цій 

основі заходи, що забезпечать підприємству конкурентні переваги в 

майбутньому; 

– розробляти стратегії та заходи щодо забезпечення 

конкурентоспроможності бізнесу в глобальному економічному просторі, 

формувати стратегію довгострокового розвитку підприємства; 

– розробляти заходи з трансформації як соціально-економічних систем у 

цілому, так і її складових, з урахуванням впливу факторів зовнішнього 

середовища та цілей сталого розвитку.  
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Програма фахового вступного випробування для зарахування на 

навчання за ступенем «Доктор філософії» за спеціальністю 051 

«Економіка», спрямована перевірити рівень підготовки студентів за 

освітнім рівнем магістр, висвітлює питання основних курсів, визначає 

вимоги до відповідей вступників. 

Метою вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 

051 «Економіка» є формування контингенту студентів, найбільш здібних до 

успішного опанування дисциплін означеної спеціальності шляхом оцінки 

знань та навичок вступників за напрямами професійно-орієнтованої 

діяльності. 

Вимоги до здібностей та рівня підготовленості вступників. Успішне 

засвоєння навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі 

спеціальності 051 «Економіка» потребує від вступника наявності повної 

вищої освіти за однойменною спеціальністю або за спеціальностями галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», а також здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями та навичками в галузі соціально-економічних та 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

Зміст програми вступних іспитів. Програма вступного іспиту до 

аспірантури зі спеціальності 051 «Економіка» має інтегрований характер і 

включає питання п’яти дисциплін: 

1. «Мікро- та макроекономіка»,  2. «Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство»,  3. «Економіка підприємства»,  4. «Інноваційний 

розвиток підприємства», 5. «Конкурентоспроможність підприємства». 
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ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІН ТА ЇХ КОРОТКИЙ 

ЗМІСТ 

1. МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

Тема 1.  Предмет і метод мікроекономіки 

Основні принципи економічного мислення. 

Предмет мікроекономіки. Мікроекономіка як складова частина 

економічної теорії. Мікроекономіка та макроекономіка. Нормативна й 

позитивна мікроекономіка. 

Основні методи вивчення мікроекономічних явищ і процесів. Сучасний 

інструментарій мікроекономічного аналізу. 

Основні суб’єкти мікрорівня. 

 

Тема 2.  Теорія граничної корисності та поведінка споживача 

Основні постулати теорії поведінки споживача. Корисність і підходи до 

її визначення.   

Кардиналістська та ординалістська теорія поведінки споживача. 

Сукупна та гранична корисність. Закон спадної граничної корисності 

блага, його графічне зображення.  

Правило максимізації корисності. Умови рівноваги споживача. 

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.  

Внесок Ф. Еджуорта, В. Парето, Е. Слуцького, Дж. Хікса у розробку 

ординалістської теорії поведінки споживача.  

Закономірності уподобань споживача. Переваги споживача.  

Криві байдужності. Бюджетна лінія. Гранична норма заміщення. 

Рівновага споживача 

Тема 4. Аналіз поведінки споживача 

Реакція споживача на зміни доходу. Побудова лінії “доход – 

споживання”.  Криві Енгеля. Реакція споживача на зміни цін. Побудова лінії 

“ціна – споживання”. Побудова лінії індивідуального попиту споживача. 

Основні фактори, що  впливають на вибір споживача. Ефект доходу та 

ефект заміщення.  

Рівень життя споживача та економічна політика. Утворення надлишку 

споживача.  

Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємодія 

Попит. Модель попиту. Функція попиту та способи її завдання. Графік 

попиту. Цінові й нецінові детермінанти попиту. 

Пропозиція. Модель пропозиції. Функція пропозиції та способи її 

завдання. Графік пропозиції. Цінові й нецінові детермінанти пропозиції. 

Механізм встановлення ринкової рівноваги: статичний та динамічний 

підходи. Порушення ринкової рівноваги. Державне регулювання ринку. 

Поняття еластичності, її кількісна оцінка. Два методи підрахування 

еластичності попиту.  

Види еластичності. Еластичність попиту за ціною. Еластичність попиту 

за доходом. Еластичність пропозиції та фактори впливу на неї. 

Використання еластичності в мікроаналізі. 
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Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства 

Теоретичні підходи до виникнення фірм. Неоінституційна теорія. Типи 

контрактів. Види ресурсів.  

Різноманітність фірм у сучасній ринковій економіці. 

Основні організаційно-правові форми фірм. Приватна фірма. 

Товариство. Корпорація.  

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум 

товаровиробника 

Фактори виробництва. Технологія виробництва. Виробнича функція та 

її властивості. 

Виробництво з одним змінним фактором(праця). Закон спадної 

граничної віддачі. 

Виробництво з двома змінними факторами. Ізокванта та її властивості. 

Гранична норма технічного заміщення. Ізокоста. Її характеристика і графічне 

зображення. Рівновага виробника. Перспектива розвитку підприємства у 

довгостроковому періоді: технічна та економічна ефективність. 

