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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 051 

«Економіка» освітньо-професійної програми «Цифрова економіка» для вступу 

на навчання за освітнім ступенем магістр розроблена на підставі Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 №1085 «Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04.11.2015 р. за №1353/27798, наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2020 №1274 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2021 році», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 09.12.2020 р. за №1225/35508, Правил прийому на навчання до 

Національної академії статистики, обліку та аудиту в 2021 році, затверджених 

Вченою радою Академії, протокол від 24.12.2020 №3, Положення про 

приймальну комісію Національної академії статистики, обліку та аудиту, 

затвердженого Вченою радою Академії, протокол від 24.12.2020 №3. 

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітнім 

ступенем магістр вступні фахові випробування здійснюються фаховими 

атестаційними комісіями.  

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних 

засад при зарахуванні в НАСОА на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістр зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми 

«Цифрова економіка» шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів з 

дисциплін професійної підготовки і оцінка рівня знань та умінь. 

На фахові вступні випробування зі спеціальності 051 «Економіка» 

освітньо-професійної програми «Цифрова економіка» виносяться завдання з 

наступних дисциплін:  

 Економічна інформатика; 

 Інформаційні системи і технології; 

 Моделювання економічних динамік; 

 Моделювання економіки. 

Завданнями фахового вступного випробування є: перевірка розуміння 

студентами програмного матеріалу дисциплін професійної підготовки; 

оцінювання здібності студента до творчого використання набутих знань; аналіз 

вміння студента сформувати власне ставлення до конкретних проблем 

сучасного економічного розвитку. 

Вступні фахові випробування проводяться в усній формі.  

При підготовці до вступних фахових випробувань абітурієнтам 

рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці 

програми. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Дисципліна  «Економічна кібернетика» 

 

Тема 1. Предмет, метод і понятійний апарат економічної кібернетики. 

Вступ. Кібернетика, як наука та її зв’язки з економічною теорією та 

практикою. Основні визначення економічної кібернетики. Економіка, як об’єкт 

моделювання. Поняття системи, системного підходу. Класифікація систем. 

Формалізація поведінки систем. Соціально-економічні системи та їхні 

властивості. Механізми негативних та позитивних зворотних зв’язків в 

економіці. Системний аналіз економічних систем. 

 

Тема 2. Моделювання соціально-економічних систем як основний 

метод економічної кібернетики. 

Моделювання я метод наукового пізнання. Поняття моделі та 

моделювання. Класифікація моделей. Особливості математичного моделювання 

економіки. Етапи економіко-математичного моделювання. Особливості 

економічного спостережень і вимірів. Випадковість і невизначеність 

економічного розвитку. Елементи класифікації економіко-математичних 

моделей. Роль прикладних економіко-математичних досліджень . Не лінійність 

математичних моделей. 

 

Тема 3. Економічна інформація та економічні дані. 

Організація рекламної компанії. Взаємозалік боргів підприємства. 

Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. Модель вибору 

інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів. Прогнозування 

обсягів внутрішній продукт та зовнішній борг. 

 

Тема 4. Економічна інформація та економічні дані. 

Інформація. Дані та операції з ними. Кодування інформації. Загальне 

уявлення про надмірність інформації. Ентропія та інформація. Ентропія як міра 

ступені невизначеності. Принцип необхідної різноманітності Ешбі. 

Альтернативні підходить до визначення інформації. 

 

Тема 5. Управління в економічних системах. 

Основні поняття та обґрунтування необхідності управління. Умови 

існування системи управління. Види зв’язків в системах управління. Типи 

управління. Принципи, методи, моделі та закони управління. Застосування 

теорії автоматичного управління (ТАУ) в економіці. Методи прийняття 

управлінських рішень. Системний підхід в управлінні економічними 

системами. 

 



Тема 6. Методологія і методи синтезу моделей соціально-економічних 

систем і структур управління ними. 

Загальна задача синтезу об’єкта управління. Загальна система синтезу 

управляючої системи. Синтез функціональної структури системи управління. 

