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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Фахові вступні випробування для зарахування абітурієнтів на 

навчання за нормативним терміном денної форми  за напрямком підготовки 

8.1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-

адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістра призначені 

для перевірки системи знань і вмінь випускників на основі базової або повної 

вищої освіти за переліком галузей знань напрямів підготовки із 

спеціальностей, який визначається МОН.  

Програма призначена для ознайомлення абітурієнтів з переліком 

навчальних змістовних модулів, зміст яких використовується для складання 

тестових завдань з фахового вступного іспиту для зарахування на денну  

форму навчання. 

Завдання спрямовані на перевірку формування найважливіших вмінь 

базового рівня,  які визначені у вимогах до обов’язкового рівня підготовки за 

напрямом 8.1801 «Специфічні категорії». 

При виконанні завдань абітурієнти повинні показати наступний 

рівень сформованих знань та вмінь: 

- оцінювати сучасні економічні проблеми з гуманістичних позицій, 

на основі наукової методології; 

- використовувати сучасні підходи та інструменти менеджменту та 

маркетингу при розгляді проблем управління підприємством; 

- узагальнювати теоретичні основи функціонування підприємств та 

їх підрозділів; 

- визначати закономірності, методи, форми раціональної побудови і 

здійснення виробничої діяльності підприємства; 

- використовувати сучасні методики розрахунку показників, які 

характеризують стан економіки підприємства; 

- визначити  роль менеджменту у розвитку соціального виробництва; 

- проаналізувати основні теорії та концепції менеджменту; 

- визначити сутність основних функцій управління.  

Фахові вступні випробування проводяться для встановлення рівня 

опанування абітурієнтами з наступних дисциплін: 

– Маркетинг; 

– Економіка підприємства; 

– Менеджмент. 

 

 

 



2.  ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  
 

2.1.  З  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

 „МАРКЕТИНГ” 

 

Тема 1. Соціальні основи маркетингу: задоволення людських 

потреб 

Що таке маркетинг? Потреби. Запити. Товари. Обмін. Угода. Ринок. 

Маркетинг. Управління маркетингом. Концепції управління маркетингом. 

Концепція вдосконалення виробництва. Концепція вдосконалення товару. 

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль. Концепція маркетингу. 

Концепція соціально-етичного маркетингу. Цілі системи маркетингу. 

Досягнення максимально можливого високого споживання. Досягнення 

максимальної споживчої задоволеності. Надання максимально широкого 

вибору. Максимальне підвищення якості життя. Стрімке поширення системи 

маркетингу у сфері підприємництва та некомерційної діяльності, на 

міжнародній арені. 

 

Тема 2. Процес управління маркетингом 

Що таке аналіз ринкових можливостей? Виявлення нових ринків. 

Оцінка маркетингових можливостей. Відбір цільових ринків. Заміри і 

прогнозування попиту. Сегментування ринку. Відбір цільових сегментів 

ринку. Позиціонування товару на ринку. Розробка комплексу маркетингу. 

Втілення в життя маркетингових заходів. Система планування маркетингу. 

Система організації служби маркетингу, маркетингового контролю. 

 

Тема 3. Системи маркетингових досліджень та маркетингової 

інформації 

Що таке концепція системи маркетингової інформації? Система 

внутрішньої звітності. Система збору зовнішньої поточної маркетингової 

інформації. Система маркетингових досліджень. Схема маркетингового 

дослідження. Виявлення проблем і формулювання цілей дослідження. 

 

Тема 4. Маркетингове середовище 

Що таке основні фактори мікросередовища функціонування фірми? 

Фірма. Постачальники. Маркетингові посередники. Клієнтура. Конкуренти. 

Контактні аудиторії. Основні чинники макросередовища функціонування 

фірми. Демографічна середовище. Економічне середовище. Природне 

середовище. Науково-технічне середовище. Політичне середовище. 

Культурне середовище. 

 

Тема 5. Споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів 

Що таке модель купівельної поведінки? Характеристики покупця. 

