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ВСТУП 
 

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр» зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», спеціалізація «Адміністративний менеджмент» розроблена на підставі освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки «Менеджмент». 

Відповідно до ОПП на фахове вступне випробування виносяться такі дисципліни: загальні основи 

економічної теорії; основи держави і права; державне регулювання економіки; менеджмент; 

операційний менеджмент.  

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

1.  Економічна теорія як наука  

Історія виникнення і розвитку економічної теорії. Сучасні напрямки економічної теорії. 

Економічні відносини та їх місце в системі суспільних відносин. Виробництво як процес і його 

елементи. Суспільне виробництво. Продуктивні сили і виробничі відносини. Поняття економічної 

системи, види економічних систем. Економічна теорія і економічна політика [2-5, 10-13]. 

2.  Суспільне виробництво: цілі, ресурси, можливості та результати 

Обмеженість ресурсів і безмежність потреб - найважливіша проблема виробництва. 

Альтернативний вибір і раціональне використання ресурсів.  

Виробничі можливості суспільства та їх фактори. Крива виробничих можливостей. 

Потенціальний і реальний обсяг виробництва. Ефективність суспільного виробництва та її 

показники [2-5, 10-13]. 

3.  Власність та її історичні форми 

Власність, її економічний зміст і юридичні форми. Місце власності у системі економічних 

відносин. Суб’єкти та об’єкти власності. 

Власник, його економічні інтереси і господарські функції. Власник і підприємництво. 

Еволюція форм власності у сучасних умовах. Типи  підприємств. Державна власність та її 

протиріччя. Приватна власність, її переваги і роль у ринковій економіці [2-5, 10-13]. 

4.  Товарне виробництво. Ринок як форма організії господарського життя 

Ринок. Ринковий механізм, його елементи. Попит, пропозиція, ринкова ціна. Еластичність 

попиту та пропозиції. Розрахунок показників еластичності попиту і пропозиції. 

Конкуренція, її форми, методи, соціально-економічні наслідки. Сутність монополії. 

Монополія і конкуренція. Державна антимонопольна політика. Можливості та обмеженість ринку 

[2-5, 10-13].  

5.  Теорія споживчого вибору 

Закон убуваючої граничної корисності. Споживчий вибір і бюджетне обмеження. Правило 

максимізації корисності. Гранична корисність і крива   попиту. Аналіз кривих байдужності та їх 

використання. Використання теорії споживчого вибору в економічній теорії [2-5, 10-13]. 

6.  Витрати виробництва 

Економічні витрати. Зовнішні та внутрішні витрати. Економічний, бухгалтерський  і 

нормальний прибуток. Постійні, змінні та загальні витрати. Витрати виробництва у 

короткостроковий та довгостроковий періоди [4, 7-9]. 

7.  Визначення ціни і обсягу виробництва на конкурентних і неконкурентних ринках 

Максимізація прибутку в короткостроковий період. Принцип порівняння валового 

прибутку з валовими витратами. Принцип порівняння граничного прибутку з граничними 

витратами. Максимізація прибутку у довгостроковому періоді. Довгострокова конкурентна 

рівновага. Максимізація прибутку в умовах монополії, монополістичної конкуренції, олігополії[4, 

7-9]. 

8.  Виробництво і ціноутворення на економічні ресурси 

Попит на ресурси, його фактори. Правило мінімізації витрат і максимізації прибутку. 

Раціональне співвідношення ресурсів. Попит і пропозиція на ринку робочої сили. Заробітна плата 

як ціна робочої сили. Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна зарплата і прожитковий 
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мінімум, соціальне страхування. Основні моделі ринку праці. Вплив профспілок на механізм 

ринку праці. 

Особливості ринку землі і капіталу. Земельна рента, ціна землі. Визначення ставки 

позичкового відсотка [4, 7-9]. 

9.  Національна економіка  

Суб’єкти і об’єкти макроекономіки. Система національних рахунків і особливості 

обчислення показників валового внутрішнього продукту, валового національного продукту. 

Національний доход і національне багатство. Рівень цін і макроекономічні показники. Цілі 

макроекономіки. Ефективність макроекономічного рівня і її показники [1, 4, 6, 12]. 