Синтез організаційної структури системи управління. Підхід Стаффорда Біра в 

синтезі економічних систем. 

 

Тема 7. Теорія оптимальних систем та її застосування в оптимізації 

процесів управління в економіці. 

Проблеми оптимального функціонування, оптимального розвитку та 

моделювання оптимальності в економічних системах. Класифікація задач 

оптимізації в економічних систем. Теорія оптимальних систем. Задача 

оптимального управління. Критерії оптимальності, Задачі оптимального 

управління. Оптимізація структури економічних систем. Координація. 

 

Дисципліна «Інформаційні системи і технологій» 

 

Тема 1. Основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в 

управлінні. 

Історія й основні напрями розвитку ІС . Основні характеристики поколінь 

інформаційних систем. Поняття інформаційних систем. Компоненти 

інформаційних систем. Предметна область інформаційних систем. Користувачі 

інформаційних систем та трьохрівневе представлення даних. 

 

Тема 2. Економічна інформація на підприємствах і засоби її 

формалізованого опису. 

Поняття економічної інформації. Кібернетичний підхід до визначення 

економічної інформації. Інформація як предмет і продукт праці. Особливості 

економічної інформації. Види кодування економічної інформації. Способи 

опису структури коду. Графічний спосіб зображення зв’язків між блоками коду. 

Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення на підприємстві. 

Економічні знання. Бази знань. Інтегровані систем. 

 

Тема 3. Об’єктно-орієнтоване проектування інформаційних систем. 

Сутність об’єктно-орієнтованого підходу до створення інформаційних 

систем – об’єктно-орієнтований аналіз, об’єктно-орієнтоване проектування, 

об’єктно-орієнтоване програмування. Етапи розробки об’єктного-орієнтованих 

моделей. Основні елементи універсальної мови моделювання UML. 

 

Тема 4. Інформаційні системи і технології на підприємстві. 

Загальна характеристика та класифікація інформаційних систем 

підприємств. Функціональні підсистеми інформаційних систем ІС підприємств. 

Підсистема технічної підготовки виробництва. Підсистема  

технічним забезпеченням виробництва. Підсистема управління збутом 

продукції. Підсистема бухгалтерського обліку і аналізу виробництва. 



Інформаційне забезпечення підсистем управління виробництвом. Технічні 

засоби підсистем управління виробництвом. Підготовка підприємства до 

впровадження підсистем управління виробництвом. 

 

Тема 5. Економічна ефективність впровадження інформаційних 

систем. 

Загальні принципи оцінки економічно ефективності інформаційних 

технологій управління. Вибір та обґрунтування критеріїв ефективності. 

Показники економічного ефекту інформаційних систем. Прийняття 

управлінських рішень.  

 

Дисципліна «Моделі економічної динаміки» 

 

Тема 1.Економічна динаміка як наукова та навчальна дисципліна. 

Економічна динаміка як науковий напрям. Роль моделей економічної 

динаміки. Предмет, цілі, завдання та структура курсу. Місце і значення курсу 

серед дисциплін професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики. 

Поняття динамічної системи та її основних характеристик. Математичний 

апарат опису динамічних характеристик складних систем. Режими поведінки 

складної динамічної системи. 

Якісні зміни в соціально-економічних системах. Якісні зміни. Кількісні 

зміни. Структурні зміни. Закони будови і функціонування. Закони розвитку. 

Якісні методи аналізу поведінки динамічних систем. Модель мобілізації. 

Побудова математичної моделі динамічної системи в дискретному часі. Модель 

хижак-жертва. Застосування моделі хижак-жертва в економіці. 

 

Тема 2. Рівновага та нерівновага, стійкість та нестійкість динамічних 

моделей економіки. 

Рівновага та нерівновага складних систем. Стійкість не стійкість. 

Стаціонарність системи. Принцип стійкості. Стійкість за Ляпуновим. 

Однорідна стійкість за Ляпуновим. Визначення стійкості системи за коренями 

характеристичного рівня. Вплив дійсних коренів на перехідний процес. 

