


  
 

 

 

ЗМІСТ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 

Модуль 1. Основи економіки. 

Модуль 2. Основи менеджменту. 

Модуль 3. Гроші та кредит. 

Модуль 4. Фінанси. 

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування утверджує форму та зміст кваліфікаційних 

випробувань, які мають на меті визначення рівня теоретичної та практичної підготовленості 

вступника для здобуття освітнього ступеня бакалавра з галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

освітньо-професійною програмою «Економіка та управління підприємством». Складена за 

принципами комплексності, уніфікації, сумісності та взаємозамінності засобів і форм 

діагностики, вона є підставою для надійного та об’єктивного оцінювання Приймальною 

екзаменаційною комісією відповідності рівня підготовки вступника встановленим вимогам. 

Зміст програми фахового вступного випробування має комплексний характер. Склад 

дисциплін визначено з числа тих, які формують належний рівень знань, вмінь і навичок, 

необхідний в умовах ринкової економіки, враховуючи міжпредметні зв’язки. Використання 

Програми для підготовки до фахового вступного випробування забезпечує системне 

сприйняття міждисциплінарного курсу. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається Положенням про 

приймальну комісію ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Регламент проведення додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі 

вступниками на навчання за освітніми програмами підготовки за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти до Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

на основі попереднього освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншим напрямом підготовки (спеціальністю). 

Програми для проведення співбесіди розробляють фахові атестаційні комісії 

Університету. Після затвердження головою Приймальної комісії ці програми 

оприлюднюються на Веб-сайті Університету у терміни, зазначені у Правилах прийому на 

навчання до Університету. 

На основі програм для проведення співбесіди фахові атестаційні комісії Університету 

формують білети для проведення співбесіди. 

Рішення щодо допуску вступників до додаткового вступного випробування у формі 

співбесіди Приймальна комісія Університету приймає після закінчення прийому заяв та 

документів на вступ на навчання за ОП підготовки бакалаврів. 

Співбесіду зі вступниками проводять фахові атестаційні комісії за розкладом, 

затвердженим Головою Приймальної комісії. 

На початку співбесіди вступник отримує білет, який містить три завдання з предметів 

програми для проведення співбесіди, та аркуш співбесіди. У аркуші співбесіди вступник 

заповнює змістову частину, записує завдання з отриманого ним білету та зміст відповідей на 

завдання. Під час співбесіди члени фахової атестаційної комісії оцінюють відповіді та 

фіксують оцінки у аркуші співбесіди. Аркуші співбесіди після її завершення підписуються 

екзаменаторами та вступником і передаються у Приймальну комісію для зберігання в 

особових справах вступників. 



На підставі результатів співбесіди фахові атестаційні комісії приймають рішення: 

«допустити до фахового вступного випробування» або ж «не допустити до фахового 

вступного випробування» вступника. 

Вступник за результатами співбесіди допускається до фахового вступного 

випробування якщо він: 

- виявив достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою співбесіди; 

- володіє відповідною фаховою термінологією; 

- вміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх взаємозв’язок.  

Вступник за результатами співбесіди не допускається до фахового вступного 

випробування якщо він: 

- виявив не достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою співбесіди; 

- не володіє відповідною фаховою термінологією; 

- не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє їхнього 

взаємозв’язку. 



ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОНОМІКУ 

Предмет економічної науки. Обмеженість ресурсів і необмеженість людських потреб. 

Економічні закони й категорії. Методи економічної науки. Основні проблеми економіки. 

Поняття економічної системи. Типи економічних систем. 

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ і СПОСОБИ ЇХНЬОГО ЗАДОВОЛЕННЯ. 

ВЛАСНІСТЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

Економічні потреби як першооснова мотивації діяльності людини. Розмаїтість, 

класифікація й розвиток економічних потреб. Закон зростання потреб. Потреби й економічні 

інтереси. Закон корисності, що знижується, граничного блага. Утримування власності: 

економічний і юридичний аспекти. Місце відносин власності в економічній системі. Методи 

зміни форм власності: роздержавлення й приватизація. 

ТЕМА 3. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА. ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЙОГО ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗМІСТ 

Виробництво і його основні елементи. Фактори провадь земля, праця, капітал, їхня 

характеристика. Гроші й капітал. Функції й види грошей. Закон грошового обігу.  Витрати 

виробництва: суть, види, структура. Собівартість - мірило витрат підприємства. Шляхи 

зниження собівартості продукції на підприємстві. Основні показники господарської 

діяльності підприємства. Підприємництво як особливий фактор виробництва. Основні види 

підприємницької діяльності. Типи підприємців і їхні основні функції.  