Тема 8.  Витрати виробництва 

Витрати виробництва та їх оцінка: економічний і бухгалтерський 

підходи. 

Витрати виробництва в короткостроковий період часу. Постійні, змінні 

та сукупні витрати. Граничні витрати. 

Визначення функції середніх витрат виробництва у довгостроковому 

періоді. Мінімізація витрат при різних об’ємах виробництва. Ефект масштабу 

у різних галузях. 

Тема 9.  Ринок досконалої конкуренції 

Поняття ринкової структури. Класифікація типів ринкових структур. 

Основні правила прийняття рішення фірмою, їх універсальність. 

Основні ознаки досконалої конкуренції. 

Галузевий попит та попит на продукцію фірми за умов досконалої 

конкуренції. Пропозиція фірми у короткостроковому періоді, її зв’язок з 

кривими витрат. 

Рівновага фірми в короткостроковому періоді: два підходи. Вплив змін 

попиту та пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну 

кількість товару на ринку. 

Рівновага фірми та галузі у довгостроковому періоді. 

Тема 10. Монопольний ринок 

Умови виникнення і характерні риси чистої монополії. 

Крива попиту фірми – монополіста. Вплив на поведінку монополіста 

цінової еластичності попиту. Пропозиція монополіста і особливості її 

формування. Визначення монопольної ціни. 

Рівновага фірми – монополіста в короткостроковому і довгостроковому 

періодах. 

Цінова дискримінація: поняття, умови і види. 

Монопольна влада та її визначення. Економічні наслідки монополізації 

галузі. Антимонопольна політика. Антимонопольне законодавство в Україні. 
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Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція 

Основні риси олігополії. Поведінка олігополістів: некооперативна і 

кооперативна. 

Цінові війни через некооперативну поведінку. Модель Курно. Аналіз 

ломаної лінії попиту. 

Кооперативні форми олігополії. Лідерство у цінах. Ціноутворення за 

однаковим принципом. Картельні угоди. 

Олігополія з погляду теорії ігор. «Дилема ув’язнених» як приклад 

некооперативної гри з ненульовою сумою. 

Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з 

досконалою конкуренцію та чистою монополією. 

Крива попиту фірми. Динаміка прибутковості фірми в 

короткостроковому та довгостроковому періодах. Визначення оптимального 

обсягу продажу та цінова політика. 

Сутність і передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення 

диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Реклама товару: 

позитивні і негативні риси. 

 

Тема 12. Ринок факторів виробництва 

Значення формування цін на ресурси. Особливості попиту та 

пропозиції факторів виробництва (виробничих ресурсів). 

Аналіз залежності між ринком товарів і ринком ресурсів із обсягу 

виробництва і цінах. Поняття граничного продукту у грошовому визначенні 

та граничних витрат на ресурс. 

Оптимальне співвідношення ресурсів. Правило мінімізації витрат на 

одиницю продукції та максимізації прибутку за умови купівлі кількох видів 

ресурсів. 

Основні характеристики ринку праці. 

Характеристика досконалого конкурентного ринку праці. Попит фірми 

та галузі на працю. Вибір робітника між працею і відпочинком. Ефект доходу 

та ефект заміщення при зміні зарплати. Криві пропозиції праці. Рівновага на 

ринку праці. Державне регулювання ринку праці. 

Особливості ринку капіталу. Поняття позичкового проценту. 

Дисконтування. 

Прийняття фірмою інвестиційних рішень: основні правила. 

Економічна і земельна рента. Попит та пропозиція на землю. Ціна 

землі. 

Підприємницькі здібності як фактор виробництва. Економічний 

прибуток. Концепції прибутку. 

 

Тема 13. Загальна рівновага та економіка добробуту 

 Аналіз загальної рівноваги. Система рівнянь загальної рівноваги. 

Ефективність обміну. Крива контрактів. Ефективність за Парето.  

Ефективність виробництва. Крива виробничих можливостей.  

Загальна рівновага та економіка добробуту. Критерії оцінки добробуту.  
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Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства 

Правові засади ринкового господарства. Права власності та їх 

структура. Форми власності. Трансакційні витрати, їх вплив на поведінку 

суб’єктів ринкового обміну і ринкову рівновагу. 

Зовнішні ефекти. Позитивні та негативні зовнішні ефекти. 

Теорема Р.Коуза. Суспільні блага та їх властивості. Проблема 

«фрірайдера». Коригуючи податки і субсидії. «Ринкові провали».  

Функції держави в ринковій економіці. 

 

Макроекономіка 

Тема 1. Макроекономіка як наука 

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних 

наук. Суперечність між суспільними потребами і економічними ресурсами — 

головна проблема макроекономіки. Зростання ефективності економіки як 

головне завдання макроекономіки. 

Об'єкт та предмет макроекономіки. Економічна система як об'єкт 

макроекономіки. Суб'єкти змішаної економіки. Механізм функціонування 

економіки як предмет макроекономіки. Позитивна та нормативна функції 

макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика. 

