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Основні задачі додаткового вступного іспиту

Основними задачами додаткового вступного іспиту є:

-  оцінювання системи теоретичних знань абітурієнтів з економіки;

-  виявлення рівня творчого мислення абітурієнтів, їх уміння 

синтезувати знання з окремих напрямів економіки;

-  встановлення здібностей та навичок абітурієнтів самостійно 

вирішувати практичні задачі, що постають у сфері економічної діяльності;

-  з’ясування схильності абітурієнтів до здійснення науково-дослідної 

роботи та викладацької діяльності.

У відповідності до перелічених задач й складено програму додаткового 

вступного іспиту, яка вміщує теоретичні питання за різними напрямами 

економічних знань.

4



Порядок проведення додаткового вступного іспиту

Проведення додаткового вступного іспиту здійснюється фаховою 

екзаменаційною комісією згідно затвердженого графіку.

Напередодні додаткового вступного іспиту проводяться консультації, 

які мають на меті надання допомоги абітурієнтам у засвоєнні програмних 

питань.

Додатковий іспит проводиться в усній формі на основі вибору 

абітурієнтом екзаменаційного білету, котрий містить три теоретичних 

питання за різними напрямами економічних знань.

Знання абітурієнтів оцінюються на: «відмінно», «добре», «задовільно» 

та «незадовільно». Додатковий іспит вважається складеним за умови 

отримання оцінки не нижче, ніж «задовільно».

Результати додаткового вступного іспиту оголошуються 

екзаменаційною комісією в день його проведення.
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РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Тема 1. 1. Оборотні кошти підприємства. Поняття, склад і структура 

оборотних коштів підприємства. Особливості нормування оборотних коштів 

підприємства. Оцінка ефективності використання оборотних коштів 

підприємства. Напрями підвищення ефективності використання оборотних 

коштів підприємства.

Тема 1. 2. Маркетингова та логістична діяльність підприємства. 

План та стратегія маркетингу підприємства. Логістична діяльність 

підприємства, її види. Логістика в системі управління товарно-матеріальними 

потоками підприємства.

Тема 1. 3. Собівартість продукції підприємства. Поняття

«собівартість продукції». Собівартість продукції як вихідна база 

встановлення цін. Склад витрат, що включаються до собівартості.

Тема 1. 4. Реструктуризація і санація підприємства. Форми

трансформації діяльності підприємства та їх характеристика. Зміст та 

характеристика процесу реструктуризації підприємства. Техніко-економічне 

обґрунтування та економічна ефективність здійснення санаційних програм 

розвитку підприємства.

Тема 1. 5. Управління виробничою діяльністю підприємства. Зміст 

управління виробничою діяльністю підприємства. Принципи управління 

виробничою діяльністю підприємства. Методи й функції управління 

виробничою діяльністю підприємства.

Тема 1. 6. Види планування діяльності підприємства. Зміст та 

методи планування на підприємстві. Стратегічне, тактичне й оперативне 

планування діяльності підприємства. Бізнес-планування: сутність і

призначення. Структура бізнес-плану.

Тема 1. 7. Принципи і методи управління підприємством.

Управління підприємством як фактор виробництва. Принципи управління 

підприємством. Класифікація методів управління підприємством.
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Тема 1.8. Інформація та комунікації в управлінні підприємством.

Роль інформації у прийнятті управлінських рішень щодо ефективного 

управління підприємством. Комунікації як невід’ємний атрибут процесу 

управління підприємством. Комунікації на підприємстві: види, форми, 

процес.

Тема 1. 9. Управління персоналом підприємства. Сутність

управління персоналом підприємства. Завдання і принципи управління 

персоналом підприємства. Рівні управління персоналом підприємства.

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ

ГОСПОДАРСТВОМ

Тема 2.1. Структура національної економіки. Поняття «структура 

національної економіки». Класифікація структури національної економіки. 

Структурна політика: цілі, пріоритети, механізми. Сучасна орієнтація 

структурних перетворень національної економіки.

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Тема 3.1. Економічні відносини власності. Власність у системі 

виробничих відносин. Форми власності. Інтелектуальна власність як 

складова відносин власності. Особливості роздержавлення і приватизації в 

Україні.

Тема 3.2. Теорії підприємництва, його види та функції. Сутність та 

класифікація підприємництва. Суб’єкти підприємництва. Теорії та моделі 

підприємництва. Функції підприємництва.

Тема 3.3. Генезис світової та вітчизняної економічної думки.

Тенденції та чинники розвитку економічних ідей та учень. Взаємозалежність, 

спадкоємність та розбіжності провідних економічних учень. Основні 

напрями сучасної економічної теорії та її наукові джерела. Вплив світової 

економічної думки на формування вітчизняної наукової економічної школи.
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РОЗДІЛ 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ

ВІДНОСИНИ.

Тема 4.1. Стан, тенденції та перспективи розвитку світового ринку 

товарів та послуг. Глобальний вимір розвитку світового ринку товарів та 

послуг. Чинники, що впливають на перспективи розвитку світового ринку 

товарів та послуг. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Розвиток 

ринку послуг України в контексті еволюції світового ринку послуг.

Тема 4.2. Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку. 

Прояви глобалізації у демографо-екологічному, технологічному, 

геополітичному, економічному та соціокультурному зрізах. Класифікація 

глобальних проблем. Протиріччя економічного розвитку світового 

співтовариства як виклик часу.