ТЕМА 4. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОСНОВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ЕКОНОМІКИ. 

ПІДПРИЄМСТВО В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Сутність і функції підприємств. Основні критерії їхньої класифікації. Види підприємств 

в Україні відповідно до форм власності. Основні види підприємств відповідно  до форм 

власності в промислово розвинених країнах. Господарчі товариства в Україні. Малі, середні 

й великі підприємства. Ринок. Види й типи ринків. Основні елементи ринку. Попит та 

пропозиція. Закон попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Еластичність попиту та 

пропозиції. Ціна. Ринкова ціна. Види цін. Прибуток підприємства. Поняття рентабельності.  

ТЕМА 5. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА 

Поняття ринкової інфраструктури. Товарні біржі і їхні функції. Фондові біржі і їхні 

функції. Біржі праці і їхньої функції. Банки і їхні види. Основні фінансово-кредитні 

установи. 

ТЕМА 6. ДОХОДИ ВЛАСНИКІВ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА (ВИРОБНИЧИХ 

РЕСУРСІВ) 

Заробітна плата. Форми й системи заробітної плати. Функції заробітної плати. 

Позичковий відсоток. Позичкові ставки. Основні види кредитів. Земельна рента. Ціна землі. 

Підприємницький дохід. Види прибутку. Рентабельність продукції, виробництва, продажів.  

ТЕМА 7. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття й мети менеджменту. Роль менеджера в керуванні і його характерні риси. Суть 

маркетингу, його головні елементи. 



ТЕМА 8. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

Система національних рахунків. Валовий внутрішній продукт. Валовий національний 

доход. Чистий національний доход. Національний доход. 

ТЕМА 9. ФІНАНСОВО-ГРОШОВА СИСТЕМА 

Фінанси, їхня сутність і функції. Структура фінансової системи держави. Державний 

бюджет і його структура. Бюджетний дефіцит. Податкова система. Види податків. Грошова 

система. Грошові агрегати. Інфляція як макроекономічне явище. Основні види причини й 

наслідку інфляції. 

ТЕМА 10. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ Й БЕЗРОБІТТЯ 

Ринок праці і його особливості. Безробіття і її основні форми. Рівень безробіття. Роль 

державної служби зайнятості на ринку праці. 

ТЕМА 11. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Світова економіка й міжнародні економічні відносини. Міжнародний поділ праці - 

основа світового господарства. Міжнародна торгівля товарами й послугами. Міжнародна 

валютна система і її складені елементи. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК І РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Сутність управління. Суб’єкт та об’єкт управління. Різні визначення терміна 

«менеджмент». Менеджмент як професійна діяльність, наука та навчальна дисципліна. 

Мистецтво менеджменту. Цілі та завдання менеджменту. Підвищення ролі та значення 

менеджменту в сучасних умовах. Управлінські відносини як предмет вивчення 

менеджменту. Їх класифікація за суб’єктом, обсягом влади, способом спілкування залежно 

від регламентованості. Розвиток теорії і практики менеджменту. Підхід до управління з 

позицій виділення різних шкіл (наукового менеджменту, адміністративного управління, 

людських стосунків, поведінкових наук, кількісного  підходу). Процесний, системний і 

ситуаційний підходи в менеджменті. 

ТЕМА 2. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Поняття організації. Формальні та неформальні, прості та складні організації. Види 

організацій в Україні. Підприємства, їх різновиди (за галузевою приналежністю, формою 

власності, організаційно-правовою формою, розміром). Об’єднання підприємств (концерни, 

картелі, консорціуми, асоціації, холдинги). Загальні риси організацій. Зовнішнє середовище 

організації – загальні характеристики (взаємозалежність факторів, складність, рухомість, 

невизначеність середовища). Фактори прямої та непрямої дії. Імідж підприємства.  

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ 

ТА ПОВНОВАЖЕНЬ  

Загальні принципи: плановість, науковість, співвідношення галузевого й 

територіального управління, поєднання централізованого регулювання з господарчою 

самостійністю, єдиноначальність та колегіальність, самоуправління, стимулювання. Поняття 

функцій менеджменту, їх класифікація. Сутність функції планування. Процес стратегічного 

планування. Планування реалізації стратегії. Тактика, політика, процедури, правила. Оцінка 

стратегії. Сутність організації як управлінської функції, її основні аспекти. Елементи 

організації: обов’язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності: суть, 



переваги, оптимальні умови використання. Перешкоди у делегуванні (з боку керівників та 

виконавців) та шляхи їх подолання. Побудова організації, організаційне проектування. 

