
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                               Голова приймальної комісії ДВНЗ ДонНТУ 

                     

                                        ___________________________ Я.О. Ляшок 

Дата затвердження________________ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

«БАКАЛАВР» 

Термін навчання: за денною формою навчання « 2 р. 10 міс. »; 

                                       за заочною формою навчання « 2 р. 5 міс. » 

 

Спеціальність 

____________ 073 ____________________«Менеджмент»__________ 

                         шифр                                         назва напряму підготовки (або спе-

ціальності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровськ, 2017 р. 

 



  

ВСТУП 

 

Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, що вступають на 

навчання за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» з 

терміном навчання – за заочною формою навчання 2 роки 5 міс., за денною фор-

мою навчання 2 роки 10 міс., включає вісім дисциплін: «Математика для еконо-

містів», «Інформатика», «Українська мова», «Англійська мова», «Еволюція еко-

номіки», «Основи економічної теорії», «Історія України», «Міжнародні економі-

чні відносини». По кожній з дисциплін надані назви основних тем і література 

для їх повторення та підготовки. 

Програма призначена для абітурієнтів, що вступають до Індустріального інсти-

туту ДВНЗ «ДонНТУ» на основі диплому молодшого спеціаліста. 

 

 

Розділ 1. _Математика для економістів__ 

 

1.     Предмет та задачі дисципліни [1, 3]. 

2.     Система лінійних рівнянь [1 – 3]. 

3.     Визначники [1, 9]. 

4.     Матриці [2 – 7]. 

5.     Вектори [6 – 8]. 

6.     Пряма на площині [8, 9]. 

7.     Площина у просторі [7 – 9]. 

8.     Пряма у просторі [8, 9] 

9.     Лінії другого порядку [1, 3, 7]. 

10.   Функція однієї змінної [1, 5 – 7]. 

11.    Границя функції однієї змінної [5 – 7]. 

12.    Неперервність функції однієї змінної [4 – 6]. 

13.    Похідна функції однієї змінної [3 – 5]. 

14.    Диференціал функції однієї змінної [5 – 7]. 

15.    Дослідження функції за допомогою похідних [6, 7]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Бугров Я. С. Высшая математика: в 3 т. / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. – 

М. : Дрофа, 2004.  

2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах / П.Е.Данко, 

А.П.Копов, Кожевникова Т.Я. – М.: Вища школа, 1980. 

3. Кудрявцев В.А. Краткий курс по высшей математике / В.А.Кудрявцев, Б.П. Де-

мидович. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 



4. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей математике / К.Н.Лунгу, Д.Т.Письменный, 

С.Н.Федин. – Изд. 4. – М.: Айрис-пресс, 2005.-576 c. 

5. Марон И.А. Диференціальне та інтегральне числення в прикладах і задачах. 

Функції однієї перемінної / И.А. Марон. – М.: Наука, 1973. 

6. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике/ В.П.Минорский.– Изд. 

3-12. – М., 1955-77 р.м.  

7. Тарасов Н.П. - Курс высшей математики для техникумов / Н.П.Тарасов.  – М.:, 

Наука, 1967. – 448 с. 

8. Тевяшев А.Д. Высшая математика. Общий курс. Сборник задач и упражнений. 

Математика для экономистов/ А.Д.Тевяшев, А.Г.Литвин – Харьков: ХТУРЭ, 1997. 

9. Щипачев  В.С. Высшая математика/ В.С. Щипачев.  – М.:, 2005, – 479 с. 

 

Розділ 2. __Інформатика 

 

1. Комп’ютер, призначення і функції основних складових комп’ютера [1 – 3].  

2. Види пам`яті комп`ютера. Види пристроїв вводу-виводу даних [2 – 4].  

3. Операційна система, її призначення та основні функції [2, 3]. 

4. Інформація, форми подання інформації в комп’ютері [3 – 5].  

5. Дискретизація інформації. Кодування інформації [5, 6]. 

6. Електронні таблиці, їх призначення та основні функції [1 – 4]. 

7. Системи числення. Подання чисел в пам'яті комп'ютера [2, 3]. 

8. Виконання базових арифметичних операцій у двійковій системі числення [1 

– 4]. 

9. Операції математичної логіки [1 – 3].  

10. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів [5, 6].  

11. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів [5, 6].  

12. Алгоритмічні мови. Програма і мови програмування [5, 6].  