Фактори культурного рівня. Фактори соціального порядку. Фактори 

особистого порядку. Фактори психологічного порядку. Процес прийняття 



рішення про покупку. Усвідомлення проблеми. Пошук інформації. Оцінка 

варіантів. Рішення про покупку. Реакція на покупку. Різні варіанти прийняття 

рішення про покупку товару-новинки. Етапи процесу сприйняття. 

Індивідуальні відмінності людей в готовності сприйняття нововведень. Роль 

особистого впливу. Вплив характеристик товару на темпи його сприйняття. 

 

Тема 6. Ринок підприємств і поведінка організованих споживачів 

Що таке ринок товарів промислового призначення? Хто виступає на 

ринку товарів промислового призначення? Хто бере участь у прийнятті 

рішень про закупівлі товарів промислового призначення? Що робить 

основний вплив на покупців товарів промислового призначення? Як саме 

покупці товарів промислового призначення приймають рішення про 

закупівлі? Ринок посередників. Хто виступає на ринку проміжних продавців? 

Які рішення про закупівлі беруть посередники? Хто бере участь у прийнятті 

рішень про закупівлі товарів для перепродажу? Як саме посередники 

приймають рішення про закупівлі? Ринок державних установ. Хто виступає 

на ринку державних установ? Які рішення про закупівлі беруть покупці від 

імені державних установ? Хто бере участь у прийнятті рішень про закупівлі 

від імені державних установ? Що робить основний вплив на закупників 

державних установ? Як саме державні установи приймають рішення про 

закупівлі? 

 

Тема 7. Сегментування ринку, вибір цільових сегментів і 

позиціонування товару 

Що таке сегментування ринку? Загальний підхід до сегментації 

ринку. Основні принципи сегментування споживчих ринків. Основні 

принципи сегментування ринків товарів промислового призначення. Вибір 

цільових сегментів ринку. Три варіанти охоплення ринку. Виявлення 

найбільш привабливих сегментів ринку. Позиціонування товару на ринку. 

 

Тема 8. Розробка товарів: товари, товарні марки, упаковка, 

послуги 

Що таке товар? Товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар 

з підкріпленням. Основні види класифікації товарів. Товари тривалого 

користування, товари короткочасного користування, послуги. Класифікація 

товарів широкого споживання. Класифікація товарів промислового 

призначення. Рішення про використання марок. Рішення щодо марочних 

позначень. Рішення про хазяїна марки. Рішення про якість марочного товару. 

Рішення щодо сімейності марки. Рішення про розширення меж використання 

марки. Рішення про багатомарочні підходи. Рішення щодо упаковки товару. 

Рішення щодо маркування. Рішення щодо послуг для клієнтів. Рішення щодо 

комплексу послуг. Рішення про рівень сервісу. Рішення про форму 

сервісного обслуговування. Відділ сервісного обслуговування клієнтів. 

Рішення щодо товарного асортименту. Рішення про широту товарного 

асортименту. Рішення щодо товарної номенклатури. 



 

Тема 9. Розробка товарів: нові товари та проблеми життєвого 

циклу 

Що таке стратегія розробки нових товарів? Формулювання ідей. 

Відбір ідей. Розробка задуму і його перевірка. Розробка стратегії маркетингу. 

Аналіз можливостей виробництва і збуту. Розробка товару. Розгортання 

комерційного виробництва. Підхід до етапів життєвого циклу товару. Етап 

виведення товару на ринок. Етап зростання. Етап зрілості. Етап занепаду. 

 

Тема 10. Встановлення цін на товари: задачі і політика 

ціноутворення 

Що таке ціноутворення на різних типах ринків? Чиста конкуренція. 

Монополістична конкуренція. Олігополістична конкуренція. Чиста 

монополія. Постановка завдань ціноутворення. Забезпечення виживання. 

Максимізація поточного прибутку. Завоювання лідерства за показниками 

частки ринку. Завоювання лідерства за показниками якості товару. 

Визначення попиту. Методи оцінки кривих попиту. Еластичність попиту за 

цінами. Оцінка витрат. Види витрат. Аналіз цін і товарів конкурентів. Вибір 

методу ціноутворення. Розрахунок ціни за методом "середні витрати плюс 

прибуток". Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення 

цільового прибутку. Встановлення ціни на основі цінності товару. 