Елементи організаційних структур. Макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних 

структур управління. Принципи побудови структур управління. Централізація та 

децентралізація. Діапазон керованості, фактори, що його визначають. Етапи розподілу 

управлінської праці.  

ТЕМА 4. СИСТЕМА МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Сутність методів менеджменту та їх класифікація. Адміністративні методи 

менеджменту: організаційні. Інструктування підлеглих. Оцінювання виконання. Економічні 

методи менеджменту: стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни, тарифи тощо. 

Соціальні методи: управління окремими груповими явищами і процесами; управління 

індивідуально-особистою поведінкою. Психологічні методи: методи формування і розвитку 

трудового колективу, методи гуманізації стосунків у трудовому колективі, методи 

психологічного спонукання, методи професійного відбору і навчання. Взаємозв’язок методів 

менеджменту. 

ТЕМА 5. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ. КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ 

Сутність та класифікація проблем. Сутність та класифікація управлінських рішень за: 

сферою охоплення; тривалістю дії; рівнем прийняття; характером розв’язуваних задач; 

масштабами впливу; строками впливу, напрямом впливу; способами обґрунтування; 

способами прийняття; функціональним змістом; ступенем директивності; типом проблеми; 

формою; залежно від повноти інформаційного забезпечення; взаємозалежністю. Вимоги до 

якості рішень. Процес вироблення рішень: етапи підготовки, приймання, реалізації. Розробка 

альтернатив. Критерії оцінки. Фактори, що впливають на процес приймання рішень. Теорія 

ігор, черг, економічний  аналіз, платіжна матриця, дерево рішень, прогнозування. Інформація 

в управлінні. Суть, класифікація управлінської інформації (за змістом, формою та знаком 

передавання, формою фіксування, стадією обробки, місцем походження, часом, повнотою та 

можливістю використання, достовірністю, джерелом). Кількісні та якісні характеристики 

управлінської інформації. Методи збирання та обробки інформації. Значення комунікації. 

Види комунікацій в управлінні. Удосконалення інформаційних систем. 

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ, ЗМІНАМИ 

ТА СТРЕСАМИ 

Різновиди соціальних груп. Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: спільність 

мети, єдність інтересів, організаційна оформленість, постійне спілкування у процесі роботи, 

соціально-психологічна  спільність. Функції та повноваження трудових колективів. 

Різновиди колективів: за видами діяльності, тривалістю існування. Структура трудового 

колективу. Конфлікт, сутність, об’єктивні та суб’єктивні передумови його виникнення. 

Можливі стратегії поведінки у конфлікті. Функціональні та дисфункціональні наслідки 

конфлікту. Причини виникнення конфліктів, їх види та профілактика конфліктів. Модель 

процесу конфлікту. Аналіз конфліктної ситуації. Розрізнення причин та приводів. Виявлення 

інтересів опонентів. 

ТЕМА 7. КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО. КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ. УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 



Керівництво в організації. Особистий вплив і влада. Необхідність влади в управлінні. 

Баланс влади. Форми влади і впливу. Класифікація основ влади: заснована на примушенні, 

винагороді, законна влада, влада прикладу, влада експертних знань, влада через 

переконання. Порівняльна характеристика різних методів впливу на підлеглих. Лідерство як 

соціально-психологічне явище. Культура управління та її складові елементи. Культура 

управлінських працівників. Культура трудового процесу: культура організації праці, 

спілкування, процесу управління, документування тощо.Соціальна відповідальність 

керівника, її сутність та складові. Менеджмент персоналу як соціальна система. Трудові 

ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації. Людина як об’єкт менеджменту 

персоналу. Кадрова політика організації. Служби персоналу, їх різновиди та функції. 

Кадрове планування. Оцінювання та атестація персоналу. Психологічний аналіз особи 

працівника. Управління мобільністю кадрів, трудова кар’єра. Вивільнення персоналу, 

плинність кадрів. 

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 

Особливості управлінської праці, її складові. Принципи та напрями наукової організації 

управлінської праці. Час як ресурс. Планування особистої праці, організація робочого місця 

менеджера. Робота з текстовими матеріалами. Організація і проведення нарад та зборів. 