13. Структура програми. Типи даних. Вирази [3, 6].  

14. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення [2, 3-

5].  

15. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування [2 – 4]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Каймин В.А. Информатика / В.А. Каймин. – 6-е изд. – М.: Инфра-М, 2010. – 

284 с. 

2. Руденко В. Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс информатики / 

Под ред. Мадзигона В. Н. – К.: Феникс, 2000. – 368 с. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. – 246 с. 

4. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підгото-



вки. – Київ: Видавнича група BHV, 2009 – 400 с. 

5. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: BHV, 2005. – 400с. 

6. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування. – Львів.: «Магнолія». – 

2016. – 400 с. 

 

Розділ 3. Еволюція економіки 

 

1.      Предмет і метод курсу «Історія економіки і економічної думки», функції 

дисципліни [1 – 3]. 

2.       Господарський розвиток первісного суспільства на етапі ранніх цивілізацій 

(до VIII ст. до н. е.) [1 -3]. 

3.      Загальна характеристика та шляхи формування господарств східної та захі-

дної цивілізацій (VIII – II т. до н. е.) [1, 3-4].  

4.      Основні напрямки господарського розвитку країн східної цивілізації в 

«осьовий час» (становлення східного рабства). Перші пам’ятки економічної дум-

ки [2, 5-7]. 

5.     Господарство країн європейської цивілізації в період її формування (VIII ст. 

до н. е. – V ст. н. е.). Перші пам’ятки економічної думки [1 – 5]. 

6.      Середньовічне господарство і економічна думка країн європейської цивілі-

зації (V – XV ст. н. е.) [10 – 13]. 

7.      Зародження ринкової економіки та її інститутів у країнах європейської ци-

вілізації, економічні концепції меркантилізму (XVI – перша половина XVII ст.) 

[7 – 11]. 

8.      Становлення національних держав та їх господарство періоду вільної кон-

куренції (XVII – перша половина XIX ст.). Класична політична економія: етапи 

розвитку, основні течії і школи [3 - 8]. 

9.      Основні тенденції світового господарського розвитку в останній третині 

XIX ст. Історична школа політичної економії [10 – 12].  

10.    Особливості господарського розвитку країн європейської цивілізації періо-

ду монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.). 

Виникнення та сутність маржиналізму [8-13].  

11.    Формування і розвиток ринкового господарства країн європейської цивілі-

зації у міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.). «Кейнсіанська революція» і початок 

державного регулювання економіки. Американський інституціоналізм 20-х років 

ХХ ст. та післявоєнний соціально-інституціональний напрямок [9 – 11].  

12.     Основні тенденції господарського розвитку та моделі трансформації еко-

номічних систем країн європейської цивілізації в другій половині ХХ ст. 

Економічні теорії європейського неолібералізму [4 – 6].  



13.    Світове господарство в останній третині ХХ – початку ХХІ ст. Сучасна 

НТР та формування інформаційного суспільства у розвинутих країнах світу [7 – 

12].  

Перелік рекомендованої літератури 

1. Бартенев С.А. Экономическая история: Учебник / Бартенев С.А. – М.: 

Экономист, 2004.   

2. Бартенев, С. А. История экономических учений: учебник / С.А. Бартенев. - 

М.: Юристъ, 2002. - 456 с. 

3. Дмитриченко, Л. И. История экономических учений: курс лекций - 2-е изд. 

/ Л.И. Дмитриченко, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Химченко. - Донецк: Каштан, 2007. 

- 268 с.  

4. Економічна історія України і світу. За ред. В.Д. Лановика. - К.: Вікар, 

2003 

5. Економічна історія. Навчальний посібник / Леоненко П.М. – К.: ЦУЛ, 

2004. 

6. История мировой экономики. Учебник для вузов / Поляк Г.Б. – М., 2004. 

7. Історія економічних учень // Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., 

Леоненко П. М., Нестеренко А. П. / Навчальний посібник / К.: Знання, 2004.- 

1300 c. 

8. Історія економічних вчень навч. посібник / за ред. В. В. Кириленка. - Вид. 

2-ге, випр. і доп. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 252 с. 

9. Лановик Б., Лазарович М., Чайковський В. Економічна історія. Курс лек-

цій. - К.: Вікар, 2000. 

10. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів/ В. М. Лісовицький; М-во освіти і науки 

України. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с. 