10. Економічне зростання і  макроекономічна ринкова рівновага  
Циклічний розвиток економіки. Поняття економічного зростання, його фактори і типи. 

Економічний цикл і його фази. Структурні кризи. Антициклічне регулювання.  

Макроекономічна рівновага. Сукупний попит і його фактори. Сукупна пропозиція і її 

фактори. Споживання і заощадження: фактори, функції. Середня і гранична схильність до 

споживання і заощадження. Інвестиції: фактори, функція. Мультиплікатор інвестицій. Моделі 

рівноваги у національній економіці [1, 4, 6, 12]. 

11.  Зайнятість, безробіття у системі макроекономічної рівноваги та соціальна 

політика 

Ринок праці і його функціонування. Загальна і ефективна зайнятість. Безробіття, його 

рівень і форми. Економічні і неекономічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Особливості 

безробіття в Україні. Державна політика зайнятості. Економічна нерівність і політика соціального 

захисту [1, 4, 6, 12]. 

12.   Фінансово-кредитна система. Грошовий обіг і інфляція 

Фінанси у системі економічних відносин. Суть фінансів і їх функції. Фінанси підприємств і 

загальнодержавні фінанси. Фінанси населення. Сутність і механізми фіскальної політики. 

Фіскальна політика і державний бюджет. Кредитна система і її роль. Комерційні банки. 

Центральний банк. Цінні папери і їх ринок. 

Грошова система держави. Рівновага на грошовому ринку. Закони грошового обігу. 

Інфляція, її форми і антиінфляційні заходи держави. 

Економічні, соціально-політичні і фінансові методи стабілізації валют. Грошовий ринок. 

Грошово-кредитне регулювання економіки [1, 4, 6, 12]. 

13.  Тенденції розвитку світового господарства 

Світове господарство і основні етапи його розвитку. Інтернаціоналізація господарського 

життя у сучасних умовах. Вивіз капіталу і міжнародний кредит. Світова торгівля. Теорія 

порівняльних переваг. Міграція робочої сили. Міжнародні валютні відносини. Проблеми 

інтеграції економіки України у світове господарство [1, 4, 6, 12]. 

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

1. Виникнення та сутність держави і права 

Виникнення, сутність та форми держави, її функції. Поняття і ознаки правової держави. 

Значення Конституції для розбудови в Україні правової держави. Становлення сучасної 

незалежної Української держави та її системи права 

Основи суспільного ладу та політична система України. Гілки влади. Система органів  

державної влади. Місцеве самоврядування. 

Співвідношення держави та права. Механізм держави і державної влади. Основні типи 

держав. Громадянське суспільство і правова держава. Структура права. Система права та система 

законодавства. Право, його функції та джерела. Норми права, їх структура. Поняття та види 

правовідносин. Публічне і приватне право. Поняття та види правопорушення. Поняття юридичної 

відповідальності, види відповідальності [24, 29-31]. 

2. Основи конституційного права 

Поняття конституційного права та його джерела. Конституція України, її структура, зміст. 

Основи суспільного ладу України: політична, економічна та соціальна системи. Держава і особа, 



 4 

основні права, свободи та обов’язки громадян України. Національно-державний устрій України. 

Повноваження Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України. Організація 

судової влади та здійснення правосуддя в Україні [24, 29-31]. 

3. Основи адміністративного права України 

Поняття адміністративного права, державного управління, самоврядування. Суб’єкти 

адміністративного права: органи державної влади, органи державного управління, державні 

службовці, громадяни, громадські організації, органи місцевого самоврядування. 

Правові форми і методи діяльності органів державного управління. Поняття й види актів 

державного управління. Адміністративний проступок, його ознаки. Види адміністративного 

правопорушення. Адміністративно-правова відповідальність. Органи, що уповноважені 

розглядати справи про адміністративні правопорушення. Державне управління окремими галузями 

народного господарства. Державна служба [24, 27, 30, 31]. 