Встановлення ціни на основі рівня поточних цін. Встановлення ціни на 

основі закритих торгів. Встановлення остаточної ціни. Психологія 

ціносприйняття. Політика цін фірми. Вплив ціни на інших учасників 

ринкової діяльності. 

 

Тема 11. Встановлення цін на товари: підходи до проблеми 

ціноутворення 

Що таке підходи до проблеми ціноутворення? Встановлення цін на 

новий товар. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури. Встановлення 

цін за географічним принципом. Встановлення цін зі знижками і заліками. 

Встановлення цін для стимулювання збуту. Встановлення дискримінаційних 

цін. Ініціативна зміна цін. Ініціативне зниження цін. Ініціативне підвищення 

цін. Реакції споживачів на зміну цін. Реакції конкурентів на зміну цін. 

Реакція фірми на зміну цін конкурентами. 

 

Тема 12. Методи розповсюдження товарів: канали розподілу і рух 

товару 

Що таке природа каналів розподілу? Навіщо потрібні посередники. 

Функції каналу розподілу. Число рівнів каналу. Канали в сфері послуг. 

Поширення вертикальних маркетингових систем. Поширення 

горизонтальних маркетингових систем. Поширення багатоканальних 

маркетингових систем. Співпраця, конфлікти і конкуренція каналів 

розподілу. Рішення про структуру каналу. Виявлення основних варіантів 

каналів. Рішення про управління каналом. Відбір учасників каналу. 



Мотивування учасників каналу. Оцінка діяльності учасників каналу. Рішення 

з проблем руху товару. Природа товароруху. Цілі руху товару. Обробка 

замовлень. Складування. Підтримка товарно-матеріальних запасів. 

Транспортування. Структура управління рухом товарів фірми. 

 

Тема 13. Методи розповсюдження товарів: роздрібна та оптова 

торгівля 

Що таке роздрібна торгівля? Природа і значення роздрібної торгівлі. 

Види роздрібних торгових підприємств. Маркетингові рішення роздрібного 

торговця. Оптова торгівля. Природа і значення оптової торгівлі. Види 

підприємств оптової торгівлі. Маркетингові рішення оптовика. 

 

Тема 14. Просування товарів: стратегія комунікації і 

стимулювання 

Що таке етапи розробки ефективної комунікації? Виявлення цільової 

аудиторії. Визначення бажаної відповідної реакції. Вибір звернення. Вибір 

засобів розповсюдження інформації. Вибір властивостей, що характеризують 

джерело звернення. Облік потоку зворотного зв'язку. Розробка комплексного 

бюджету просування та відбір елементів комплексу просування. Розрахунок 

загального бюджету на просування. Формування комплексу просування. 

 

Тема 15. Просування товарів: реклама, стимулювання збуту та 

зв'язки з громадськістю 

Що таке реклама? Постановка завдань. Рішення про розробку 

бюджету. Рішення щодо рекламного звернення. Рішення про засоби 

поширення інформації. Оцінка рекламної програми. Стимулювання збуту. 

Постановка завдань стимулювання збуту. Вибір засобів стимулювання збуту. 

Розробка програми стимулювання збуту. Попереднє випробування програми 

стимулювання збуту. Втілення в життя програми стимулювання збуту. 

Оцінка результатів програми стимулювання збуту. Зв'язки з громадськістю. 

Постановка завдань відділу по зв'язках з громадськістю. Вибір засобів 

зв'язків з громадськістю. Втілення в життя плану з формування громадської 

думки. Оцінка результатів діяльності з формування громадської думки. 

 

Тема 16. Просування товарів: особистий продаж і управління 

збутом 

Що таке постановка завдань відділу збуту фірми? Вибір 

організаційної структури служби збуту. Основні принципи роботи відділу 

збуту. Організаційна структура служби збуту фірми. Розміри служби збуту 

фірми. Система оплати праці торгового персоналу. Залучення та відбір 

торгових агентів. Основні риси торгового агента. Процедура набору 

кандидатів. Навчання торгових агентів. Основи мистецтва продажу. 