Метод макроекономіки. Моделювання як основний метод 

макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні 

макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних. 

 

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних 

рахунків 

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного 

рахівництва. Методологічні принципи побудови системи національних 

рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, 

інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки. 

Основні макроекономічні показники. Валовий випуск та валовий 

внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого 

використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий 

національний дохід наявний. Особистий та післяподатковий дохід. 

Макроекономічні показники на чистій основі. 

Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та 

темп приросту реального ВВП. Індекси цін. Інфлювання та дефлювання 

ВВП. 

 

Тема 3. Макроекономічна нестабільність 

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура 

економічного циклу. Види економічних циклів. Причини циклічних 

коливань. Індикатори циклічних коливань. 

Зайнятість та безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види 

безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне 
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безробіття та потенційний ВВП. Закон Ойкена та втрати економіки від 

циклічного безробіття. Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його 

обчислення. Види інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту та інфляція 

витрат, передбачувана та непередбачувана Інфляція. Стагфляція. Основні 

соціально-економічні наслідки інфляції. 

 

Тема 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція 

Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі 

економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і 

підприємствами на ринку ресурсів. Взаємодія між домогосподарствами і 

підприємствами на ринку продуктів. Роль фінансових посередників в 

економічному кругообігу. 

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від 

однотоварного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного 

попиту. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його криву. 

Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Сукупна пропозиція 

на основі виробничої функції. Класична модель сукупної пропозиції. 

Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Короткострокова крива сукупної 

пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової 

кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції та їх 

вплив на її криву. 

Сукупний попит — сукупна пропозиція як базова модель економічної 

рівноваги. Довгострокова та короткострокова рівновага. Збурення сукупного 

попиту та механізм відновлення рівноваги. Збурення сукупної пропозиції та 

механізм відновлення рівноваги. 

 

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції 

Функція споживання. Споживання як функція після податкового доходу. 

Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до 

споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на 

нього впливають. Графік споживання. 

Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як 

чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткова ставка. 

Відсоткова ставка і чиста прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту 

на інвестиції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву 

інвестиційного попиту. 

Мультиплікатор інвестицій. Сутність мультиплікатора. Таблична модель 

мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. 

Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на 

мультиплікативний ефект. 

 

Тема 6. Сукупні видатки і ВВП 

Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на 

основі методу «видатки—випуск». Фактичні та заплановані видатки. Модель 

«кейнсіанський хрест». Визначення рівноважного ВВП за методом 
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«вилучення—ін'єкції». Система вилучень та ін'єкцій в економічному 

кругообігу. «Заощадження—інвестиції» як спрощена модель економічної 

рівноваги. Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового 

капіталу та його роль в забезпеченні рівноваги між заощадженнями та 

інвестиціями. 

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок 

дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація 

рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних 

видатків. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву. 

 

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання 

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання 

економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика 

кейнсіанцями класичного положення про державне невтручання в економіку. 

Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку. 

Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в 

умовах змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб'єктами 

економічного кругообігу. Вплив держави на економічний кругообіг. 

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті видатки і трансформація 

функції споживання. Модель економічної рівноваги за методом «видатки—

випуск». Державні та національні заощадження, Модель економічної 

рівноваги за методом «вилучення — ін'єкції». 

 

Тема 8. Фіскальна політика 

Дискреційна фіскальна політика. Стимулювальна та стримуюча 

фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний 

мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Мультиплікативний 

вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП. 

Мультиплікатор збалансованого бюджету. 

Автоматична фіскальна політика. Податки як вмонтовані стабілізатори. 

Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в 

умовах падіння та зростання виробництва. Ефект гальмування автоматичної 

фіскальної політики та необхідність її доповнення дискреційною політикою. 

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної 

політики на основі моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція», Вплив 

зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки 

стимулюючої податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера 

про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до 

бюджету. 

Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної політики та 

циклічних коливань на державний бюджет. Фактичне, потенційне та 

циклічне бюджетне сальдо. Оцінка бюджетної політики в умовах повної та 

неповної зайнятості. Суперечність між стабілізаційною та бюджетною 

функціями фіскальної політики. Концепції збалансування державного 
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бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Державний борг та ефекти 

витіснення. Емісійне фінансування бюджетного дефіциту та інфляція. 

 

Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика 

Механізм функціонування грошового ринку. Грошова пропозиція та 

грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Попит на гроші для угод, 

попит на гроші як активи та їх графічна інтерпретація. Модель грошового 

ринку. Порушення та відновлення рівноваги на грошовому ринку. 

Банківська система та грошова пропозиція. Основні функції комерційних 

банків. Банківські резерви. Банківський механізм розширення грошової 

пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з 

урахуванням депозитних та готівкових грошей. Грошова база, грошовий 

мультиплікатор і грошова пропозиція. 

Грошово-кредитне регулювання економіки. Монетаристська теорія як 

теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як концептуальна 

основа монетаристської теорії. Передатний механізм монетарної політики. 

