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ВСТУП

Вивчення економічних дисциплін ставить за мету формування у майбутніх 
спеціалістів економічного мислення, що спирається на глибоке знання 
економічних законів та господарського механізму їх впливу, використання 
передового досвіду для підвищення ефективності національної економіки. 
Прикладна статистика надає інструменти для аналізу економічних явищ та 
процесів та є основою для розуміння взаємозв’язків явищ  та прийняття 
адекватних управлінських рішень.

Підготовлений фахівець повинен, використовуючи знання, набуті в 
процесі вивчення статистики, економічної теорії та практики, із залученням 
додаткової літератури, статистичного та фактичного матеріалу, вміти 
проаналізувати структуру, фактори, взаємозв’язки соціально-економічних явищ 
та процесів. Ф ахівець повинен вміти не лише отримати результати аналізу, а й 
дати їм правильну характеристику та інтерпретацію для прийняття рішень. 
Використовуючи електронні носії, додаткову літературу за допомогою набутих 
знань, майбутній фахівець має визначати механізми регулювання ринкової 
економіки і оцінювати головні напрямки переходу до соціально-орієнтованої 
ринкової економіки.

Володіючи знаннями з економічної теорії, методології та організації 
національного рахівництва, статистики підприємств, вміти продемонструвати 
навички виявлення та статистичної оцінки закономірностей розвитку об’єктів 
економіки на мікро- та макрорівні. Базуючись на здобутих знаннях 
закономірностей в стані та розвитку національної та світової економіки, 
фахівець повинен вміти проаналізувати пріоритетні напрямки інтеграції України 
в сучасну світову господарську систему.

Завдання вступного фахового випробування включають 25 тестів на 
виявлення теоретичної та практичної підготовки студентів у межах вимог щодо 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У тестовому питанні пропонується 
чотири відповіді, вірною з яких є лише одна.

Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти наступний:
1. Економічна теорія;
2. Методологія та організація національного рахівництва;
3. Бізнес-статистика.
Час на виконання завдання -  120 хвилин. У кожному білеті 25 тестів. 

Відповідь на кожен гесг оцінюється у 4 бали. М аксимальна кількість балів -  100.



РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ТЕМА 1. Політична економія
Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби і інтереси. 

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. 
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її 
розвитку. Товарна форма організації виробництва. Товар і гроші. Ринок, його суть 
і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Підприємство як 
товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Еалузеві особливості виробництва і 
функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента. Ф інансова система 
країни. Суспільне відтворення і його основні форми. Суть і структура світового 
г осподарства. Форми міжнародних економічних відносин.

ТЕМА 2. Мікроекономіка
Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності. Поведінка 

споживача. Попит, пропозиція, їх взаємодія. М ікроекономічна модель 
підприємства. Ринок досконалої конкуренції. М онопольний ринок. Олігополія та 
монополістична конкуренція. Ринки факторів виробництва.

ТЕМА 3. Макроекономіка
М акроекономіка як наука. М акроекономічні показники в системі 

національних рахунків. Економічна динаміка. Ринок праці. Інфляційний 
механізм. Товарний ринок та економічна рівновага. Споживання, заощадження, 
інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Грошовий ринок. Зовнішньоекономічна 
діяльність. Економічне зростання і його чинники.

Тема 4. Історія економічних вчень
Економічне вчення меркантилізму. Економічне вчення фізіократів. 

Класична політична економія. Економічне вчення К. Маркса. Формування та 
суть неокласичної економічної теорії. Зародження та особливості 
інституціоналізму. Кейнсіанство: його сутність та еволюція. Неоконсервативна 
критика кейнсіанства. Неолібералізм. Сучасний неоінституціоналізм та його 
особливості.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
РАХІВНИЦТВА

Тема 1. Основні категорії, використовувані в національному 
рахівництві.

Поняття інституційних одиниць. Інституційні сектори. Операції та їх 
класифікація в системі національних рахунків. Класифікація активів. Виробничі 
одиниці. Виробництво продуктів та послуг.

Тема 2. Ціни та класифікатори в системі національних рахунків.
Система ціп для вимірювання продукції. М етоди міжгалузевого балансу.



