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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування за спеціальністю 051 «Економіка» (освітньо-наукова 
програма: «Економіка») передбачено Правилами прийому до Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» в 2022 р. для тих абітурієнтів, які вступають на навчання для 
здобуття ступеня магістра.

Фахове вступне випробування для вступу на магістерську програму зі спеціальності 
051 «Економіка» має за мету з’ясування рівня професійних компетенцій, теоретичних знань і 
практичних навичок абітурієнтів з базових економічних дисциплін «Макроекономіка» і 
«Мікроекономіка» за освітніми програмами підготовки бакалаврів зі спеціальності 
«Економіка», що формувались згідно з відповідним державним стандартом, визначення 
готовності абітурієнтів засвоювати освітньо-наукову програму магістерського рівня.

Фахове вступне випробування проводиться дистанційно у двох послідовних формах: 
письмового екзамену та співбесіди на платформі Microsoft Teams з обов’язково 
ввімкненою камерою комп’ютера абітурієнта для ідентифікації самостійності виконання 
завдань та відповідей. Запис цього вступного випробування буде зданий в архів.

Письмовий екзамен виконується самостійно кожним абітурієнтом у вигляді письмової 
відповіді, написаної від руки, на одному аркуші A4 з однієї сторони цього аркушу. Відповідь 
надається на перше питання білету, випадково обраного абітурієнтом, яке стосується базових 
знань з курсів макроекономіки чи мікроекономіки. Тривалість виконання цього завдання -  20 
хвилин. Далі абітурієнт фотографує (телефоном) свій аркуш A4 з письмовою рукописною 
відповіддю та надсилає файл цього фото на електронну адресу, яку буде повідомлено на 
початку екзамену. Назва цього файлу повинна починатись з прізвища та ім’я абітурієнта, далі 
ФІ_Економіка і дата складання іспиту (приклад: <Петренко_Богдан_ФІ_Економіка_16-09-
2022>). Перевищення зазначеного ліміту часу на письмову відповідь не дозволяється, як і 
невиправдана затримка (більше 4-х хвилин) з надсиланням файлу з фото аркушу зі своїми 
відповідями до екзаменаційної комісії.

Співбесіда проводиться членами екзаменаційної комісії після отримання (за 
вищезазначеною процедурою) та ознайомлення з письмовими рукописними відповідями на 
перше питання білету (5 хвилин). В процесі співбесіди члени атестаційної комісії, у разі 
потреби, ставлять додаткові уточнюючи питання до письмових відповідей абітурієнта 
(регламент 5 хвилин) і вислуховують його відповідь на друге питання білету, яку абітурієнт 
має можливість підготувати заздалегідь до фахового випробування. Друге питання буде 
однаковим у всіх білетах - ідентифікація абітурієнтом сучасної економічної проблеми України 
та представлення власного бачення шляхів і методів її вирішення (одна проблема на власний 
вибір, відповідь дозволяється підготувати до вступного випробування, але представлення її 
членам комісії повинно відбуватись в усній формі в режимі відео конференції з демонстрацією 
самостійності виконання і набутих фахових компетенцій). Регламент: виступ абітурієнта -  до 
5-ти хвилин, відповіді на питання комісії -  5 хвилин.

Питання фахового випробування будуть міститись в отриманому випадковим чином 
білеті: перше питання стосується базових знань типових бакалаврських курсів
макроекономіки чи мікроекономіки; друге питання буде однаковим для всіх абітурієнтів: 
«Сучасні проблеми економіки України, бачення шляхів вирішення (одна проблема на власний 
вибір)».

У відповідях абітурієнт повинен стисло продемонструвати попередньо набуті знання та 
компетенції щодо сутності та змісту ключових для тематики питань білету основних 
економічних категорій, понять, моделей, показників, а також володіння методами аналізу 
економічних процесів (вибірково) через представлення відповідних економічних моделей в 
алгебраїчній та графічній інтерпретації. При відповіді на друге питання необхідно показати 
обізнаність з відповідною дискусійною проблематикою української економічної політики, яка 
обговорюються в науковій літературі, медіа-ресурсах чи містяться в програмних урядових
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документах щодо шляхів вирішення сучасних економічних проблем України (відповідь 
дозволяється підготувати до екзамену, але представлення її членам комісії повинно відбутись 
в усній формі в режимі відео-конференції).

Кількість білетів -  ЗО
Тривалість письмового екзамену -  20 хвилин.

Тривалість співбесіди -  до 20 хвилин.

Зразок білета:
1) Макроекономічна політика: цілі та інструменти фіскальної та монетарної політик.
2) Сучасні проблеми економіки України, бачення шляхів вирішення (одна проблема на 

власний вибір).

II. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Основні теми базових економічних курсів, стандартні питання яких виносяться на вступне 
фахове випробування зі спеціальності 051 «Економіка»

Макроекономіка

Системи макроекономічного регулювання (командна, ринкова, інші).
• Макроекономічні показники в системі національних рахунків.
• Макроекономічна нестабільність: циклічність, безробіття, інфляція.
• Макроекономічна модель „сукупний попит - сукупна пропозиція”.

Кейнсіанські моделі макроекономічної рівноваги («Кейнсіанський хрест», ІБ/ЬМ).
• Бюджетно-податкова політика.
• Грошовий ринок і монетарна політика.
• Відкрита економіка.
• Валютний курс. Платіжний баланс.
• Економічне зростання.
• Макроекономічна політика.

Мікроекономіка

• Закони попиту і пропозиції, роль рівноважних цін.
• Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

Ординалістська теорія поведінки споживача.
Аналіз поведінки споживача.

• Мікроекономічна модель підприємства.
• Витрати і результати виробництва.
• Ринок досконалої конкуренції.

Монопольний ринок.
Олігополія та монополістична конкуренція.

• Фактори виробництва. Виробничі функції.
• Ринок праці. Ринок капіталу.
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III. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

Макроекономіка
Манків Н. Г. Макроекономіка / Пер. з англ. 4-го видання (2000 p.). - K.: Основи, 2000.

Mankiw, N.G. Macroeconomics. 8th edition/ - New York: Worth Publ., 2014. (є в Інтернеті).

Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / За 
заг. ред. С. Будаговської. -  K.: Основи, 1998 (і подальші перевидання).

Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. Пер. з англ. - K., Основи, 1995 (і 
подальші перевидання).

Дорнбуш P., Фішер С. Макроекономіка. Пер. з англ. - K., 1996.

Мікроекономіка
Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. : У 2 ч. / За заг. ред. С. 
Будаговської. -  K.: Основи, 1998 (і подальші перевидання).

Піндайк P.C., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка. -  K.: Основи, 1996.

Макконнелл Кемпбелл P., Брю Стенлі Л. Мікроекономіка / Наук. ред. перекладу 
С.Панчишина.- Львів: Просвіта, 1999.

McConnell,_Campbell R. and Stanley L. Brue. Economics: Principles, Problems, and Policies, 19th 
Edition. - McGraw-Hill Education, 2011.

Сучасна економічна політика України

Програма діяльності Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 
29.09.2019 № 849, затверджено Верховною Радою України 4 жовтня 2019 р. {www.kmu.gov.ua 
> diyalnist > programa-diyalnosti-uryadu}

Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 березня 2021 р. №179

Національний банк України. Інфляційний звіт, січень 2022 року. 
{https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2022-roku} Попередні випуски

Центр Разумкова. Щорічні аналітичні підсумки і прогнози
{http://razumkov.org.ua/vydannia/shchorichni-analitychni-pidsumky-i-prohnozy}. 
інші аналітичні матеріали Центру щодо економічних проблем.

Аналітична інформація щодо економічних проблем з Інтернету та наукових публікацій.

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Результати фахового вступного випробування за спеціальністью 051 «Економіка» 
(освітньо-наукова програма: «Економіка») оцінюються за 200-бальною шкалою.

Оцінювання письмового екзамену та результатів співбесіди здійснюється членами 
фахової атестаційної комісії експертними методами за такими критеріями:
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Рівень знань Критерії

Відмінний 
(бали: 182-200)

Якщо вступник точно, достатньо повно, безпомилково і в логічній 
послідовності розкрив теорію питання, самостійно і правильно дав 
визначення відповідних основних економічних категорій, законів, моделей, 
продемонстрував знання алгебраїчного (формули) і графічного (графіки) 
представлення відповідних до тематики питань теоретичних положень чи 
моделей, форма представлення відповідей дозволяє експертам дати їм 
адекватну оцінку.

Добрий 
(бали 152-180)

Якщо вступник дав у принципі правильну, але недостатньо точну і повну, 
відповідь на теоретичні питання або розкрив важливі аспекти поставлених 
питань, але припустився несуттєвих помилок і неточності у представлені 
основних формул, графіків, узагальненнях і практичних інтерпретаціях, які 
не ставлять під сумнів висновок, що абітурієнт у принципі володіє базовими 
знаннями з питання, що розглядається, форма представлення відповідей 
створює труднощі експертам у оцінюванні змісту відповідей.

Задовільний 
(бали 100-150)

Якщо вступник дав неповну і неточну відповідь на теоретичне питання або 
фнедостатньо розкрив ключові положення поставленого питання, чи не 
виконав певні вимоги, які вказані у білеті, припустився помилок, але в 
цілому можна вважати, що він мозаїчно володіє програмним матеріалом, 
коли форма представлення відповідей не дає можливості однозначно 
виставити позитивну оцінку (наявність одночасно правильних і 
неправильних визначень, формул, позначень) чи дозволяє різне тлумачення 
суті відповідей, оформлення відповідей створює труднощі експертам у 
оцінюванні їхнього змісту.