4. Основи цивільного права України  

Поняття цивільного права. Відносини, що регулюються цивільним правом. Цивільний 

кодекс України: сутність, структура, значення. Цивільні правовідносини: виникнення, зміни та 

припинення. Суб’єкти і об’єкти цивільного права.  Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. 

Юридичні особи: поняття й ознаки. Об’єкти цивільного права. Правочини, їх форми, види, умови 

дійсності. Позовна давність.  

Поняття власності і права власності, цивільно-правове регулювання відносин власності. 

Зміст, підстави виникнення і припинення права власності. Правовий режим майна організацій, 

підприємств, об’єднань. Захист права власності.  

Цивільно-правові зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань [24, 26, 30, 

31]. 

5. Основи трудового права України 

Поняття трудового права, його джерела та основні принципи. Трудові правовідносини.  

Трудовий договір. Поняття трудового договору і трудового контракту. Форми,  порядок 

укладання, види. Випробування при прийнятті на роботу. Зміна умов трудового договору. 

Припинення трудового договору. 

Робочий час і час відпочинку. Поняття робочого часу, види робочого часу. Надурочні 

роботи. Час відпочинку.  

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність працівників. Поняття трудової 

дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення за успіхи у праці. 

Відповідальність за порушення трудової дисципліни. Поняття матеріальної відповідальності, її 

види та підстави.  

Поняття трудових спорів, їх види. Система органів, що вирішують трудові спори. Порядок 

вирішення трудових спорів. Підвідомчість спорів [24, 25, 30, 31].  

6. Основи господарського права України 

Господарське право, господарські правовідносини, господарське законодавство. 

Господарський кодекс України: сутність, структура, значення. Поняття та ознаки підприємницької 

діяльності. Поняття та ознаки некомерційної діяльності. Суб’єкти господарювання: поняття та 

види. Поняття та види господарських товариств. Легалізація господарської діяльності: поняття та 

її складові. Господарські зобов’язання.  

Система конкурентного законодавства. Види і сутність порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції [24-31]. 
 

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

1. Необхідність і суть державного регулювання економіки. 

Протиріччя і обмеженості ринку і необхідність державного втручання в економіку. Природа 

держави і розвиток її ролі у суспільстві. Державне регулювання економіки як функція держави.  
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Соціально-економічні цілі державного регулювання. Межі державного втручання в 

економіку. Регулювання економіки як сукупність інституціонального, державного та громадського 

регулювання [14-19].  

2. Основні елементи системи державного регулювання економіки.  

Суб’єкти економічної політики: держава, профспілки, спілки підприємців, громадські 

об’єднання. Місце державних органів в структурі суб’єктів регулювання. Загальна організаційна 

структура управління державою. Об’єкти державного регулювання в економічній сфері. Методи 

впливу держави на соціально-економічний розвиток. Інструменти державного регулювання 

економіки.  

Напрямки економічної політики держави. Фінансово-податкова, грошово-кредитна, 

соціальна, зовнішньоекономічна політика. Антимонопольне, антиінфляційне, антициклічне 

регулювання держави [14-19]. 

3. Фінансово-податкова політика 

Фінанси, фінансова система і фінансова політика. Фіскальна і бюджетна політика. 

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. Бюджетний вплив на 

розвиток економіки. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави.  

Податки як інструмент державного регулювання економіки. Податкова система і податкова 

політика країни. Протиріччя податкового впливу на економіку [20-23]. 

4. Грошово-кредитне регулювання економіки 

Грошово-кредитна система держави. Національний банк як суб’єкт державного 

регулювання економіки, його завдання і функції. Державне регулювання банківської системи. 

Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки. Процентна політика та її вплив на 

економіку. Політика «дорогих» і «дешевих» грошей, зміст цілі і наслідки [20-23]. 

5. Соціальна політика держави 

Ринок і соціальна справедливість. Завдання державного регулювання рівня життя та 

соціального захисту населення. Система соціального забезпечення й соціального страхування. 

Державне регулювання розвитку галузей соціальної інфраструктури. Функції держави у 

регулюванні оплати праці.  