11. Лортикян 3. Л. История экономики и экономической мысли Украины. 

Эволюция рыночной экономики. - Харьков: Консул, 2004. 

12. Экономическая история зарубежных стран. Уч. пособие. 4-е изд. /Н.И. По-

летаева, В.И. Голубович, Л.Ф. Пашкевич и др.; Под общ. ред. В.И. Голубовича. – 

Мн.: Интерпрессервис «Экоперспектива», 2003, с.381-573 

13. Юхименко П. Історія економічних учень: Підручник/ П. Юхименко, П. Ле-

оненко,. - К.: Знання, 2005. - 583 с. 

 

Розділ 4. Основи економічної теорії 

 

1. Предмет і метод економічної теорії [1 – 3]. 

2. Виробництво та потреби. Економічні інтереси [1 – 3]. 

3. Соціально-економічний устрій суспільства. Відношення власності [2 -7]. 

4. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар та гроші [1,2, 4-6].  



5. Ринок, його сутність та функції. Конкуренція та ціноутворення [4 – 7]. 

6. Капітал та наймана праця [4, 8, 9]. 

7. Прибуток і ціна виробництва [4 – 9]. 

8. Галузеві особливості виробництва та функціонування капіталу. Форми прибу-

тку, процент і рента [3 – 9]. 

9. Відтворення. Суспільний продукт і його форми [1, 3-6]. 

10. Господарський механізм в системі суспільного виробництва. Держава та її 

економічні функції [2, 4-9]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Підручник – К Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична 

економія: Ніка-Центр, Ельга, 2000. –527 с. 

2. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс (Фундаментальная теория эконо-

мики): Учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Информационно-внедренческий 

центр „Маркетинг”, 2000. – 548 с. 

3. Гальчинський А.С., Єщенко П.Р. Основи економічних знань: Навч. 

посіб. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с. 

4. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт навч. закладів. /С. Степанен-

ко, А.М. Поручник. – 2 – ге, вид. – К.: КНЕУ, 2001. – 306 с. 

5. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник – К.: Академія, 

2000. – 304 с. 

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. 

Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред.. Г.Н. Климко, В.П. 

Несторенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк.. – Знання, 2001. – 743 с. 

7. Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической тео-

рии: Учеб. Пособ. / Под ред. В.Д. Камаева - М.: Владос, 1998. – 272 с. 

8. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих нав-

чальних закладів / За ред.. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004 

– 672 с. 

9. Ревинский И.А. Курс современной экономики: Учебное пособие – Но-

восибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2002. – 319 с. 

 

Розділ 5. Міжнародні економічні відносини 

 

1. Сутність та форми прояву міжнародних економічних відносин [1 – 5, 9,10]. 

2. Міжнародний поділ праці і кооперація виробництва [6 – 10]. 

3. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних             

відносин [1 – 7]. 

4. Сутність, етапи формування та структура світового ринку товарів і  

послуг [7, 8]. 



5. Міжнародна виробнича інфраструктура та її підсистеми [1 – 7, 9, 10]. 

6. Інтернаціоналізація господарського життя в умовах глобальної трансформа-

ції [7, 8]. 

7. Міжнародна міграція робочої сили [1 – 10]. 

8. Міжнародні валютно-фінансові відносини [1 – 6]. 

9. Суть та функції міжнародних кредитних відносин [7 – 10]. 

10. Міжнародна інвестиційна діяльність [5 – 8]. 

11. Міжнародний науково-технологічний обмін [7 – 10]. 

12. Інтеграційні процесі та їх вплив на систему міжнародних  

економічних відносин [1 – 6]. 

13. Національна та міжнародна системи регулювання міжнародних економічних 

відносин [1 – 6, 9, 10]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Амеліна І В. Міжнародні економічні відносини [текст] : навч. посіб. / Амелі-

на І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. – К. : «Центр учбової літератури», 

2013. – 256 с. 

2. Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. 

– К.: Кондор, 2005. - 358 с. 

3. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. 

Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с. 

4. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / Ю.Г.Козак, 

Н.С.Логвінова, О.В.Захарченко, Є.В.Кравченко. – К.: Центр навчальної літе-

ратури, 2012. – 330 с. 

5. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відноси-

ни: Навч. Посібник. – К.: Знания, 2008. – 406 с. 