Незадовільний 
(бали 0-99)

Незадовільна оцінка виставляється вступнику, який не розкрив вузлових 
елементів необхідних теоретичних положень, не продемонстрував знання 
економічного змісту і сутності програмних питань, зовсім не володіє, там 
де треба, знаннями щодо алгебраїчного (формули) і графічного (графіки) 
представлення відповідних до тематики питань білету теоретичних 
положень чи моделей, який представив відповіді у формі, що не дозволяє 
експертам адекватно оцінити їх, який відмовився відповідати на поставлені 
в білеті питання, грубо порушив вимоги до процедури виконання 
письмового екзамену, включаючи вимогу самостійного виконання роботи 
та вчасної подачі аркушів з відповідями для перевірки.

Абітурієнт вважається таким, що склав фахове вступне випробування за 
спеціальністью 051 «Економіка» (освітньо-наукова програма: «Економіка»), якщо його оцінка 
становить 100-200 балів.

У випадку, якщо оцінка за фахове вступне випробування становить 0 - 9 9  балів, 
абітурієнт вибуває з конкурсного відбору на спеціальність 051 «Економіка» (освітня 
програма: «Економіка»),
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V. ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування зі спеціальності 051 Економіка проводиться 
дистанційно у вигляді письмового екзамену та співбесіди (дивись розділ І цієї Програми 
фахового вступного випробування) з онлайн-присутністю абітурієнта під час проходження 
випробувань на платформі Microsoft Teams з обов’язково ввімкненою камерою.

Для проходження випробування абітурієнту необхідно завантажити на свій комп’ютер 
програму Microsoft Teams. Про всі важливі повідомлення від приймальної та фахової 
атестаційної комісій абітурієнт дізнається через свою електронну адресу, котра буде вказана 
при реєстрації в приймальній комісії НаУКМА.
Для проходження випробування абітурієнти будуть розбиті на групи, які будуть проходити 
випробування послідовно у визначені комісією часові інтервали. Для кожної групи буде 
створена окрема подія в календарі платформи MS Teams. Кожний абітурієнт отримає 
запрошення приєднатись до відеоконференції своєї групи на email, зазначений кожним 
абітурієнтом при реєстрації в приймальній комісії НаУКМА.

Процедура випробування: спочатку всі абітурієнти однієї групи випадково виберуть 
собі екзаменаційний білет і будуть писати від руки відповіді на перше питання свого білету 
на одній стороні одного аркушу A4, встановлюючи камеру свого комп’ютера так, щоби члени 
комісії могли вести спостереження за самостійним виконанням цього завдання. Через 20 
хвилин кояший абітурієнт повинен сфотографувати на телефон свої відповіді на зазначеному 
аркуші A4 і відправити файл з цим фото на надану комісією email адресу. Далі комісія буде 
викликати колотого абітурієнта з цієї групи в окремий віртуальний кабінет для проведення 
співбесіди, яка також включає презентацію відповіді на друге питання білету (див. розділ І цієї 
програми).

У випадку початку у вищезазначений час повітряної тривоги, тестування буде 
скасовано, а абітурієнт отримає право повторно пройти випробування (про час і день буде 
проінформовано додатково). У випадку будь-яких інших технічних проблем, які не дозволять 
абітурієнту повністю пройти дистанційне вступне випробування, він (вона) повинен написати 
відповідну пояснювальну записку на ім’я приймальної комісії НаУКМА з проханням 
призначити нову сесію випробування.

За бажанням, що засвідчується відповідною заявою до приймальної комісії, абітурієнт 
має змогу пройти пробну (тренувальну) процедуру вступного випробування на платформі MS 
Teams напередодні фахового вступного випробування: про час і дату буде надіслано 
відповідне повідомлення на поштову скриньку абітурієнта.

Долучення абітурієнта до відеоконференції на платформі Microsoft Teams повинно бути 
з обов’язково ввімкненою камерою під власним ім’ям прізвищем по-батькові повністю. У разі 
вимкнутої камери, комісія не буде брати до розгляду результати тестування.

Проходження ідентифікації особи абітурієнта відбудеться через представлення на 
камеру (на екрані) документів, підтверджуючих його особу, з можливістю атестаційній комісії 
зробити скріншот екрану.

При виникненні питання абітурієнт має право задати його через чат зустрічі або в голос, 
застосувавши опцію «підняти руку».

Під час випробування буде вестись відеозапис, який буде зберігатись в архіві.
Результати фахового вступного випробування приймальна комісія оприлюднює в день 

його проведення на своєму сайті.
Адміністрація НаУКМА не несе відповідальності за помилку чи можливі пошкодження 

в електронній адресі абітурієнта, яку абітурієнт надав при реєстрації в приймальній комісії та 
яка використовується для авторизації та комунікації з ним (нею) для участі в процедурах 
фахового вступного випробування.

Голова фахової атестаційної комісії   —---- — Юрій БАЖАЛ
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