Основні методи монетарної політики. Вплив монетарної політики на 

економіку: політика дорогих та дешевих грошей; анти інфляційна функція. 

Обґрунтування кривої  ІS та її рівняння Обґрунтування кривої LM та її 

рівняння. Модель ІS-LМ як імітація одночасної рівноваги на товарному та 

грошовому ринках.. Модель IS-LМ як аналітичний засіб макроекономічної 

політики. 

 

Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності 

Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Доцільність зовнішньої 

торгівлі. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Протекціонізм і вільна торгівля. 

Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.  

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок 

капітальних операцій та його зміст. Операції балансування. Регулювання 

платіжного балансу.  

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного 

курсу залежно від режиму його формування. Номінальний та реальний 

валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Попит і пропозиція як 

чинники валютного курсу. Зв'язок валютного курсу з платіжним балансом.  

Економічна рівновага в умовах відкритої економіки.  

Фіскальна, монетарна, торговельна та валютні політики в умовах 

відкритої економіки.   

 

Тема 11. Ринок праці та соціальна політика 

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна 

на ринку праці. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку 

праці. Теорія гнучкого ринку праці. 

Державна політика зайнятості населення. Стимулювальна політика як 

метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки. Крива Філіпса про 

зв'язок між безробіттям та інфляцією в короткостроковому та 
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довгостроковому періодах. Висновки кривої Філіпса для політики зайнятості. 

Державні програми сприяння зайнятості. 

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива 

Лоренця як графічна модель фактичного розподілу доходів. Чинники, що 

викликають нерівність у доходах. Бідність та прожитковий мінімум. 

Державна система соціального захисту населення: соціальні гарантії, 

соціальна допомога, соціальне страхування. 

 

Тема 12. Економічне зростання 

Фактори та значення економічного зростання.  

Кейнсіанські моделі економічного зростання: Модель Домара, модель 

Харрода. .  

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. 

Вплив запасу капіталу на економічне зростання. «Золоте правило» 

нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту 

населення на економічне зростання. Вплив технічного прогресу на 

економічне зростання.  

Сучасне макроекономічне становище та політика України 

 

 

2. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

 

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство» 

Предмет вивчення курсу МЕВ, його місце серед інших економічних 

дисциплін, структура і логіка викладання. Сутність МЕВ, їх значення, 

об’єктивна основа і передумови розвитку.  

 

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. 

Типологія країн світу і роль окремих їх угруповань у СГ і МЕВ 

Світове господарство: сутність, елементи, фактори розвитку. Головні 

тенденції формування СГ, рівні і цикли його розвитку. Нерівномірність 

соціально-економічного розвитку країн світу та їх типологія.  

 

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства та середовище МЕВ 

МЕВ як елемент структури СГ. Форми МЕВ, їх взаємозв’язок. Суб’єкти 

та об’єкти МЕВ. Поняття та система принципів розвитку МЕВ. Середовище 

МЕВ. Проблеми розвитку МЕВ - глобальні і регіональні. 

 

Тема 4. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її 

регулювання 

Сутність міжнародної торгівлі. Теорії міжнародної торгівлі. Основні форми 

міжнародної торгівлі. Показники розвитку міжнародної торгівлі. 
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Зовнішньоторговельна політика. Регулювання міжнародних торговельних 

відносин. 

 

Тема 5. МЕВ у сфері послуг 

Сутність торгівлі послугами. Види міжнародних послуг та їх 

класифікація. Міжнародний ринок послуг. 

 

Тема 6. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 

співробітництво 

Міжнародний рух капіталів і його форми. Сутність і характер 

міжнародних інвестицій. Теоретичні основи міжнародної інвестиційної 

діяльності. Прямі та портфельні закордонні інвестиції. Міжнародне 

виробниче співробітництво. 

 

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 

Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні 

сили. Види міжнародної міграції робочої сили та етапи розвитку світового ринку 

робочої сили. Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили. 

Економічні та позаринкові наслідки міграції. Державне і міжнародне 

регулювання трудової міграції.  

 

Тема 8. Міжнародні науково-технічні відносини 

Обмін технологіями як особлива форма міжнародних економічних 

відносин. Структура світового ринку технологій та основні напрямки 

міжнародного руху технологій. Форми міжнародного трансферту технологій 

і правовий захист інновацій. 

 

Тема 9. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 

відносин 

Поняття «валюта», «валютні відносини» і «світова валютна система». 

Валютні курси. Світові валютні ринки. Платіжний баланс країни, його 

структура та методологія складання. Валютна політика. 

 

Тема 10. Міжнародні кредитні відносини 

Міжнародний кредит як форма міжнародних економічних відносин. 

Суб’єкти міжнародного кредиту, принципи міжнародного кредиту, основні 

форми міжнародного кредиту. Світовий ринок позичкового капіталу. Основні 

міжнародні фінансові центри. Світова криза заборгованості й розвиток 

міжнародного кредитування у сучасних умовах. 

 

Тема 11. Міжнародні фінансові організації 

 Міжнародна координація валютних відносин. Регіональні організації з 

регулювання валютних відносин. 