6. Козик В.В., Панкова Л.А. та ін. Міжнародна економіка та міжнародні еко-

номічні відносини: Практикум. – К.: Вікар, 2003. – 368 с. – (Вища освіта ХХІ 

століття). 

7. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. – 

К., 2003. – 948 с. 

8. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчаль-

ний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.  

9. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. 

– К.: Либідь, 2007. – 640 с. 

10. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія. Підручник. – К.: 

20 Либідь, 2006. – 384 с.  

11. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відноси-

ни. – К.: КНТЕУ, 2003. – 589 с. 

 



Розділ 6. Ділова українська мова 

 

1. Лексичні, орфографічні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної україн-

ської мови.   

2. Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів 

на письмі.  

3. Вимоги до професійних текстів: об’єктивність викладу, логіка, послідов-ність, 

повнота інформації, точність.   

4. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, виба-

чення, погодження тощо.  

5. Культура мовлення під час дискусії.   

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Баран Г.В. Українська мова. Матеріали для підготовки до зовнішнього оціню-

вання. – X.: Країна мрій, 2008. — 112 с.  

2. Білецька О. ЗНО 2015. Українська мова. Комплексна підготовка до зовнішньо-

го незалежного оцінювання. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. — 

498 с.  

3. Голобородько Є.П. Усі уроки української мови в 10 класі. Академічний рівень. 

– Х.: Основа, 2010. — 329 с.  

4. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту. –

Підручник. — К.: Грамота, 2011. — 336 с.   

5. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. 9 клас. – Підручник. — К.: 

Грамота, 2009. — 304 с.  

6. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. 11 клас: рівень стандарту. 

– Підручник. — К.: Генеза, 2012. — 256 с.  

7. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. –  К.: Вища шк., 2007. - 303 с.  

8. Шевчук С.В. Разом, окремо, через дефіс. А-Я: Орфографічний словник: 32000 

слів: Найуживаніші слова і словосполучення. Найновіші запозичення. Спеціа-

льна різногалузева термінологічна лексика. - К. : А.С.К., 2006. - 416с.   

9. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.– 254 с.   

 

Розділ 7. Історія України 

 

1. Історія України як наука та навчальний предмет.   

2. Україна в давні часи та добу середньовіччя.   

3. Козацька доба в історії України.   

5. Україна в ХІХ ст.  6. Україна на початку ХХ ст.  Україна у Першій світовій 

війні.  7. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр.   

8. Україна між світовими війнами (1921-1939 рр.).   



9. Україна у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).  

10. Суспільний розвиток України у повоєнний період і в умовах «відлиги».   

11. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – по-

чаток 1980-х рр.).   

12. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України.   

13. Україна в умовах незалежності.    

 

Перелік рекомендованої літератури 

1.  Власов В. С. Історія України: Підручник для 7-го класу загальноосвітніх на-

вчальних закладів. / В. С. Власов. – К.: Генеза, 2013. – 192 с.  

2.  Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник/ О. Д. Бойко. – К.: Академ-

видав, 2007. – 688 с.  

3.   Гупан М. Н. Новітня історія України: 11 клас. Навчальний посібник./ М. Н. 

Гупан. – К.: А.С.К., 2007. – 384 с.  

4.   Кульчицький С . В. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів. / С. В. Кульчицький  – К.: Літера ЛТД, 

2013. – 528 с.  

5.  Кульчицький С. Історія України (1914–1939): Підручник для 10 кл. загальноо-

світ. навч. закл. / С.Кульчицький, Ю. Шаповал. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.   

6.  Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручник для 11 

кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. Кульчицький, Ю. Шаповал. – К.: Генеза, 

2005. – 320 с.    

 

Розділ 8 . Англійська мова  

1. Іменник: однина та множина, присвійний відмінок 

2. Артикль: означений та неозначений, нульовий артикль 

3. Прикметник: категорії та види прикметників, ступені порівняння прикметни-

ків 

4. Займенник, види займенників 

5. Дієслово: правильні та неправильні дієслова, стверджувальна, питальна та 

заперечна форми, наказовий спосіб, герундій 

6. Дієприкметник 1 та 2, модальні дієслова 

7. Видо-часові форми 

8. Прислівник 

9. Числівник 

10. Сполучники 

11. Пряма й непряма мова 

Література 



1. John and Liz Soars New Headway Pre-Intermediate: Student’s Book 

(Fourth Edition) / Oxford University Press, 2012. – 160 c. 