Державне регулювання ринку праці: цілі і напрямки. Стимулювання і розвиток ефективної 

зайнятості. Державні програми зайнятості населення. Державні служби зайнятості, їх завдання і 

функції [14-19].  

6. Зовнішньоекономічна політика держави 

Зовнішньоекономічна політика держави: зміст і цілі. Інструменти, методи і суб’єкти 

регулювання зовнішньоекономічних зв’язків. Основні напрямки зовнішньоекономічної політики 

уряду.  

Зовнішньоторговельна політика держави, її основні типи і інструменти. Державне 

регулювання міжнародного руху факторів виробництва. Інвестиційна політика країни. Державне 

регулювання зовнішньої міграції робочої сили. Валютна політика держави: цілі, зміст, суб’єкти, 

наслідки і протиріччя [20-23]. 

 

РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як 

предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Методи досліджень [32-35]. 

2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Парадигми менеджменту. Класичні та 

неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні 

[35-37, 45]. 

3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристики інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; 

ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль принципів 
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менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок 

між принципами менеджменту [32-34]. 

4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій принципів менеджменту. Функції принципів менеджменту  як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і 

характеристика функцій менеджменту. Загальні та конкретні функції менеджменту. Механізм 

реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність 

способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат 

виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи 

менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, 

принципів та функцій менеджменту [34-37, 46].  

5. Процес управління 

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, 

управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його 

учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: 

цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація 

рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, 

циклічність, послідовність, надійність. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських 

рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття 

управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. 

Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських 

рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень [32-37, 47]. 

6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. 

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила, процедури. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей [32-35]. 

7. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові 

організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та 

горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий 

контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі 

групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації [33-36]. 

8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні 

особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. 

Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і 

моделі процесів мотивування. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці [32-36]. 

9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи, цілі функції 

контролювання. Етапи процесу контролювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського контролювання [36-

37]. 

10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи 

процесу регулювання [35-37]. 

11. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. 

Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди 

«внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі 
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комунікацій. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та 

етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження [35-36, 46]. 

12. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція 

менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, 

лідерство, влада. Адаптивне керівництва. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. 

Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керівництва. 

Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів 

керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера [33-37]. 

13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-

організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

Концепція визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки 

ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність 

менеджменту. Система показників економічної, організаційної та соціальної ефективності 

менеджменту. Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди 

відповідальності та етики у менеджменті. 

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з 

боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту 

[33-37, 47]. 

 

РОЗДІЛ 5. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Сутність та зміст операційного менеджменту 
Сутність, мета та завдання операційного. Місце операційного менеджменту у системі 

управління підприємством. Питання, які вирішує операційний менеджмент. Виробнича 

(операційна) система. Сутність "входу" та "виходу" системи. Типи операційних підсистем. 

Поняття операції та операційної функції. Операції, як види діяльності. Виробництво, поставки, 

транспортування та сервіс. Тетраедр операцій. Матеріальні потоки. Моделі "Виробництво та 

поставки". Моделі «транспортування та сервіс”. Можливі конфігурації сервісної діяльності [38-42, 

48]. 

2. Операційна стратегія та конкурентоспроможність 
Сутність та призначення операційної стратегії. Операційні пріоритети сутність методики 

SWOТ-аналіз. Конкурентоспроможність організації. Виражена компетентність. Конкретні 

пріоритети. Поняття "цінність" продукції. Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності 

організації [38-40, 49]. 

3. Планування виробничих потужностей 

Поняття виробничої потужності. Найкращий оперативний рівень (проектна виробнича 

потужність). Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування виробничих 

потужностей. Концепції планування потужностей. Планування завантаження потужностей. 

Збалансованість операційної системи. Зовнішні джерела підвищення виробничих потужностей. 

Визначення потреби у виробничій потужності. Використання методу "дерева рішень" для оцінки 

альтернативних варіантів зміни потужності [38-41]. 

4. Управління товарно-матеріальними запасами 
Сутність товарно-матеріальних запасів. Призначення та типи запасів. Витрати, які пов'язані 

з підтримкою запасів. Оптимальний розмір замовлення. Основні системи управління запасами. 