Ділові зустрічі, переговори. Управління потоком відвідувачів. Раціоналізація телефонних 

контактів. Основи взаємодії керівника та секретаря. Використання технічних засобів 

управління. Документи, їх функції та різновиди, система документації.  

ТЕМА 9. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Ефективність менеджменту: економічні та соціальні аспекти. Критерії та показники 

оцінки. Співвідношення результатів діяльності та витрат. Система показників. Загальний 

процес управління ефективністю. Критерій результативності та розвитку організаційної  

системи. Пріоритетність продуктивності. Взаємозв’язок факторів: розмір підприємства, цілі 

та функції, технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості.  

МОДУЛЬ 3. ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

ТЕМА 1. ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБОРОТ 

Основні концепції походження грошей. Сутність грошей. Гроші як гроші, гроші як 

капітал. Форми грошей та їх еволюція. Характеристика «класичної» та сучасної банкноти. 

Вартість грошей. Функції грошей та їх характеристика. Якісні властивості грошей. Роль 

грошей у ринковій економіці. Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Модель 

грошового обороту. Маса грошей в обороті: суть та структура. Грошова база та грошові 

агрегати. Швидкість обороту грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор. Сутність та 

особливості функціонування грошового ринку. Структура грошового ринку. Інструменти 

грошового ринку. Попит та пропозиція на ринку грошей. Рівновага на грошовому ринку та 

процент.  

ТЕМА 2. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ТА ОСНОВИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Сутність грошової системи та її елементи. Основні типи грошових систем та їх 

еволюція. Створення і розвиток грошової системи України. Сутність інфляції, її види та 

причини виникнення. Методи державного регулювання грошового обороту і грошового 

ринку. Суть, цілі та види грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної 



політики та їх характеристика. Сутність і призначення та види грошових реформ Сутність та 

види валюти. Сутність валютного ринку. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в 

механізмі валютного регулювання. Світова та міжнародна валютні системи. 

ТЕМА 3. КРЕДИТ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Необхідність та суть кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи 

кредитування. Функції та роль кредиту. Характеристика основних видів кредиту. Економічні 

межі кредиту. Теорії кредиту та їх відмінності. Суть позичкового процента та чинники  що на 

нього впливають. Функції та роль процента. Способи нарахування процентів.  

ТЕМА 4. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ 

Суть, призначення та класифікація банківських ресурсів. Сутність власного капіталу, 

його структура та  функції. Порядок формування власного капіталу банку. Поняття, склад та 

призначення регулятивного капіталу банку. Сутність, джерела формування і характеристика 

залучених ресурсів банку. Види депозитів та їх характеристика. Порядок відкриття банками 

вкладних (депозитних) рахунків фізичним та юридичним особам. Суть, значення  та 

характеристика запозичених ресурсів банку. Міжбанківський кредит та його роль у 

формуванні банківських ресурсів. Особливості одержання централізованих кредитів від 

НБУ. 

ТЕМА 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ 

Сутність та склад грошового обороту. Безготівковий платіжний оборот. Суть і 

принципи організації безготівкових розрахунків. Форми міжгосподарських безготівкових 

розрахунків і способи платежів. Види та характеристика розрахункових рахунків клієнтів 

банків. 

ТЕМА 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ  

Банківські кредити та їх класифікація. Принципи й умови банківського кредитування. 

Процес банківського кредитування та характеристика його етапів. Банківське споживче 

кредитування його характеристика і особливості. Особливості іпотечного кредитування 

фізичних осіб. Суть характеристика та види векселів.  

ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

Суть і класифікація операцій банків в іноземній валюті. Документальне оформлення 

валютних операцій банку. Торговельні операції в іноземній валюті. Характеристика 

документарних форм міжнародних розрахунків. Характеристика недокументарних форм 

міжнародних розрахунків. Неторговельні операції в іноземній валюті та їх класифікація. 

Умови та порядок здійснення операцій з готівковою іноземною валютою. Суть і 

характеристика операцій з дорожніми чеками.  

ТЕМА 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

Сутність фінансової стійкості банку та способи її забезпечення. Операції із підтримання 

ліквідності і платоспроможності банку. Операції із формування резервів (загальних, 

спеціальних, обов’язкових) банків. Операції із забезпечення регуляторних вимог (норм). 

МОДУЛЬ 4. ФІНАНСИ 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ 

Предмет фінансової науки – специфічна сфера суспільних економічних відносин з 

приводу формування і розподілу обмежених централізованих та децентралізованих 



грошових фондів. Макро- і мікрорівень у фінансах. Фінанси як історична категорія. 