 

Тема 12. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) 
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Сутність, цілі і значення міжнародної економічної інтеграції, основні 

риси. Основні форми міжнародної економічної інтеграції. Провідні світові 

інтеграційні угруповання. Основні інтеграційні об’єднання в інших регіонах 

світу. Економічна інтеграція в СНД. 

 

Тема 13. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні МЕВ 

Глобальний економічний простір як середовище формування 

міжнародних організацій. Типологія міжнародних організацій. Приклади 

міжнародних організацій. 

 

Тема 14. Місце України у міжнародних економічних відносинах  

Місце України в системі МЕВ та МПП. Передумови та особливості 

участі України у міжнародній торгівлі товарами та послугами. Участь 

України у міжнародному русі факторів виробництва. Інтеграційні вектори 

розвитку України. 

 

3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 1. Предмет, об’єкт, завдання та методологія курсу 

Значення науки. Предмет та об’єкт вивчення. Джерела та завдання 

курсу. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами. Методи, методологія та 

методика науки «Економіка підприємства».  

 

Тема 2. Підприємство як суб’єкт господарювання 

Поняття «підприємство», його мета, функції та ознаки.  Класифікація 

підприємств. Види та структура. Основи діяльності підприємств в умовах 

ринку. 

 

Тема 3.  Особливості діяльності підприємств аграрного сектору 

економіки 

Особливості відтворення в аграрному секторі економіки. Особливості 

ринків сільськогосподарської продукції. 

 

Тема 4. Земельні ресурси підприємства та ефективність їх 

використання 

Характеристика земельних ресурсів України. Види земель та 

землезабезпеченість підприємства. Земельний кадастр та грошова оцінка 

землі. Показники використання землі та шляхи поліпшення їх використання. 

 

Тема 5. Персонал підприємства і продуктивність праці 

Трудові ресурси і персонал аграрних підприємств, його класифікація. 

Витрати на оплату праці та ефективність використання персоналу. Поняття 

продуктивності праці та методика її визначення.  Організація і нормування 

праці на підприємстві.  
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Тема 6. Необоротні активи підприємства та ефективність їх 

використання 

Поняття і класифікація необоротних активів підприємства. Облік та оцінка 

основних фондів. Амортизація основних фондів. Показники забезпеченості, 

руху та ефективності використання основних фондів. Шляхи поліпшення 

використання основних фондів підприємства. 

 

Тема  7. Оборотні активи підприємства та ефективність їх 

використання 

Економічна суть оборотних активів. Оцінка, склад та структура 

оборотних активів. Показники ефективності використання. Шляхи 

покращення використання оборотних коштів підприємства. 

 

Тема  8. Витрати виробництва та собівартість продукції 

Поняття витрат і собівартості продукції.  Класифікація витрат. Види і 

показники собі вартості продукції. Шляхи зниження собі вартості продукції 

аграрних підприємств. 

 

Тема 9. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах 

Економічний зміст та функцій ціни. Види та система цін на продукцію 

аграрних підприємств. Етапи формування кінцевої ціни та методи 

ціноутворення.  Проблеми і шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні.  

 

Тема 10. Формування, розподіл та використання прибутку 

 Прибуток підприємства і показники його вимірювання. Визначення 

прибутку підприємства. Розподіл і використання прибутку підприємства. 

 

Тема 11. Фінансово-економічна ефективність діяльності 

підприємства 

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Дохід підприємства. 

Загальна схема формування фінансових результатів діяльності підприємства.  

Показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства. Резерви та 

чинники підвищення ефективності виробництва. 

 

Тема 12.  Економіка виробництва продукції рослинництва 

Народногосподарське та економічне значення виробництва продукції 

рослинництва. Ефективність виробництва продукції рослинництва. Чинники і 

шляхи зростання ефективності галузі рослинництва. 

 

Тема 13.  Економіка виробництва продукції тваринництва 

Народногосподарське та економічне значення виробництва продукції 

тваринництва. Ефективність виробництва продукції тваринництва. Чинники і 

шляхи зростання ефективності галузі.  

 

Тема 14. Економіка переробних підприємств харчової промисловості 
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Народногосподарське та економічне значення виробництва продукції 

переробних підприємств. Ефективність переробки продукції сільського 

господарства. Чинники і шляхи зростання ефективності галузі. 

 

Тема 15. Визначення ефективності використання і ремонту 

машинно-тракторного парку, автопарку та нової техніки в 

агропромисловому виробництві 

Машинно-тракторного парк і ефективність його використання. Автопарк 

та ефективність його використання. Ефективність використання нової 

техніки. 

 

Тема 16.  Інвестиції в агропромисловому виробництві 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Джерела, види 

інвестицій та їх класифікація. Оцінка економічної ефективності використання 

інвестицій. Лізинг як особлива форма інвестицій (самостійно). Чинники та 

умови активізації інвестиційної діяльності. 

