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ВСТУП 
 

Програма додаткового фахового вступного випробування призначена для 

осіб, які вступають до Уманського національного університету садівництва для 

здобуття ступеня магістра зі спеціальності 051 «Економіка» на основі ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Вступ таких осіб можливий за 

умови успішного проходження додаткового фахового вступного випробування 

з урахуванням середнього бала відповідного диплома. 

Додаткове фахове вступне випробування проводиться на комп’ютерах у 

формі тестового контролю знань, має кваліфікаційний характер та передує 

фаховому вступному випробуванню та вступному іспиту з іноземної мови. 

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. Вступник склав додаткове 

фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше 

тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань 

вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та 

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 

вступного фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови для 

здобуття ступеня магістра зі спеціальності 051 «Економіка».  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ, ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ТЕМИ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 

1. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки. 

2. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства. 

3. Економічна система суспільства та її структура.  

4. Економічні відносини власності. 

5. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства  

6. Теорія товару та грошей 

7. Ринок: сутність, функції та економічний механізм функціонування ринку. 

Монополізм і конкуренція. 

8. Домогосподарство як суб'єкт ринкової економіки. 

9. Підприємство та підприємництво. 

10. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. Кругообіг та обіг 

капіталу.  



11. Сукупний продукт та економічне зростання 

12.  Циклічний характер суспільного відтворення.  

13. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її 

економічні функції. 

14. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних 

економічних відносин.  

15. Економічні аспекти загальноцивілізаційних проблем людства 

 

2. МІКРОЕКОНОМІКА 

1. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.  

2. Попит та пропозиція, їх взаємодія. Ринкова рівновага. 

3. Еластичність і пристосування ринку. 

4. Мікроекономічна модель підприємства. 

5. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. 

6. Теорія витрат виробництва та прибутку. 

7. Вибір фірмою обсягу виробництва і конкурентне пропонування. 

8. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії. 

9. Ринок монополістичної конкуренції. 

10. Олігополістична структура ринку. 

11. Теорія ринків факторів виробництва. 

12. Загальна рівновага  конкурентних ринків. Економічна ефективність та 

добробут. 

13. Інституціональні аспекти ринкового господарства. 

 

3. МАКРОЕКОНОМІКА 

1.  Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

2. Макроаналіз сукупного попиту і сукупної  пропозиції 

3. Ринок праці та механізм його функціонування. Безробіття. 

4. Грошовий ринок та грошово-кредитна система. 

5. Інфляційний механізм та способи його регулювання. 

6. Споживання, заощадження та інвестиції  

7. Сукупні видатки і макроекономічна рівновага.  

8. Монетарна політика держави 

9. Фіскальна політика держави 

10. Соціальна політика держави. 

11. Економічна динаміка 

12. Макроекономічні процеси у відкритій економіці 

 

 

 

 



ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Фундаментальна проблема будь-якої економічної системи – це: 

А. Інвестиції. 

Б. Спосіб виробництва. 

В. Споживання. 

Г. Обмеженість ресурсів. 



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 та вступному іспиту з іноземної мови. 

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. Вступник склав додаткове 

фахове вступне випробування, якщо він дав вірну відповідь на 25 і більше 

тестових завдань. Особи, які вірно відповіли менше, ніж на 25 тестових завдань 

вважаються такими, що не склали додаткове фахове вступне випробування та 

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 та вступного 

іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі. 
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