Модель з фіксованим обсягом і модель з фіксованим терміном. Виробнича система «точно і 

вчасно». Сутність, призначення та параметри системи. Система управління виробництвом 

«Канбан». Принципи роботи з персоналом [39-41]. 

5. Управління якістю 
Визначення якості. Якість розробки, якість відповідності, якість виробництва. Ціна якості. 

Основні складові ціни якості продукції. Системи управління якістю. Реактивний та попереджуючий 
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підходи до контролю якості. Статистичний контроль якості. Управління тотальною якістю. 

Статистичний контроль процесів. Гуртки якості. Міжнародні стандарти ІSО 9000 та сертифікація 

продукції [38-40, 47]. 

6. Оперативне управління виробництва 
Призначення та склад елементів системи оперативного управління. Оперативно-виробниче 

планування. Календарне планування. Функції оперативного планування виробництва. 

Диспетчеризація та оперативне розпорядництво. Функціонування диспетчерської служби [38-42, 

48]. 

7. Розробка послуг 
Сутність і характеристики послуг. Сучасний погляд на управління сервісом. Операційна 

класифікація послуг. Основні положення проектування сервісних організацій. Сервісна стратегія: 

спрямованість та переваги. Пріоритети у сфері послуг. Інтеграція маркетингових і операційних 

функцій для досягнення конкурентної переваги. Типи сервісних систем: методи поточної лінії, 

самообслуговування та індивідуальний підхід [38-42]. 
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Критерії оцінювання результатів  

фахового вступного випробування 

Освітній ступінь «Магістр» 

Спеціальність   _281__ "______Публічне управління та адміністрування___" 

 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне питання 

виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

  

 

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 

відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

8 

При відповіді на питання чітко та ясно надано правильні та грамотні відповіді з 

використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 

послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі з використанням 

формул та пояснень до них. Здійснено необхідні розрахунки, які передбачають 

формулювання вимог до вибору варіанту рішення. Наведено графіки та залежності, 

які пояснюють отримані результати. Зроблено висновки за результатами 

розрахунків. 

7 При відповіді на питання виявлено високий рівень знань, однак при розв’язанні 

задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблено висновків за 

результатами розрахунків. 

6 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 

поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. При 

виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведено графіки або 

залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблено висновки за 

результатами розрахунків. 

5 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 

виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 

графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 

за результатами розрахунків. 

<4 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<2 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 
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Форма 3: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

11 

При відповіді на питання чітко та ясно надано правильні та грамотні відповіді з 

використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 

Наведено логічну послідовність розв’язання задачі з використанням формул та пояснень 

до них. Здійснено необхідні розрахунки, які передбачають формулювання вимог до вибору 

варіанту рішення. Наведено графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. 

Зроблено висновки за результатами розрахунків. 

10 

При відповіді на питання виявлено високий рівень знань, наведено логічну послідовність 

розв’язання задачі. Здійснено необхідні розрахунки. Наведено графіки та залежності, які 

пояснюють отримані результати. Не зроблено висновки за результатами розрахунків. 

9 

При відповіді на питання виявлено повний рівень засвоєння матеріалу, показано уміння 

правильно висвітлювати отримані знання, але при цьому у рішенні задач є незначні 

недоліки. Не зроблено висновків за результатами розрахунків. 

8 

При відповіді на питання виявлено правильний хід вирішення задачі  та вміння 

застосовувати свої знання до аналізу явищ та процесів. При виконанні розрахунків мають 

місце деякі неточності. Не наведено графіки або залежності, які пояснюють отримані 

результати. Не зроблено висновків за результатами розрахунків. 

7 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При виконанні 

розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведено графіки та 

залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за результатами 

розрахунків. 

6 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. При 

виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не наведені 

графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 

результатами розрахунків. 

5 

При відповіді на питання виявлено поверхневе ознайомлення з матеріалом. При 

виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не наведено 

графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблено висновки за 

результатами розрахунків. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних за 

відповіді на питання балів наступним чином:  

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90-100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно   

 