Контроль за роботою торгових агентів. Орієнтування торгових агентів. 

Мотивування торгових агентів. Оцінка ефективності роботи торгових 

агентів. Джерела інформації. Формальна оцінка роботи. 



 

Тема 17. Інтерактивний і прямий маркетинг 

Що таке "прямий маркетинг"? Зростання і переваги прямого 

маркетингу. Переваги прямого маркетингу. Розвиток прямого маркетингу. 

Бази даних про покупців і прямий маркетинг. Форми прямого маркетингу. 

Особистий продаж. Пряма поштова розсилка. Маркетинг по каталогу. 

Телемаркетинг. Телевізійний маркетинг негайного відгуку. Інтерактивний 

маркетинг і електронна торгівля. Швидкий розвиток інтерактивного 

маркетингу. Електронний покупець. Переваги інтерактивного маркетингу. 

Канали інтерактивного маркетингу. Спокуси і проблеми інтерактивного 

маркетингу. Інтегрований прямий маркетинг. Громадська думка та етичні 

питання в прямому маркетингу. Роздратування, нечесність, шахрайство. 

Вторгнення в особисте життя. 

 

Тема 18. Стратегія, планування, контроль 

Стратегічне планування? Місія фірми. Завдання і цілі фірми. План 

розвитку бізнес-портфеля. Стратегія зростання фірми. Планування 

маркетингу. Розділи плану маркетингу. Розробка бюджету маркетингу. 

Маркетинговий контроль. Контроль за виконанням річних планів. Контроль 

прибутковості. Стратегічний контроль. 

 

Тема 19. Міжнародний маркетинг 

Вивчення середовища міжнародного маркетингу? Система 

міжнародної торгівлі. Економічне середовище. Політико-правове 

середовище. Культурне середовище. Рішення про доцільність виходу на 

зовнішній ринок. Рішення про те, на які ринки вийти. Рішення про методи 

виходу на ринок. Експорт. Спільна підприємницька діяльність. Пряме 

інвестування. Рішення про структуру комплексу маркетингу. Товар. 

Просування. Ціна. Канали розподілу. Рішення про структуру служби 

маркетингу. Експортний відділ. Міжнародна філія. Транснаціональна 

компанія. 

 

Тема 20. Маркетинг і суспільство 

Що таке критика маркетингу з боку громадськості? Вплив маркетингу 

на індивідуальних споживачів. Вплив маркетингу на суспільство в цілому. 

Вплив маркетингу на інших підприємців. Дії громадян з регулювання 

маркетингу. Консьюмеризм. Рух за охорону навколишнього середовища. 

Заходи державного регулювання маркетингу. Дії підприємців для 

становлення соціально-відповідального маркетингу. Моральні принципи 

маркетингу. 
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2.2. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

 „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” 

 

Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання 

Визначення, цілі та напрями діяльності підприємства. Правові основи 

функціонування підприємства. Класифікація і структура підприємств. 

Добровільні та інституційні об'єднання підприємств (організацій). Ринкове 

середовище господарювання підприємств та організацій.  

 



Тема 2. Управління підприємствами 

Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльністю 

підприємств. Організаційні структури управління підприємствами різних 

форм власності.  

 

Тема 3. Виробничі фонди 

Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів та іншого 

майна). Оцінка, класифікація і структура основних фондів. Спрацювання, 

амортизація і відтворення основних фондів. Ефективність відтворення і 

використання основних фондів. Структура, нормування і використання 

оборотних фондів підприємства.  

 

Тема 4. Оборотні кошти підприємства  

Загальна характеристика і нормування. Ефективність використання.  

 

Тема 5. Інноваційні процеси 

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково–технічний 

прогрес (поступ), його загальні та пріоритетні напрями. Організаційний 

прогрес (поступ). Оцінка ефективності технічних та організаційних 

нововведень.  

 

Тема 6. Техніко-технологічна база виробництва 

Характеристика техніко–технологічної бази виробництва. 

Організаційно–економічне управління технічним розвитком підприємства. 

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності). 

Формування і використання виробничої потужності підприємства.  