Історичні передумови виникнення і розвитку фінансів: поява держави та розвиток товарно-

грошових відносин. Фінанси як економічна категорія розподілу. Фінанси – вартісна 

категорія, специфічні суспільні відносини, виражені в грошовій формі. Взаємозв’язок 

фінансів з іншими економічними категоріями. Функції фінансів як відображення їх сутності і 

суспільного призначення. Зародження фінансових відносин у Стародавньому світі, їх 

обумовленість натуральним  господарством. Вплив фінансів на розвиток товарно-грошових 

відносин. Сутність і складові доходів держав Стародавнього світу. Управління фінансами в 

Римській імперії. Сутність і складові доходів і видатків феодальної держави. Роль державних 

фінансів у первісному накопиченні капіталу. Державні позики, податки, протекціонізм. 

Державне стимулювання накопичення капіталу. Виникнення акціонерних товариств – 

економічна передумова зародження корпоративних фінансів і фінансового ринку. 

Становлення фінансів як системи грошових відносин. Фінанси в індустріальній економіці. 

Розвиток фінансів у постіндустріальній економіці.  

ТЕМА 2. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА  

Поняття фінансового права. Особливості фінансових правовідносин. Ефективність 

фінансового права, відповідність законів об’єктивній сутності фінансів. Проблеми уникнення 

правових колізій у фінансових нормах. Контроль державної влади за виконанням законів. 

Фінансові санкції. Поняття і сутність фінансової політики. Взаємозв’язок і 

взаємообумовленість фінансової політики і фінансового права. Фінансова політика як 

важлива складова економічної політики. Роль фінансової політики в координації процесів 

соціально-економічного розвитку. Обумовленість фінансової  політики політичним курсом і 

економічною концепцією розвитку країни.  

ТЕМА 3. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Податки як фінансова категорія, їх економічна сутність і призначення. Історична 

ретроспектива розвитку податків як невід’ємного елементу суверенітету держави. Податки – 

вихідна категорія державних фінансів. Характерні ознаки податків як обов’язкових платежів. 

Функції податків. Дискусійні питання щодо їх визначення і змісту. Фіскальна функція 

податкової системи як інструмент реалізації її фіскального потенціалу. Поняття податкового 

навантаження. Напрями перенесення податкового навантаження. Регулювальна роль 

податкової системи як результат дії регулюючої функції податків. Завдання податкового 

регулювання на макрорівні. Інструменти податкового регулювання.  

ТЕМА 4. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 

Бюджет як фінансова категорія, його економічна сутність і призначення. Функції 

бюджету. Роль бюджету в перерозподілі вартості ВВП і забезпеченні виконання 

конституційних зобов’язань держави в умовах зростання потреби в суспільних благах. Межі 

бюджетного перерозподілу, його вплив на економічний розвиток і соціальну стабільність. 

Бюджет  як основний фінансовий план держави, його правовий статус. Принципи бюджету. 

Бюджетний процес і його складові. Організація бюджетного процесу. Удосконалення 

бюджетних процедур і технологій. Програмно-цільове бюджетування. Бюджетний устрій і 

бюджетна система.  

ТЕМА 5. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ 



Бюджетний дефіцит, його економічна сутність і поняття. Дефіцит як фінансовий 

результат суспільної діяльності держави. Бюджетні доходи і надходження, бюджетні видатки 

і виплати із бюджету. Причини виникнення бюджетного дефіциту. Пасивний бюджетний 

дефіцит, його причини (економічний спад, криза, старіння нації, надзвичайні події). 

Активний бюджетний дефіцит. Фінансування бюджетного дефіциту. Шляхи скорочення 

бюджетного дефіциту. Фіскальні обмеження. 

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ 

Державний кредит як фінансова категорія, його економічна сутність, призначення і 

роль. Держава як позичальник, кредитор і гарант. Внутрішні державні запозичення та їх 

форми. Державні та місцеві позики. Класифікація державних позик. Зовнішні державні 

запозичення. Міжнародний державний кредит. Позики міжнародних фінансових організацій 

та міжнародних фінансових інституцій. Міжурядові та комерційні позики. Держава як 

кредитор. Внутрішнє та зовнішнє кредитування. Державний борг, причини його виникнення 

і зростання. Управління державним боргом і його методи. Рефінансування та 

реструктуризація боргу, їх зміст  і передумови використання. Забезпечення повернення боргу 

і виплати відсотків. Боргова безпека: індикатори та стан. 