2. John and Liz Soars New Headway Pre-Intermediate: Work Book (Fourth 

Edition) / Oxford University Press, 2012. – 104 c. 

3. John and Liz Soars New Headway Pre-Intermediate: Teacher’s Book 

(Fourth Edition) / Oxford University Press, 2012. – 176 c. 

4. Ю. Голіцинський, Н. Голіцинська Граматика: збірник вправ (п’яте ви-

дання). – Київ: Арій, 2009. – 544 с.  

5. К. Качалова, Е. Израилевич Практическая грамматика английского 

язіка: в 2-х т. – Киев: Методика, 2002. 

6. The Oxford Russian Dictionary (Russian-English, English-Russian). – 

Oxford University Press, 1997. – 1340 c. 

7. Longman Dictionary of Contemporary English (third edition). – Long-

man, 2000. 

8. Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge University 

Press. 1998. 

9. V.  Evans. Round-up (3-4-5 levels). – Longman, 2003. 

10. J.Dooley. V.  Evans. Grammarway (2-3 levels). – Longman, 2003. 

 

 

Критерії оцінювання результатів 

фахового вступного випробування 

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 відпо-

відь або відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кіль-

кість 

балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні від-

повіді з використанням відповідної термінології та символіки в необхід-

ній логічній послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання 

задачі. Приведені необхідні розрахунки, які передбачають формулювання 

вимог до вибору. Зроблені висновки за результатами розрахунків. 

9 

При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при 

розв’язанні завдань допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

8 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні ві-



дповіді на поставлені запитання з використанням відповідної терміноло-

гії та символіки. При виконанні розрахунків мають місце деякі неточнос-

ті. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

7 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питан-

ня. При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помил-

ки. 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 зроблені висновки за результатами розрахунків. 

5 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків допущено грубі помилки. Виявлено 

одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

4 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків допущено грубі помилки при відо-

бражені необхідних для розрахунків аналітичних формул. Виявлено оди-

ночні вибіркові знання стосовно питання.  

3 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків не одержано вірних числових зна-

чень, надано невірні висновки. Виявлено одиночні вибіркові знання сто-

совно питання. 

2 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків не одержано вірних числових зна-

чень, надано невірні висновки. Виявлено одиночні вибіркові знання сто-

совно питання. З висновків виконаного завдання зрозуміло, що абітурієнт 

не розуміє економічної сутності понять, які використовуються. 

1 
При відповіді на питання виявлено одиночні вибіркові знання стосовно 

питання. Завдання виконано не вірно. 

0 Виконання завдання відсутнє. 

 

Форма 3: 

Кіль-

кість 

балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

24-25 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відпо-

віді з використанням відповідної термінології та символіки в необхідній 

логічній послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання зада-

чі. Приведені необхідні розрахунки, які передбачають формулювання ви-

мог до вибору. Зроблені висновки за результатами розрахунків. 

22-23 

При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при 

розв’язанні завдань допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

19-21 

При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні від-

повіді на поставлені запитання з використанням відповідної термінології 

та символіки. При виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. 

Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 



17-18 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питан-

ня. При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помил-

ки. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

15-16 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та 

грубі помилки. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

13-14 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків допущено грубі помилки. Виявлено 

одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

11-12 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків допущено грубі помилки при відо-

бражені необхідних для розрахунків аналітичних формул. Виявлено оди-

ночні вибіркові знання стосовно питання.  

9-10 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків не одержано вірних числових зна-

чень, надано невірні висновки. Виявлено одиночні вибіркові знання сто-

совно питання. 

6-8 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми 

питання. При виконанні розрахунків не одержано вірних числових зна-

чень, надано невірні висновки. Виявлено одиночні вибіркові знання сто-

совно питання. З висновків виконаного завдання зрозуміло, що абітурієнт 

не розуміє економічної сутності понять, які використовуються. 

3-5 
При відповіді на питання виявлено одиночні вибіркові знання стосовно 

питання. Завдання виконано не вірно. 

0-2 Виконання завдання відсутнє. 

 

0-47 балів – оцінка «2» (незадовільно) 

48-59 балів – оцінка «3» (задовільно) 

60-71 балів – оцінка «4» (добре) 

72-80 балів – оцінка «5» (відмінно) 

 

 

 

 

 