 

Тема 7. Організація виробництва 

Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих 

процесів. Організаційні типи виробництва. Методи організації виробництва. 

Форми організації виробництва.  

 

Тема 8. Виробнича і соціальна інфраструктура 

Поняття, види і значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. 

Соціальна інфраструктура і діяльність підприємства. Відтворення і розвиток 

інфраструктури.  

 

Тема 9. Регулювання, прогнозування і планування діяльності 

Державне економічне регулювання. Прогнозування розвитку суб'єктів 

господарювання. Методичні основи планування. Стратегія розвитку 

підприємства і бізнес–планування. Тактичне та оперативне планування.  

 

Тема 10. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 

Загальна характеристика продукції (послуг). Маркетингова діяльність і 

формування програми випуску продукції (надання послуг). Матеріально–



технічне забезпечення виробництва. Якість і конкурентоспроможність 

продукції (послуг). Стандартизація і сертифікація продукції (послуг). 

Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль. 

 

Тема 11. Продуктивність, мотивація та оплата праці 

Продуктивність праці персоналу. Мотивація трудової діяльності 

працівників. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна 

організація. Застосовувані форми і системи оплати праці робітників. Доплата 

і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Участь 

працівників у прибутках підприємства (установи, організації). 

 

Тема 12. Валові витрати і ціни на продукцію (послуги) 

Поточні витрати на продукування виробів (послуг). Їх класифікація і 

структура. Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції. 

Обчислення собівартості окремих виробів. Стратегія і шляхи зниження 

поточних витрат. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, 

види, методи встановлення і регулювання.  

 

Тема 13. Економічна безпека та антикризова діяльність 

підприємства 

Змістово–типологічна характеристика економічної безпеки 

господарюючого суб'єкта. Рівень економічної безпеки і кризовий стан 

підприємства. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки 

підприємства. Національна програма антикризового господарювання.  

 

Тема 14. Банкрутство і ліквідація підприємств (організацій) 

Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище. 

Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). 
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2.3. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

„МЕНЕДЖМЕНТ” 

Тема 1. Організації, менеджери та успішне управління  

Що забезпечує успіх організацій? Організації. Хто такі менеджери, і 

чим вони займаються? Управління, спрямоване на успіх. 

 

Тема 2. Еволюція управлінської думки 

Підходи до управління з точки зору різних шкіл менеджменту. 

Процесний підхід. Системний підхід. Ситуаційний підхід.  

 

Тема 3. Внутрішнє середовище організації  

Внутрішні змінні. Взаємозв'язок внутрішніх змінних.  

 

Тема 4. Зовнішнє середовище в бізнесі  

Організація та її середовище. Характеристики зовнішнього 

середовища. Середовище прямого впливу. Середовище непрямого впливу. 

Міжнародне оточення.  

 

Тема 5. Соціальна відповідальність і етика  

Роль бізнесу в суспільстві. Соціальна відповідальність на практиці. 

Етика і сучасне управління. Підвищення показників етичності поведінки.  

 

Тема 6. Комунікації  



Процес комунікацій та ефективність управління. Міжособистісні 

комунікації. Організаційні комунікації.  

 

Тема 7. Прийняття рішень  

Природа процесу прийняття рішень. Раціональне рішення проблем. 

Інші фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.  

 

Тема 8. Моделі і методи прийняття рішень  

Наука управління. Моделювання. Методи прийняття рішень. Методи 

прогнозування.  

 

Тема 9. Стратегічне планування  

Сутність, функції та вигоди стратегічного планування. Цілі організації. 

Оцінка і аналіз зовнішнього середовища. Управлінське обстеження 

внутрішніх сильних і слабких сторін організації. Вивчення стратегічних 

альтернатив.  

 

Тема 10. Планування реалізації стратегії  

Реалізація стратегічного плану. Управління реалізацією стратегічного 

плану та контроль за його виконанням. Оцінка стратегічного плану.  

 

Тема 11 Організація взаємодії і повноваження  

Делегування, відповідальність і повноваження. Лінійні і апаратні 

повноваження. Ефективна організація розподілу повноважень.  