ТЕМА 7. СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ ДЕРЖАВИ 

Особливості функціонування бюджетних та позабюджетних фондів держави. Сутність 

та суспільне призначення соціального страхування. Суб’єкти соціального страхування, їх 

права і обов’язки. Об’єкт страхування. Страхові випадки. Види соціального страхування. 

Система фондів соціального страхування та управління ними. Державне регулювання 

соціального страхування.  

ТЕМА 8. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Фінанси суб’єктів господарювання як фінансова категорія. Особливості фінансових 

відносин на мікрорівні. Суспільне призначення, функції і роль фінансів суб’єктів 

господарювання. Фінансові аспекти правового регламентування підприємницької діяльності 

комерційних і некомерційних підприємств та організацій. Вплив організаційно-правових 

форм підприємництва на формування і використання грошових надходжень. Доходи і 

витрати суб’єктів господарювання. Їх економічна характеристика та склад. Загальний і 

чистий прибуток. Підприємницькі та фінансові ризики в діяльності суб’єктів  

господарювання, їх мінімізація. Капітал корпорації, його структура. Акціонерний і 

позичковий капітал. Довгострокові та короткострокові активи корпорації, джерела їх 

фінансування. Структура капіталу і ризик.  

ТЕМА 9. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Особливості фінансів домогосподарств і сфера їх функціонування. Внутрішні та 

зовнішні фінансові відносини домогосподарств. Джерела і форми доходів домогосподарств. 

Грошові та натуральні доходи. Характеристика сукупних доходів та доходів, що 

залишаються у розпорядженні домогосподарств. Номінальні і реальні доходи. Бюджет 

прожиткового мінімуму. Заробітна плата та її роль у формуванні доходів бюджету 

домогосподарств. Соціальні і страхові виплати. Доходи домогосподарств від 

підприємницької діяльності; проценти і дивіденди; доходи від продажу цінних паперів,  

нерухомості, особистого та домашнього майна; доходи від продажу продукції підсобного 



господарства; грошові нагромадження у фінансово-кредитній сфері. Витрати бюджету 

домогосподарств, їх класифікація. Фінансові рішення домогосподарств щодо розміщення 

доходів. Обов’язкові платежі домогосподарств: податки і відрахування до державних 

соціальних фондів, комунальні та інші щомісячні платежі. Поточні і капітальні витрати на 

споживання. Грошові заощадження. Споживча поведінка домогосподарств. Гранична 

схильність до споживання.  

ТЕМА 10. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК 

Об’єкт необхідність страхового захисту і його роль у забезпеченні суспільного 

відтворення. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації 

фондів страхового захисту. Страхування як фінансова категорія, її економічний зміст та 

функції. Класифікація страхування. Ознаки класифікації. Класифікація за об’єктами 

страхування. Галузі страхування: майнове страхування, страхування відповідальності, 

особистестрахування, страхування підприємницьких ризиків. Види страхування.  

ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

Фінансовий ринок як економічна категорія, його суспільне призначення. Функції 

фінансового ринку. Дискусійні питання щодо функцій фінансового ринку. Елементи 

фінансового ринку: суб’єкти, об’єкти, курс валют, процентні ставки, курс цінних паперів. 

Складові фінансового ринку: ринок банківських позичок і ринок цінних паперів. 

Ціноутворення на фінансовому ринку. Ризик і ціна капіталу на фінансовому ринку. Методи 

мінімізації ризиків: диверсифікація, хеджування, страхування. Державне регулювання 

фінансового ринку і ринку фінансових послуг. Законодавство України щодо функціонування 

інансового ринку і ринку фінансових послуг.  

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

Міжнародні фінанси як фінансова категорія, їх сутність, значення і роль в сучасній 

світовій економіці. Вплив інтернаціоналізації, інтеграції і глобалізації на міжнародні 

фінанси. Внутрішня структура міжнародних фінансових відносин: світовий фінансовий 

ринок, міжнародна валютна система, міжнародні валютні операції, міжнародні розрахунки, 

міжнародні фінансові інститути. Регулювання міжнародних фінансових відносин. Світові 

фінансові ринки і міжнародні фінансові потоки. Фінансові ризики на міжнародних 

фінансових ринках. Роль ТНК у розвитку світових фінансових ринків та поглибленні 

глобалізації і всесвітньої фінансової інтеграції. Міжнародна валютна система, її зв’язки з 

національними валютними системами. Особливості сучасної міжнародної валютної системи. 