Найпростіші модель рівноваги. Дослідження рівноваги системи в павутино 

подібній моделі. 

 

Тема 3. Лінійні динамічні моделі економічних систем 

Канонічний вигляд системи диференційних рівнянь та її розв’язок. 

Особливі точки для системи з однією зміною. Особливі точки з двома 

змінними. Репелер. Атрактор. Стійкій вузол. Нестійкий вузол. Стійкий фокус. 

Нестійкий фокус. Сідло. Центр. 

  

Тема 4. Нелінійні динамічні моделі економічних систем. 

Суть лінеаризації нелінійних динамічних систем. Методи лінеаризації 

динамічних систем. Локальна сітка точок рівноваги. Консервативні системи. 

Оборотні системи. Стійкість граничного циклу систем. Метод перетинів 



Пуанкаре. Аналіз систем з періодичними розв’язками за допомогою переходу 

до полярних координат. 

 

Тема 5. Динамічні моделі з дискретними часом. 

Поняття різницевого рівняння. Лінійні різницеві рівняння першого та 

другого порядку. Системи різницевих рівнянь другого порядку. Динамічна 

модель Кейнса. Нелінійні дискретні моделі. Павутинна модель ціноутворення. 

 

Тема 6. Теорія біфуркацій. 

Структура стійких та не стійких динамічних системи. Поняття біфуркації. 

Точка біфуркації. Задачі теорії біфуркації. Види біфуркацій. Біфуркація 

положення рівноваги. Граничний цикл. Автоколивання. Біфуркації зміни 

стійких періодичних рухів. 

 

Тема 7. Хаус і фрактали 

Поняття хаосу. Приклади хаотичної поведінки. Експонентне зниження 

вірогідності прогнозів. Хаос і управління динамічними економічними  

системами. Дивний атрактор. Перехід до хаосу через біфуркації. Древо 

Фейгенбаума. Фрактальні виміри. Фрактальна розмірність.  

 

Тема 8. Теорія катастроф. 

Джерела теорії катастроф. Теорія особливостей. Поняття катастрофи. 

Катастрофічний стрибок. М’яка втрата стійкості, жорстока втрата стійкості. 

Потенціальна функція. Канонічний вигляд потенціальної функції. Вироджені 

критичні точки. Ознаки катастрофи. Модальність. Недосяжність. Катастрофічні 

стрибки. Розбіжність. Гістерезис і безповоротність. 

 

Дисципліна « Моделювання економіки» 

 

Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання. 

Поняття соціально-економічних систем. Властивість соціально 

економічних систем. Сутність моделювання. Практичні завдання моделювання. 

Класифікація економіко-математичних моделей. Етапи економіко-

математичного моделювання. Особливості моделювання соціально- 

економічних систем. 

 

Тема 2. Алгоритмічні моделі   

Основні етапи процесу імітаційного моделювання. Метод статистичного 

моделювання. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Визначення 

необхідності обсягу вибірки. Моделювання випадкових подій. Моделювання 

дискретних випадкових величин. Моделювання неперервної випадкової 

величини. Приклад побудови імітаційної моделі. 

 



Тема 3. Моделювання часових рядів.  

Поняття часового ряду. Задачі моделювання часових рядів. Основні 

характеристики  динамічного часового ряду. Поняття стаціонарного часового 

ряду. Методи перевірки ряду на стаціонарність. Методи визначення типу 

нестаціонарності. Побудова прогнозу.  

  

Тема 4. Аналіз та моделювання економічного ризику. 

Поняття ризику його місце в економіці. Класифікація ризику. Методи 

якісного та кількісного аналізу.  Приклад аналізу та управління ризиком у 

банківських справах.  

 

Тема 5. Моделі поведінки та взаємодія споживачів і виробників.  

Моделі поведінки споживача. Рівняння Слуцького. Моделі поведінки 

виробників. 