 

Тема 17.  Інноваційні процеси та оцінювання їх ефективності 

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний 

прогрес. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.  

 

Тема 18. Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства 

Загальна характеристика продукції. Поняття якості продукції. Показники 

і методи оцінювання якості продукції. Конкурентоспроможність продукції.  

Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції. 

 

Тема 19.  Реструктуризація та санація підприємства 

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства.  Види 

та етапи процесу реструктуризації. Санація як фінансове оздоровлення 

суб’єктів господарювання (план санації, види, фінансування та техніко-

економічне обґрунтування).  

 

Тема 20.   Банкрутство та ліквідація підприємства 

Банкрутство підприємства як економічне явище (причини, моделі, 

симптоми та види банкрутства). Процедура порушення справи про 

банкрутства.  Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. 

 

Тема 21. Економічна безпека підприємства 

Основні поняття економічної безпеки. Загрози і ризики підприємницької 

діяльності. Політика безпеки підприємства. 

 

4. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 1. Інновації та циклічність економічного розвитку 

 Циклічні закономірності в економіці Теорії циклічного економічного 
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розвитку. Циклічність інноваційного розвитку. Вплив технологічних укладів 

на економічний розвиток 

 

Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку. 

 Інновації: економічна суть, класифікація, типи. Сутність інноваційної 

діяльності. Інноваційний продукт і інноваційна продукція. Інноваційний 

розвиток підприємства: сутність, напрями, принципи. 

 

Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його 

формування. 

 Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку 

підприємств. Схема вибору напрямків інноваційного розвитку. Управління 

вибором напрямків і варіантів інноваційного розвитку підприємства. 

Способи вимірювання рівня розвитку інноваційного розвитку підприємства. 

Інформаційна база для оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства. 

 

Тема 4. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку 

 Сутність інноваційної інфраструктури. Інфраструктура ринку інновацій 

та його складові. Комерціалізація та форми передачі технологій на ринку 

інновацій. Специфіка придбання ліцензій на інноваційну продукцію 

 

Тема 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в 

інноваційній сфері 

 Сутність інформаційно-комунікаційних технологій у контексті 

інноваційного розвитку. Глобалізація інноваційного розвитку та 

інформаційні комунікації. Оцінка інформаційно-комунікаційних технологій 

у контексті розвитку інноваційної економіки. Проблеми інформаційного 

забезпечення інновацій. 

 

Тема 6. Державна підтримка інноваційного підприємництва 

 Мета і принципи державного регулювання інноваційної діяльності. 

Форми і методи державного регулювання інноваційної діяльності. 

Інституційне забезпечення підтримки інноваційної діяльності в Україні 

 

Тема 7. Національні інноваційні системи. 

 Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в 

Україні. Структура національної інноваційної системи. Передумови і 

проблеми створення національної інноваційної системи в Україні. 

Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем. 

 

Тема 8. Маркетинг інновацій 

Сутність і класифікація маркетингових інновацій. Особливості 

основних функцій маркетингу інноваційної продукції. Формування 

інструментарію маркетингу інновацій на основі функціональних 

послідовностей інноваційного процесу. Управління торговою маркою та 
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аналіз франчайзингової форми використання бренда в контексті 

інноваційного маркетингу. 

 

Тема 9. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства 

 Стратегічний інноваційний розвиток підприємства. Етапи інноваційної 

стратегії підприємства. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. 

Проектне управління інноваціями на підприємстві. Фінансово-економічні 

критерії  ефективності інвестиційних проектів. 

 

Тема 10. Інноваційний потенціал підприємства 

 Сутність інноваційного потенціалу підприємства. Інноваційний 

потенціал та інноваційна активність. Оцінювання інноваційного потенціалу 

підприємства. Методика комплексного оцінювання інноваційного потенціалу. 

 

Тема 11.  Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства. 

 Система механізмів інвестування. Механізми мобілізації власних 

коштів. Механізми мобілізації позикових коштів. Механізми мобілізації 

залучених коштів.  Формування та оптимізація  складу  інвестицій  для  

фінансування інновацій 

 

Тема 12.  Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. 

 Сутність ризиків та особливості їх прояву в інноваційній 

діяльності підприємств. Чинники формування ризиків в інноваційній 

діяльності підприємства. Методи аналізу ризику при оцінюванні 

доцільності інноваційних проектів. 

  

5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 1. Конкурентоспроможність як категорія і як властивість 

підприємства, що функціонує в умовах ринку 

 Сутність та види економічної конкуренції. Ринок як спільнота 

конкуруючих компаній. Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її 

основні ознаки 

Тема 2. Конкурентне середовище підприємства 

 Основні складові конкурентного середовища. Державна політика в 

сфері регулювання конкуренції. Рушійні сили ринку та інтенсивність 

конкуренції. Аналіз діяльності конкурентів.  

Тема 3. Конкурентні переваги підприємства 

Сутність та співвідношення понять “ринкові чинники успіху”, “ключові 

компетенції”, “конкурентні переваги. Властивості конкурентних переваг. 

