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ВСТУП
Програма додаткового фахового вступного випробування призначена для
осіб, які вступають до Уманського національного університету садівництва для
здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073
«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 075
«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст, магістр, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки). Вступ таких осіб можливий за умови успішного проходження
додаткового фахового вступного випробування.
Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у
формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує
фаховому вступному випробуванню. Загальна кількість тестових завдань
становить 150, з яких вступнику за допомогою інформаційної системи
дистанційної освіти Moodle задається 50. Кожне завдання містить чотири
варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Результати додаткового
фахового вступного випробування оцінюються за двобальною шкалою –
склав/не склав. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань,
позбавляються права участі в конкурсному відборі.
Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма
часу встановлюється не більше 1 астрономічної години.
За результатами відповіді оцінюється загальний рівень володіння
програмним матеріалом і приймається рішення про допуск його до складання
вступних фахових випробувань для здобуття ступеня бакалавра зі
спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне
управління та адміністрування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність».
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ
1. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
1.

Общинне господарство в період формування основ цивілізацій.

2.

Особливості господарського розвитку та економічної думки Східної та
Західної (європейської ) цивілізацій.
Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в
період Середньовіччя.
Становлення ринкового господарства та економічна думка європейських
країн.
Формування господарства індустріального суспільства та становлення

3.
4.
5.

економічної теорії.
Ринкове господарство та основні напрями економічної думки в період
монополістичної конкуренції.
7. Особливості розвитку господарства індустріального суспільства і основні
напрямки теоретичних досліджень на українських землях.
8. Господарство та економічні дослідження в період державномонополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації.
9. Економічний розвиток українських земель в умовах радянської
економічної системи та його трактування в економічній літературі.
10. Світове господарство та основні напрями економічної теорії на етапі
інформаційно-технологічної революції.
6.

2. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система
суспільства. Відносини власності.
2. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства
3. Теорія товару та грошей
4. Ринок: сутність, функції та економічний механізм функціонування ринку.
Монополізм і конкуренція.
5. Суб'єкти ринкової економіки.
6. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. Кругообіг та обіг
капіталу.
7. Сукупний продукт та економічне зростання
8. Циклічний характер суспільного відтворення.
9. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її
економічні функції.
10. Інтернаціоналізація та глобалізація світогосподарських зв’язків.
Економічні аспекти загальноцивілізаційних проблем людства
1.

3. МІКРОЕКОНОМІКА
Теорія граничної корисності та поведінки споживача.
Попит та пропозиція, їх взаємодія. Теорія еластичності.
Теорія фірми: виробництво та вартість
Ринок досконалої конкуренції.
Монопольний ринок.
Ринок монополістичної конкуренції.
Олігополістична структура ринку.
Теорія ринків факторів виробництва.
Загальна рівновага конкурентних ринків. Економічна ефективність та
добробут.
10. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага.
1.
2.
3.
4.
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ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
1. Яке з перерахованих понять не належить до фаз ділового циклу:
А. Інфляція.
Б. Депресія.
В. Піднесення.
Г. Пожвавлення.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ І ПОРЯДОК
ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ
Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у
формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує
фаховому вступному випробуванню. Загальна кількість тестових завдань
становить 150, з яких вступнику за допомогою інформаційної системи
дистанційної освіти Moodle задається 50. Кожне завдання містить чотири
варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Результати додаткового
фахового вступного випробування оцінюються за двобальною шкалою –
склав/не склав. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань,
позбавляються права участі в конкурсному відборі.
Для проведення додаткового фахового вступного випробування норма
часу встановлюється не більше 1 астрономічної години.
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У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він
не допускається до складання фахового вступного випробування і втрачає
право брати учать у конкурсному відборі.
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