Поведінка фірми на конкурентних ринках. Рівновага за Курно. Моделі 

взаємодії споживачів і виробників. Модель Еванса. Модель Вальраса. Загальне 

поняття виробничої функції. Види виробничої функції. Прикладні аспекти 

застосування виробничих функцій. 

  

Тема 6. Моделі міжгалузевого балансу.  

Загальна характеристика балансового методу і таблиці «витрати-випуск» 

(міжгалузевого балансу) та практика використання в Україні.  Принципова 

схема міжгалузевого балансу (МГБ). Економіко-математична модель МГБ. 

Міжгалузевий балансові моделі в аналізі економічних показників (трудові 

ресурси, основні фонди, індекси цін). Застосування балансових моделей у 

задачах маркетингу. Модель міжнародної торгівлі.  

 

Тема 7. Традиційні та динамічні макроекономічні моделі. 

Класична модель ринкової економіки. Модель Кейнса. Загальна рівновага 

на ринку грошей і товарів. Модель Фрідмена. Поняття динамічної рівноваги. 

Стабілізаційна політика в закритій економіці. Дилема грошово-кредитної 

політики.  

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Дисципліна «Економічна кібернетика» 

1. Наведіть кілька визначень поняття «кібернетика», порівняйте їх. 

2. Визначення поняття "управління" для випадків а) соціальних систем 

(об'єктів); б) економічних систем (об'єктів). 

3. Приклади інформаційних потоків у конкретній а) соціальній системі; б) 

економічній системі, виділяючи при цьому основні стадії і вузлові пункти 

в перетворенні інформації. 

4. Визначення та сутність економіко-математичного моделювання. 

5. Визначення та сутність понять „модель” та „моделювання”. 

6. Етапи побудови економіко-математичного моделі. 

7. Визначення та сутність понять „система” та „системний аналіз”. 

8. Властивості економіки як системи? 

9. Класифікація систем. 

10. Властивості систем. 

11. Емерджентність системи. 

12. Відмінності економічної системи від інших систем. 

13.  Модель «чорної скрині» 

14. Опишіть, як саме Ви розумієте тезу про те, що людина є суб'єктом 

управління. Наведіть приклади з області а) соціальних систем; б) 

економічних систем.  

15. Опишіть, як саме Ви розумієте тезу про те, що людина є об'єктом 

управління. Наведіть приклади з області а) соціальних систем; б) 

економічних систем.  

16.  Етапи системного аналізу економічних систем. 

17. Визначення та сутність понять «аналіз» і «синтез». У чому полягає 

різниця між аналізом і синтезом як етапами рішення задачі?  

18. Виділіть етапи аналізу і синтезу, які мають місце при моделюванні 

конкретної а) соціальної і б) економічної ситуації (об'єкта, явища, 

системи). 

19. Поняття управління в економічних системах. 

20. Загальна характеристика систем управління (СУ). 

21. Вимоги до об’єктів управління (ОУ) та системи управління (СУ). 

22.  Методи прийняття управлінських рішень 

23. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень 

24. Методи і моделі прийняття рішень у прогнозуванні розвитку 

підприємства 

25.  Системи підтримки прийняття управлінських рішень 

26. Технічні засоби, що забезпечують процеси прийняття рішень (АРМи, 

АСУ, інф. технології, проекти інформ., УІС, СППР тощо) 

27. Види управлінських рішень, їх характеристика 

28. Основні чинники при прийнятті рішень (правові, екологічні, соціальні, 

технологічні, організаційні тощо) 

29. Методи аналізу в системах прийняття рішень 



30. Методи системного дослідження процесів прийняття рішень. 

 

Дисципліна «Інформаційні системи та технології» 

1. Бази даних і інформаційні системи, основні поняття 

2. Трирівнева архітектура БД (ANSI), фізична та логічна незалежність 

3. Етапи та фази життєвого циклу бази даних 

4. Системи управління базами даних. Класифікація та функції 

5. Класифікація СУБД (за різними ознаками). 

6. Високорівневі функції СУБД 

7. Низькорівневі функції СУБД 

8. Поняття та види моделей даних. 

