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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Програма фахового вступного випробування з «Основ економічної теорії» 

розроблена кафедрою економічної політики та безпеки для перевірки базових знань 

вступників при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 

або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Фахове вступне випробування проводиться приймальною комісією письмово у 

формі тестування.  

До складу екзаменаційного білету входить 50 завдань.  

Кожне завдання має 4 варіанта відповідей, з яких лише один правильний.  

Тривалість проведення додаткового вступного випробування 120 хвилин. 

Результат фахового вступного випробування оцінюється за шкалою від 100 до 

200 балів.  

Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для подальшої участі в 

конкурсному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

«Положенню про організацію прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) у 2020 році». 
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2. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ 

 

2.1. Політекономія 

Розділ перший фахового вступного випробування складається з завдань 

дисципліни «Політекономія» в обсязі, що відповідає ступеню «бакалавр» з 

економічних спеціальностей. 

Мета дисципліни: формування ґрунтовних знань про економічну систему 

суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, 

утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх 

спроможності задовольнити потреби людей. 

Завдання дисципліни: на методологічних засадах цивілізаційної теорії розвитку 

суспільного виробництва – продуктивних сил і економічних відносин – сформувати 

певний тип економічного мислення, економічну психологію та світогляд студентів, 

забезпечити засвоєння ними знань та методів цивілізаційного, синергетичного та 

діалектичного аналізу економічного життя суспільства. 

Абітурієнти, які проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами: 

1. Предмет і метод політичної економії. 

2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. 

3. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства. 

4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її 

розвитку. 

5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. 

6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна 

плата. 

7. Витрати виробництва і прибуток. 

8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. 

9. Домогосподарство в системі економічних відносин. 

10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. 

11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми 

прибутку, процент і рента. 
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12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. 

13. Економічний розвиток, зайнятість, відтворення робочої сили та їх 

регулювання державою. 

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

економічні функції. 

15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. 

16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних 

відносин. 

17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний 

розвиток України. 

 

2.2. Мікроекономіка 

Розділ другий фахового вступного випробування складається з завдань 

дисципліни «Мікроекономіка» в обсязі, що відповідає ступеню «бакалавр» з 

економічних спеціальностей. 

Метою вивчення дисципліни є вивчення загальних закономірностей поведінки 

економічних суб’єктів в ринковій економіці, дослідження механізмів прийняття 

господарських рішень за наявних обмежених засобів і альтернативних можливостей.. 

Завдання дисципліни – полягає в засвоєнні студентами теоретичних та 

практичних положень щодо наукових основ функціонування мікросистеми, аналізу 

поведінки окремих економічних агентів на галузевих ринках. 

Абітурієнти, які проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами: 

1. Предмет і метод дисципліни 
2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача 
3. Ординалістська теорія поведінки споживача 
4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів 
5. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага 
6. Мікроекономічна модель підприємства  
7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 
8. Витрати і доходи виробництва 
9. Ринок досконалої конкуренції 
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10. Монопольний ринок  
11. Олігополія 
12. Ринок монополістичної конкуренції 
13. Утворення похідного попиту та пропозиції ресурсів  
14. Ринок праці 
15. Ринок капіталу 
16. Ринок землі 

 

2.3. Макроекономіка 

Розділ другий фахового вступного випробування складається з завдань 

дисципліни «Політекономія» в обсязі, що відповідає ступеню «бакалавр» з 

економічних спеціальностей. 

Мета вивчення дисципліни – надати студентам теоретичні знання та практичні 

навики з основ макроекономічної теорії, пояснити масштабні економічні процеси, які 

спостерігаємо в сучасному суспільстві, в їх цілісності та взаємозв’язку. При цьому в 

центрі повинно бути створення бази економічних знань для успішного опанування 

дисциплін, які передбачаються у подальшому навчанні, розширення світогляду 

студентів, розвиток економічного мислення майбутніх фахівців.  

Завдання дисципліни – оцінити реальну економіку за допомогою 

макроекономічних показників та показників рівня економічного потенціалу; 

проаналізувати еволюцію ринкового механізму від розвинутої конкуренції до 

реальних олігополістичних структур; вивчити системні механізми функціонування 

ринку із з’ясуванням домінуючих тенденцій у поведінці макроекономічних суб’єктів 

при формуванні окремих складових сукупного попиту і сукупного пропонування в 

багатоперіодній економіці; розглянути моделі загальної рівноваги – ADAS, ISLM, 

ISLMCM, за допомогою яких ілюструємо процеси, що відбуваються у змішаній 

економічній системі – із втручанням держави і у взаємозв’язку із світовим 

господарством. 

Абітурієнти, які проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами: 

1. Макроекономіка як наука 
2. Макроекономічні показники в СНР 
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3. Макроекономічна нестабільність 
4. Сукупний попит та сукупна пропозиція 
5. Споживання, заощадження та інвестиції. Модель рівноваги на товарному ринку 
6. Сукупні видатки і ВВП 
7. Грошовий ринок та монетарна політика 
8. Державний сектор та його взаємодія з приватною економікою 
9. Фіскальна політика 
10. Ринок праці та соціальна політика 
11. Економічне зростання 
12. Механізм зовнішньоекономічної діяльності 
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