Тема 4.3. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 

Становлення сучасної глобальної цивілізації. Цивілізаційна природа 

глобалізації. Цивілізаційні виміри стратегій глобалізму. Ознаки економічного 

глобалізму.

Тема 4.4. Інтернаціоналізація світового відтворювального процесу.

Інтернаціоналізація господарського життя. Дуалістична сутність процесу 

інтернаціоналізації. Домінування транснаціональних корпорацій у системі 

сучасних міжнародних економічних відносин.

Тема 4.5. Особливості функціонування сучасних глобальних 

ринків. Поняття глобальних ринків. Етапи еволюції глобального ринку. 

Класифікація глобального світового ринку.

Тема 4.6. Регулятивні механізми глобальної економіки. 

Об’єктивність формування глобальної системи регулювання 

світогосподарських відносин. Проблеми глобальної регулюючої системи. 

Глобальні регуляторні інститути.

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА

ЕКОНОМІКА
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Тема 5.1. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного 

розвитку регіонів. Місце моніторингу у процесі соціально-економічного 

розвитку регіонів. Нормативно-правове забезпечення стимулювання 

регіонального розвитку. Механізми стимулювання соціально-економічного 

розвитку регіонів.

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА

ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 

Тема 6.1. Людський капітал, якість робочої сили. Структура 

економічної категорії «людський капітал». Чинники формування якості 

робочої сили. Мотиваційні фактори підвищення ефективності трудової 

діяльності.

Тема 6.2. Економіка домогосподарств. Домогосподарство в 

економічній системі суспільства. Доходи домогосподарства та їх розподіл. 

Витрати та заощадження домогосподарств.

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

Тема 7.1. Система доходів і видатків бюджету. Поняття бюджету, 

його структура. Джерела доходів. Видатки бюджету, їх класифікація.

Тема 7.2. Ринок фінансових послуг. Сутність фінансового ринку. 

Фінансові послуги: поняття, класифікація, види. Суб’єкти ринку фінансових 

послуг. Інституційна структура ринку фінансових послуг. Державне 

регулювання ринку фінансових послуг.

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Тема 8.1. Загальна теорія бухгалтерського обліку. Бухгалтерський 

облік в системі господарського обліку. Бухгалтерський облік в сучасній 

системі управління суб’єктом господарювання. Предмет і метод 

бухгалтерського обліку.
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Тема 8.2. Стандарти та нормативи аудиту й аудиторської 

діяльності. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності. 

Міжнародні стандарти аудиту. Поняття і види стандартів аудиту. Завдання 

аудиторської діяльності.

РОЗДІЛ 9. СТАТИСТИКА 

Тема 9.1. Методологія статистичних досліджень. Визначення 

статистичної методології. Групування методів статистики. Етапи 

статистичного дослідження. Техніка статистичних досліджень.

Тема 9.2. Побудова системи статистичних показників соціально- 

економічного розвитку. Система статистичних показників, що визначають 

сутність соціально-економічного розвитку. Організаційні основи побудови 

системи статистичних показників. Принципи побудови системи 

статистичного моніторингу соціально-економічного розвитку. Побудова 

чинників соціально-економічного розвитку.

Тема 9.3. Статистичне дослідження ефективності соціально- 

економічного розвитку. Теоретичне та методологічне забезпечення 

статистичного дослідження соціально-економічного розвитку. Статистичний 

аналіз функціональних та кореляційних залежностей показників соціально- 

економічного розвитку. Комплексне оцінювання результатів соціально- 

економічного розвитку.

Тема 9.4. Методологія статистичного прогнозування соціально- 

економічних явищ і процесів. Функції економіко-статистичних моделей у 

системі управління. Методологічні принципи розвідувального аналізу даних, 

діагностики стану об’єктів, що підлягають моделюванню. Причинно- 

наслідковий механізм динаміки соціально-економічних явищ. Верифікація 

прогнозів.
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Перелік питань додаткового вступного іспиту

1. Оборотні кошти підприємства.

2.Маркетингова та логістична діяльність підприємства.

3. Собівартість продукції підприємства.

4. Реструктуризація і санація підприємства.

5. Управління виробничою діяльністю підприємства.

6. Види планування діяльності підприємства.

7. Принципи і методи управління підприємством.

8. Інформація та комунікації в управлінні підприємством.

9. Управління персоналом підприємства.

10. Структура національної економіки.

11. Економічні відносини власності.

12. Теорії підприємництва, його види та функції.

13. Генезис світової та вітчизняної економічної думки.

14. Стан, тенденції та перспективи розвитку світового ринку товарів та 

послуг.

15. Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку.

16. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.

17. Інтернаціоналізація світового відтворювального процесу.

18. Особливості функціонування сучасних глобальних ринків.

19. Регулятивні механізми глобальної економіки.

20. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

21. Людський капітал, якість робочої сили.

22. Економіка домогосподарств.

23. Система доходів і видатків бюджету.

24. Ринок фінансових послуг.

25. Загальна теорія бухгалтерського обліку.

26. Стандарти та нормативи аудиту й аудиторської діяльності .

27. Методологія статистичних досліджень.
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28. Побудова системи статистичних показників соціально-економічного 

розвитку.

29. Статистичне дослідження ефективності соціально-економічного розвитку.

30. Методологія статистичного прогнозування соціально-економічних явищ і 

процесів.
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