9. Основні поняття реляційної моделі даних. Навести приклади. 

10. Поняття інфологічного проектування баз даних. Етапи проектування.  

11. Призначення та основні поняття методу ER-діаграм. Навести приклади.  

12. Даталогічне проектування реляційних баз даних. 

13. Проблеми проектування реляційних БД, шляхи їх усунення. Поняття та 

види залежностей між атрибутами відношення. 

14. Метод нормальних форм. 

15. Мовні засоби для роботи з даними в реляційних БД. Мови SQL, QBE.  

16. Реляційна алгебра та реляційне числення. Призначення, застосування.  

17. Групи операторів мови запитів SQL. 

18. Основні конструкції для пошуку та вибірки даних в мові запитів SQL.  

19. Бази даних в архітектурі клієнт-сервер. 

20. Засоби доступу до БД на сервері. 

21. Моделі архітектури клієнт-сервер. Дволанкова модель розподілу 

функцій. 

22. Моделі архітектури клієнт-сервер. Триланкова модель розподілу 

функцій. 

23. Розподілені бази даних. Поняття розподілених БД, розподіленої 

обробки, багатопроцесорної обробки. 

24. Принципи побудови розподілених БД, особливості проектування.  

25. Аналітична та транзакцій на обробка даних. Поняття OLAP та 

OLTP систем. 

26. Передумови створення, поняття, основні характеристики сховищ 

даних. 

27. Архітектура сховищ даних. Підходи до проектування сховищ даних.  

28. Компоненти сховищ даних, їх призначення та характеристика.  

29. Моделі даних у сховищах даних. 

30. Основні елементи даних в сховищах даних. Поняття полі- та гіперкуба. 

 

Дисципліна «Моделювання економічної динаміки» 

1. Основні поняття економічної динаміки. 

2. Властивості динамічних систем. 

3. Поняття рівноваги, стабільності та стаціонарності динамічних систем. 

Стійкість за Ляпуновим. 



4. Критерії стійкості. 

5. Стійкість особливих точок динамічних систем, що описані одним 

диференціальним рівнянням. 

6. Стійкість особливих точок для динамічних систем, що описані системою 

лінійних диференціальних рівнянь. 

7. Типи особливих точок та їх фазові портрети для динамічних систем, що 

описані двома динамічними змінними. 

8. Поняття біфуркаційної діаграми. 

9. Модель Лотки-Вольтери як приклад нелінійної динамічної моделі. 

10. Сутність та способи лінеаризації нелінійних динамічних систем. 

11. Теорема Хартмана-Гробмана. 

12. Динамічна модель Кейнса. 

13. Дискретна модель зростання Харрода – Домара. 

14. Поняття біфуркації. Задачі теорії біфуркацій. 

15. Види біфуркації. 

16. Основні поняття теорії хаосу. 

17. Атрактори та їх типи. 

18. Основні засади теорії катастроф. 

19. Ознаки катастрофи. 

20. Основні положення синергетики.  

21. Основні підходи до визначення суті поняття синергетика. 

22. Основні поняття самоорганізації. 

23. Основні положення концепції самоорганізації. 

24. Розвиток концепцій самоорганізації. 

25. Модель Самуельсона-Хікса. 

26. Метод функції Ляпунова для дослідження стійкості нелінійних 

динамічних систем. 

27. Консервативні системи. Стійкість рівноваги в консервативних системах. 

Оборотні системи. 

28. Стійкість граничного циклу системи. 

29. Структурна стійкість системи. 

30. Фрактал як протилежність хаосу. 

 

 

Дисципліна «Моделювання економіки» 

1. Моделювання як метод наукового пізнання. 

2. Сучасні підходи до економічного моделювання. 

3. Сутність алгоритмічного моделювання. 

4. Основні етапи процесу імітаційного моделювання. 

5. Переваги та недоліки імітаційного моделювання. 

6. Основні етапи побудови економіко-статистичної моделі. 

7. Моделювання подій. 

8. Моделювання дискретної випадкової величини. 

9. Моделювання неперервної випадкової величини. 