Основні компоненти доданої вартості. Особливості побудови рахунків для 
інституційних одиниць та секторів, операцій, інших країн світу (зовнішні 
операції), активів і пасивів, економіки країни в цілому.

Поняття класифікації, використовуване в СНР. Класифікатори секторів 
економіки, витрат на споживчі товари і послуги, податків та субсидій.

Тема 3. Обчислення показників національних рахунків України.
Валовий внутрішній продукт та валовий національний дохід. Проміжне та 

кінцеве споживання. Спожитий основний капітал. Чисті податки на продукти та 
послуги. Чистий національний дохід. Чиста додана вартість. Наявний дохід. 
Трансферти. Скори гований наявний дохід. Заощадження та валове 
нагромадження основного капіталу.

Тема 4 Побудова поточних рахунків. Обчислення балансуючих 
статей.

Принципи побудови рахунків виробництва. Показники рахунків 
виробництва. Принципи побудови та показники рахунку первинного розподілу 
доходу. Особливості рахунку вторинного розподілу доходів. Рахунок 
перерозподілу доходів у натуральній формі. Призначення та особливості 
рахунків використання наявного та скоригованого наявного доходу.

РОЗДІЛ 3. БІЗНЕС-СТАТИСТИКА

Тема І. Предмет, метод і організація статистики підприємства.
Статистична класифікація підприємств. Інформаційне забезпечення 

статистики підприємства. Організація статистики підприємства.

Тема 2. Статистика робочої сили та оплати праці
Показники чисельності і складу робочої сили та складу робочої сили: 

спискова чисельність, явочний склад, фактична чисельність працюючих. Методи 
визначення середньоспискової чисельності персоналу. Абсолютні та відносні 
показники руху робочої сили. Баланс робочого часу та його структура. Аналіз 
використання робочого часу. Статистичний аналіз використання фонду оплати 
праці.

Тема 3. Статистика основних фондів та оборотних засобів.
Основні фонди, їх склад і класифікація. Завдання статистики основних 

фондів. Види оцінки основних фондів. Показники наявності стану та динаміки 
основних фондів. Статистичне вивчення виробничих потужностей та їх 
використання, наявності та використання виробничих площ підприємства.

Показники наявності та руху оборотних засобів. Показники забезпеченості 
промислового підприємства оборотними засобами. Показники використання 
оборотних засобів, динаміки питомих витрат.



Тема 4. Статистика продукції.
Завдання статистики промислової продукції. Промислова продукція та її 

склад. Облік промислової продукції у натуральному та вартісному виразі. 
Система вартісних показників обсягу продукції та їх взаємозв’язок. Показники 
динаміки обсягу продукції. Показники ритмічності роботи підприємства. 
Статистичне вивчення якості промислової продукції.
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СТРУКТУРА БІЛЕТУ
додаткового вступного випробування для осіб, 

що здобули кваліфікацію «бакалавр» 
за іншими галузями знань

спеціальність 051 Економіка 
спеціалізація «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека» 

другий (магістерський) рівень вищ ої освіти

1. На виконання тестового завдання відведено 120 хвилин.
2. Тест складається з 25 тестових завдань з вибором однієї правильної 

відповіді. Завдання оцінюються в 4 бали; 0 балів, якщ о вказано 
неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або 
відповідь не надано.

Структура білету

Зміст М аксимальна 
кількість балів

Тестова частина 100
-  розділ 1 -  Економічна теорія -  9 питань по 4 бали за 
правильну відповідь;

36

-  розділ 2 -  М етодологія та організація національного 
рахівництва -  7 питань по 4 бали за правильну відповідь

28

-  розділ 3 -  Бізнес-статистика -  9 питань по 4 бали за 
правильну відповідь

36

3. Завдання маю ть тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ.
4. Кількість розділів та чисельність питань -  визначає кафедра.
5. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче.

Зміст питання:
а) перший варіант відповіді;

1. б) другий варіант відповіді; В 1 0 0
в) третій варіант відповіді;

-
г) четвертий варіант відповіді.

Завідувач кафедри статистики, 
обліку та економічної 
інформатики, професор __ О.К. Єлісєєва