Валютний ринок, його регулювання. Валютний курс як вартісна категорія. Формування 

валютного курсу.  

ТЕМА 13. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

Поняття фінансової безпеки держави. Фінансова безпека як найважливіша складова 

економічної безпеки держави. Внутрішні та зовнішні чинники фінансової безпеки держави. 

Бюджетна безпека держави. Виконання законодавчо затверджених показників дохідної та 

видаткової частини як основа забезпечення бюджетної безпеки. Розміри бюджетного 

дефіциту, його обмеження. Обсяг внутрішніх і зовнішніх запозичень та їх вплив на 

фінансову безпеку держави. Фінансова спроможність держави з обслуговування державного 

боргу. Дефолт. Грошовий обіг та  інфляція. Співвідношення між темпами зростання 



грошової маси, споживчих цін, ВВП. Рівень інфляції. Золотовалютні резерви як складова 

фінансової безпеки держави. Стійкість національної валюти, її курс і конвертованість. 

Накопичення необхідного обсягу золотовалютних резервів. Ефективність фінансового ринку,  

його зв’язок з фінансовою безпекою держави. Показники ефективності: капіталізація цінних 

паперів, рівень процентних ставок. 

 

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

1. Методи економічної науки. Основні проблеми економіки.  

2. Поняття економічної системи. Типи економічних систем. 

3. Потреби й економічні інтереси.  

4. Виробництво і його основні елементи.  

5. Гроші й капітал. Функції й види грошей.  

6. Закон грошового обігу. Витрати виробництва: суть, види, структура.  

7. Основні показники господарської діяльності підприємства.  

8. Підприємництво як особливий фактор виробництва.  

9. Сутність і функції підприємств.  

10. Види підприємств в Україні відповідно до форм власності.  

11. Основні види підприємств відповідно до форм власності в промислово розвинених 

країнах.  

12. Види й типи ринків. Основні елементи ринку.  

13. Попит та пропозиція. Закон попиту та пропозиції.  

14. Ринкова рівновага. Еластичність попиту та пропозиції.  

15. Ціна. Ринкова ціна. Види цін.  

16. Прибуток підприємства. Поняття рентабельності. 

17. Поняття ринкової інфраструктури.  

18. Товарні біржі і їхні функції.  

19. Фондові біржі і їхні функції. Біржі праці і їхньої функції.  

20. Банки і їхні види. Основні фінансово-кредитні установи. 

21. Заробітна плата. Форми й системи заробітної плати.  

22. Функції заробітної плати. Позичковий відсоток.  

23. Позичкові ставки. Основні види кредитів. Земельна рента.  

24. Ціна землі. Підприємницький дохід. Види прибутку.  

25. Рентабельність продукції, виробництва, продажів. 

26. Поняття й мета менеджменту.  

27. Якою є роль менеджера в керуванні і які його характерні риси.? 

28. Обґрунтуйте суть маркетингу, його головні елементи. 

29. Фінанси, їхня сутність і функції.  

30. Структура фінансової системи держави.  

31. Державний бюджет і його структура. Бюджетний дефіцит.  

32. Податкова система. Види податків.  

33. Грошова система. Грошові агрегати.  



34. Інфляція як макроекономічне явище.  

35. Основні види причини й наслідки інфляції. 

36. Сутність управління. Суб’єкт та об’єкт управління.  

37. Розвиток теорії і практики менеджменту.  

38. Процесний, системний і ситуаційний підходи в менеджменті.  

39. Види  організацій  в Україні. Підприємства, їх різновиди (за галузевою 

приналежністю, формою власності, організаційно-правовою формою, розміром).  

40. Об’єднання підприємств (концерни, картелі, консорціуми, асоціації, холдинги, 

франчайзинг). 

41. Загальні  риси  організацій. Зовнішнє середовище організації – загальні 

характеристики (взаємозалежність  факторів, складність, рухомість, невизначеність 

середовища).  

42. Фактори прямої та непрямої дії. Імідж підприємства.  

43. Поняття функцій менеджменту, їх класифікація.  

44. Сутність функції планування. Процес стратегічного планування. Планування 

реалізації стратегії.  

45. Тактика, політика, процедури, правила. Оцінка стратегії.  

46. Сутність організації як управлінської функції, її основні аспекти. Класифікація 

організаційних структур управління.  

47. Принципи  побудови  структур  управління.  Централізація  та децентралізація.  