 

Тема 12 Створення організацій  

Вибір структури. Адаптивні структури. Централізовані та 

децентралізовані організації.  

 

Тема 13. Мотивація  

Зміст і еволюція поняття мотивація. Змістовні теорії мотивації. 

Процесуальні теорії мотивації. Мотивація і компенсація.  

 

Тема 14. Контроль  

Сутність та зміст контролю. Процес контролю. Поведінкові аспекти 

контролю. Характеристики ефективного контролю. Інформаційно-

управляючі системи в плануванні і контролі.  

 

Тема 15. Групова динаміка  

Групи та їх значимість. Розвиток неформальних організацій та їх 

характеристики. Управління неформальною організацією. Як підвищити 

ефективність груп.  

 

Тема 16. Керівництво: влада і особистий вплив  



Влада, вплив, лідер. Форми влади та впливу. Переконання і участь. 

Практичне використання впливу.  

 

Тема 17. Лідерство: стиль, ситуація і ефективність  

Огляд теорій лідерства. Поведінковий підхід до лідерства. Стиль, 

задоволення і продуктивність. Ситуаційні підходи до ефективного лідерства. 

Адаптивне керівництво.  

 

Тема 18. Управління конфліктами, змінами і стресами  

Природа конфлікту в організації. Управління конфліктною ситуацією. 

Природа організаційних змін. Управління змінами. Організаційний розвиток. 

Природа стресу. Стресовий спосіб життя.  

 

Тема 19. Управління трудовими ресурсами  

Формування трудових ресурсів. Розвиток трудових ресурсів. 

Підвищення якості трудового життя.  

 

Тема 20. Управління виробництвом: створення операційної 

системи  

Системний підхід до управління операціями. Питання етики в 

управлінні виробництвом. Проектування виробів і процесів у виробництві. 

Проектування продуктів і процесів у сфері послуг. Виробничі потужності, їх 

розташування, проектні рішення. Розподіл роботи і нормування праці.  

 

Тема 21. Управління виробництвом: функціонування операційної 

системи  

Оперативне управління виробництвом. Планування випуску продукції. 

Управління запасами. Оперативне управління виробництвом. Управління 

проектами. Методи управління проектами. Забезпечення якості.  

 

Тема 22. Управління продуктивністю: комплексний підхід  

Комплексний підхід до питань продуктивності. Управління за 

критерієм продуктивності. Комунікації, прийняття рішень і керівництво в 

справі забезпечення продуктивності.  
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Знання претендентів на навчання оцінюються за 100-бальною шкалою: 

До участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які з 

фахового випробування отримали оцінку не нижче 60 балів.  

Екзаменаційне завдання складається з 20 теоретичних і практичних  

питань. Кожне тестове завдання має лише одну правильну відповідь. 

Теоретична частина містить 15 завдань (1-15 завдання), вірна відповідь 

на кожне з яких еквівалентна 4 бали. Таким чином, максимальна оцінка за 

виконання теоретичних завдань 60 балів. 

Практична частина екзаменаційного білету містить 5 завдань (16-20 

завдання), виконання яких передбачає їх розгорнуте розв’язання. 

Максимальна оцінка за кожне практичне завдання  8 балів, відповідно, за 5 

завдань  40 балів. 

Розв’язання кожного практичного завдання може оцінюватись 

поетапно: 

- в екзаменаційній роботі представлено написання формули,  але 

не наведено рішення  3 бали; 

- здійснено розв’язання завдання, але мають місце значні 

арифметичні помилки  4 бали; 

- здійснено розв’язання завдання, але мають місце незначні 

арифметичні помилки  5 бали; 

- здійснено розв’язання практичного завдання, отримано вірну 

відповідь, але чітко не прописано формулу, відсутнє описання рішення  6 

балів; 

- наведено формули, здійснено розв’язання, отримано вірну 

відповідь, але відсутнє описання алгоритму рішення  7 балів; 

- наведено формули, здійснено розв’язання з описанням дій, 

отримано вірний результат  8 балів; 

Таким чином, загальна максимальна оцінка за виконання всього 

комплексу теоретичних і практичних завдань дорівнює 100 балів. 

 

 

 

 

 

 

  