Сфери формування та реалізації конкурентних переваг. Види та джерела 

формування конкурентних переваг. 

 

Тема 4. Конкурентні стратегії підприємства 
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Система конкурентних стратегій підприємства. Стратегії надбання 

конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції). Стратегії 

конкурентної поведінки підприємства. Стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності як комплексна стратегія.  Ситуаційне проектування 

конкурентної стратегії 

 

Тема 5. Конкурентоспроможність товару та методи її оцінки 

Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару. Методи 

оцінки конкурентоспроможності продукції. Якість товару – основний важіль 

забезпечення його конкурентоспроможності. Основні підходи до управління 

конкурентоспроможністю товару 

 

Тема 6. Система та процес управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

 Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності 

підприємства. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю 

підприємства. Специфічні особливості забезпечення 

конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів 

 

Тема 7. Розробка та забезпечення реалізації програм підвищення 

конкурентоспроможності підприємства 

Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Етапи розробки програми 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. Програми підвищення 

конкурентоспроможності галузі та країни 

 

Тема 8. Менеджмент якості як фундамент забезпечення 

конкурентоспроможності сучасного підприємства 

Ідеологія менеджменту якості. Інструментарій управління якістю. 

Система управління якістю. Забезпечення ефективного функціонування 

системи управління якістю. Якість чинник конкуренції у ХХІ столітті. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  

НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

1. Об’єктно-предметна область економічних наук.  Проблема раціонального 

вибору в економічній діяльності. 

2. Методи економічних досліджень.  

3. Фактори, результати та ефективність суспільного виробництва. 

4. Власність в системі економічних відносин. Реформування відносин 

власності в аграрному секторі в економіці України.  

5. Ринок, ринкова економіка: умови функціонування, структура. 

6. Конкуренція та монополія. Антимонопольна діяльність держави.  
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7. Попит та пропозиція. Ринкова рівновага.  

8. Рівновага фірми в короткостроковому періоді. Максимізація прибутку 

фірми в умовах досконалої конкуренції.  

9. Рівновага фірми та галузі у довгостроковому періоді. 

10. Ринок факторів виробництва. Формування ціни на фактори виробництва.  

11. Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна 

на ринку праці. 

12. Економічні функції держави в ринковій економіці.  

13. Економічна політика держави. Види економічної політики держави. 

14. Основні макроекономічні проблеми. Їх особливості в сучасній економіці 

України. 

15.  Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного 

рахівництва. Основні макроекономічні показники. 

16.  Економічне зростання та економічний розвиток. Сталий розвиток, його 

цілі.  

17. Сучасна грошова система.  

18. Інфляція, причини, вили, наслідки. 

19. Безробіття, його типи. Сучасний стан безробіття в економіці України.  

20. Фіскальна політика держави. Форми, інструменти впливу. 

21.  Державний бюджет. Методи фінансування дефіциту державного 

бюджету.  

22.  Грошово-кредитна політика держави. Форми, інструменти впливу.  

23. Розподіл доходів в економіці. Показники нерівності розподілу доходів.  

24. Організаційно-правові засади створення та діяльності підприємства, його 

основні функції та ознаки. 

25. Класифікації підприємств. Переваги та недоліки організаційно-правових 

форм підприємств.  

26. Економічні та бухгалтерські витрати. Економічний та бухгалтерський 

прибуток.  

27. Види доходів підприємства, шляхи їх збільшення 

28. Витрати підприємства, їх класифікації.  

29. Управління витратами: зміст, завдання, методи.   

30. Необоротні активи підприємства, їх класифікація, методи управління 

ефективністю їх використання.  

31. Основні засоби підприємства, оцінка забезпеченості та ефективності їх 

використання. Шляхи підвищення ефективності використання основних 

засобів. 

32. Оборотні активи підприємства, оцінка та шляхи підвищення 

ефективності їх використання.  

33. Джерела фінансування підприємства та критерії їх вибору. 

34. Собівартість продукції. Види собівартості та елементи витрат. 
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35.  Прибуток підприємства, види прибутку підприємства, показники його 

вимірювання. 

36.  Рентабельність, види та показники оцінювання. 

37. Розподіл і використання прибутку підприємства. Шляхи збільшення 

прибутку підприємства.  

38. Трудові ресурси та персонал підприємств, його класифікація в аграрних 

підприємствах.  

39. Основні показники ефективності використання персоналу підприємств. 

40. Продуктивність праці та шляхи підвищення продуктивності праці. 

41. Земельні ресурси аграрних підприємств. Показники ефективності 

використання земельних ресурсів.  

42. Фінансово-економічні результати діяльності підприємств. Основні 

показники їх оцінювання. 

43. Економічна сутність ціни, функції та види цін. Цінова політика 

підприємства. 

44. Фінансовий стан підприємства.  

45. Основні показники ефективності діяльності аграрних підприємств та 

шляхи її підвищення. 

46. Ефективність виробництва продукції сільського господарства.  

47. Ризики господарської діяльності підприємства, їх види, методи оцінки та 

шляхи зменшення. 