48. Сутність методів менеджменту та їх класифікація. 

49. Взаємозв’язок методів менеджменту. 

50. Сутність та класифікація проблем.  

51. Сутність та класифікація управлінських рішень? 

52. Процес вироблення рішень? 

53. Фактори, що впливають на процес приймання рішень? 

54. Суть, класифікація управлінської інформації?  

55. Кількісні та якісні характеристики управлінської інформації? 

56. Методи збирання та обробки інформації? 

57. Значення комунікації та види комунікацій в управлінні? 

58. Різновиди соціальних груп. Ознаки колективу? 

59. Функції та повноваження трудових колективів? 

60. Конфлікт, сутність, об’єктивні та суб’єктивні передумови його виникнення?  

61. Культура управління та її складові елементи?  

62. Менеджмент персоналу як соціальна система? 

63. Трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації? 

64. Кадрова політика організації? 

65. Служби персоналу, їх різновиди та функції? 

66. Кадрове планування. Оцінювання та атестація персоналу? 

67. Особливості управлінської праці, її складові? 

68. Принципи та напрями наукової організації управлінської праці.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 

 

Вступне випробування (співбесіда) проводиться у терміни, передбачені Правилами 

прийому до ДЗВО УМО. 

На співбесіду вступник з'являється з паспортом. На початку співбесіди вступник 

отримує 2 питання, які містять завдання з предметів програми для проведення співбесіди, та 

аркуш співбесіди. В аркуші співбесіди вступник заповнює змістову частину, записує завдання 

з отриманих ним питань та відповіді на завдання. Під час співбесіди члени фахової 

атестаційної комісії оцінюють відповіді та фіксують оцінки у аркуші співбесіди. 

На складання співбесіди відводиться 1 година 30 хвилин (90 хвилин). 

За результатами вступного випробування (співбесіди) проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Шкала критеріїв оцінки рівня фахових знань абітурієнтів 

За шкалою 

університету 
Визначення Характеристика відповідей абітурієнта 

0-20 бали Незадовільний 

Абітурієнт не усвідомлює змісту питань, тому його 

відповіді не мають безпосереднього відношення до 

поставлених питань. Повна відсутність уміння 

міркувати. Правильність та повнота відповідей на 

питання становить < 50%. У абітурієнта відсутня 

просторова уява, необхідна для відповіді на 

запитання. 

20-50 балів Задовільний 

Відповіді на питання  носять фрагментарний 

характер, характеризуються відтворенням знань на 

рівні запам'ятовування. Абітурієнт поверхово володіє 

умінням міркувати, його відповіді супроводжуються 

другорядними міркуваннями, які інколи не мають 

безпосереднього відношення до змісту питань. 

Правильність та повнота відповідей на питання 

становить < 75%. Абітурієнт погано володіє засобами 

відтворення. 

50-90 балів Достатній 

У відповідях на питання допускаються деякі 

неточності або помилки непринципового характеру. 

Абітурієнт демонструє розуміння навчального 

матеріалу на рівні аналізу властивостей. Правильність 

та повнота відповідей на питання становить >75%. 

Відповіді на питання містять окремі неточності і 

незначні помилки. 

90-100 балів Високий 

Абітурієнт дає правильні відповіді на питання. Його 

відповіді свідчать про розуміння навчального 

матеріалу. Повнота та правильність відповідей на 

питання ≈ 100%.  

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав від 0 

до 20 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для відбору для рекомендації 

до зарахування до ДЗВО «УМО». 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів фахової 

атестаційної  комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. На підставі результатів 

співбесіди фахова атестаційна комісія приймає рішення: «допустити до фахового вступного 

випробування» або ж «не допустити до фахового вступного випробування» вступника. 
 



ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
 

 

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) 

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітня програма - «Економіка та управління підприємством» 
 

 

Екзаменаційний білет № 1 

фахового вступного випробування (співбесіда) 
 

1.Основні категорії управління та їх взаємозв’язок.  

2. Системний підхід у системі управління персоналом. 

3.Задача: 

Спробуйте створити перелік потреб випускника вищого учбового 

закладу, який щойно отримав диплом і шукає роботу за фахом. 

Які вимоги ставить він до майбутньої роботи? 

Завдання: Складіть структуру потреб і розподіліть їх за ступенем 

важливості. 
 

 

Голова фахової атестаційної комісії 

кандидат педагогічних наук, доцент                                              Т. І. Бурлаєнко 
 

 