 



10. Компоненти часового ряду. Стаціонарні та не стаціонарні часові ряди. 

11. Метод Ірвіна (простий). 

12. Метод Ірвіна (модифікований). 

13. Метод перевірки різниць середніх рівнів. 

14. Метод Форстера – Стьюарта. 

15. Моделювання тенденцій часового ряду за середніми 

характеристиками. 

16. Моделювання сезонних (циклічних) коливань. 

17. Побудова мультиплікативної моделі. 

18. Класична модель ринкової економіки. 

19. Характеристика економічної системи як об’єкта 

моделювання. 

20. Оцінка точності прогнозної моделі часового ряду. 

21. Оцінка якості прогнозної моделі часового ряду. Перевірка ряду залишків 

на випадковість. 

22. Етапи формування рейтингової системи оцінювання. 

23. Шкали вимірювання, основні характеристики, приклади. 

24. Поняття нормалізації числових показників та методи нормалізації. 

25. Алгоритм визначення вагових коефіцієнтів за методом Фішборна. 

26. Метод інтегральної оцінки. 

27. Оцінка узгодженості суджень експертів. Коефіцієнт конкордації. 

28. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена. 

29. Принципова схема моделі міжгалузевого балансу (модель Леонтьєва). 

30. Загальна характеристика та етапи побудови виробничої функції 

економіко-математична модель міжнародної торгівлі. 
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Питер, 2001. – 304 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Дюк В. А. DataMining – состояние проблемы, новые решения: 

Wysiwyg://38/http://www.inftech.webservis.ru/database/datamining/ar1.html 

2. Дюк В. А. DataMining – интеллектуальный анализ данных: 

Wysiwyg://18/http://www.olap.ru/basic/dm2.asp 

3. Цифровий репозитарій Національної академії статистики, обліку та 

аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/ 

4. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

 

 

Дисципліна «Моделювання економіки» 

 

Базова 

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посібник / В. В. 

Вітлінський – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с. 

2. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской 

деятельности / П. В. Конюховский. – СПб : Питер, 2001. – 224 с.  

 

Допоміжна 

1. Варфоломеев, В. И. Алгоритмическое моделирование элементов 

экономических систем: Практикум: Учеб. пособие. / В. И. Варфоломеев, С. В. 

Назаров; [2-изд., доп. и перераб.]; Под ред. С.В. Назарова. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 264 с.  

2. Вітлінський, В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / 

В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний; За ред. д-ра 

екон. наук, проф. В. В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с. 

3. Кельтон В. Имитационное моделирование. Классика CS. / В. Кельтон, 

А. Лоу; [3-е изд.]. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. – 847 

с.  

4. Кобелев Н. Б. Основы имитационного моделирования сложных 

экономических систем: Учеб. Пособие / Н. Б. Кобелев. – М.: Дело, 2003. – 336 с.  

5. Наконечний С. І. Економетрiя: Навчальний посібник / С. І. 

Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк. – К.: КНЕУ, 1997. – 352 с.  

6. Тарасевич Л. С. Микроэкономика: учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский; [4-е изд., испр. и доп.]. – М.: Юрайт-Издат, 

2006. – 374 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


2. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://www.bank.gov.ua  

3. Офіційний сайт Євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/eurostat 

4. Цифровий репозитарій Національної академії статистики, обліку та 

аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/ 

5. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

 

https://www.bank.gov.ua/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.nbuv.gov.ua/


КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

Підсумкова оцінка визначається за національною шкалою та за шкалою 

ECTS на закритому засіданні фахової атестаційної комісії. При цьому 

спираються на критерії представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують абітурієнти 

№ п/п Оцінка в балах 

Теоретичне питання 1 0-25 

Теоретичне питання 2 0-25 

Теоретичне питання 3 0-25 

Теоретичне питання 4 0-25 
 

 

Таблиця 2 

Шкала підсумкового оцінювання рівня фахових знань абітурієнтів:  

національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 

 шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 
0-34 F 
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