48. Стратегія підприємства. Етапи розробки стратегії підприємства. 

49. Економічна безпека підприємства. Загрози і ризики підприємницької 

діяльності. Політика безпеки підприємства. 

50.  Інновації. Їх види. 

51. Сутність інноваційної діяльності. Інноваційний продукт і інноваційна 

продукція.  

52. Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в 

Україні. 

53. Інноваційний потенціал підприємства. Оцінювання інноваційного 

потенціалу підприємства. 

54. Інноваційний розвиток. Стратегії інноваційного розвитку.  

55. Джерела інвестиційних ресурсів та їх оптимізація  для  фінансування 

інновацій.  

56. Методи аналізу ризику при оцінюванні доцільності інноваційно-

інвестиційних проектів. 

57. Принципи та показники оцінки ефективності інвестицій. Критерії 

прийняття рішення щодо вибору та ухвалення інвестиційного проекту. 

58. Конкурентоспроможність суб’єкта господарювання та її основні ознаки. 

59. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. 

60. Комплекс маркетингу у забезпеченні конкурентоспроможності 

підприємства.  
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61. Якість продукції та складові системи управління якістю продукції.  

62. Фактори та критерії конкурентоспроможності товару. 

63. Конкурентні стратегії підприємства, їх типи. 

64. Якість продукції. Інструментарій управління якістю продукції. 

65. Сучасні форми міжнародних економічних відносин.  

66. Міжнародна торгівля. Роль України у міжнародній торгівлі.  

67. Світове господарство, сучасна структура. Глобалізація.  

68. Основні форми міжнародної торгівлі. Показники розвитку міжнародної 

торгівлі. 

69. Митна вартість товару: сутність та методи її визначення. 

70.  Мито. Економічна та неекономічна роль мита. 

71.   Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 

72. Міжнародний рух капіталів і його форми. 

73.  Світова валютна система. Валютний курс. 

74. Міжнародна міграції робочої сили. Сучасні проблеми міжнародної міграції 

робочої сили.  

75. Міжнародна економічна інтеграція, сутність, значення, основні форми. 

Провідні світові інтеграційні угруповання. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, 

відбувається на підставі наступних критеріїв:  

1. Правильність відповіді;  

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу; 

3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.  

 

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 100 

бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною 

шкалою: 

Рівень 

підготовки 
Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання 

Бал за 

100 бальною 

шкалою 

1 2 3 

А 

Вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, 

дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі 

здібності, аргументовано застосовує отримані знання в 

нестандартних ситуаціях, може самостійно ставити та 

розв'язувати проблеми. Виявляє творчий підхід і правильно 

обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє 

різносторонніми уміннями та навичками при виконанні 

90-100 
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практичних задач. 

В 

Вступник продемонстрував в цілому високий рівень 

теоретичної підготовки згідно вимог, вміння застосовувати 

отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, 

логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити 

порівняно аргументовані висновки; 

Виявляє вміння в цілому вірно обирати необхідні методи 

розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить 

коректно інтерпретувати отримані результати. 

82-89 

С 

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю 

викладає його, припускаючи незначні неточності в доказах, 

трактовці понять та категорій. При цьому володіє 

необхідними уміннями та навичками при виконанні 

практичних задач 

74-81 

D 

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, 

припускає неточності, недостатньо чіткі  формулювання, 

непослідовність у викладанні відповідей. При цьому 

нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні 

практичних занять. 

 

64-73 

E 

Вступник продемонстрував певну теоретичну підготовку; 

виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та 

більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний 

матеріал, робити певні висновки на основі проведеного 

аналізу.  

60-63 

FX 

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. 

При цьому припускає принципові помилки в доказах, 

трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру 

оформлення знань, не володіє основними уміннями та 

навичками при виконанні практичних задач. Вступник 

відмовляється від відповіді на контрольні запитання. Знання 

та уміння з програмного матеріалу практично відсутні. 

Менше 60 

 
 

Рівень підготовки FX є недостатніми для участі у рейтинговому 

конкурсі на зарахування. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Фахове вступне випробування проводиться у формі усного екзамену. 

Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в 

порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до 

вступного екзамену ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що 

складається відповідний протокол.  

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних 

комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми 

фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань 

оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Університету.   

Екзамен проводиться у строки передбачені Правилами прийому до 

ДБТУ.  

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого 

він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). 

Екзаменаційний білет містить завдання, з тем, вказаних у програмі фахових 

вступних випробувань, Вступник відповідає на них з попередньою 

підготовкою 2 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими 

або електронними інформаційними засобами забороняється.  

Результати випробування оцінюються за 100-бальною шкалою за 

правилами вказаними в розділі «Критерії оцінювання вступних фахових 

випробувань» і відмічаються у «Листі усної відповіді». Рівень знань 

вступника за результатами екзамену записується також до екзаменаційної 

відомості і підтверджується підписами членів комісії. Відомість 

оформлюється одразу після завершення екзамену і передається до 

приймальної комісії. 
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