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ВСТУП (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) 

Програма співбесіди призначена для студентів, які переводяться або 

поновлюються на ОС Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня 

програма «Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою». 

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за ОС «Магістр» 

вступні випробування здійснюються Екзаменаційними комісіями. 

Екзаменаційна комісія перевіряє базову професійну підготовку студентів, дає 

оцінку якості вирішення випускниками типових професійних завдань, оцінює 

рівень знань та умінь, необхідних для подальшого навчання за спеціальністю 073 

«Менеджмент» освітня програма «Менеджмент. Управління фінансово-

економічною безпекою». 

Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння системи 

теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування знань та 

умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін циклів бакалаврської 

підготовки, з метою перевірки здатності студентів до успішного проходження 

підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 

073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент. Управління фінансово-

економічною безпекою». 

Вступник повинен знати: 

- основні категорії економічної науки, теоретичні основи і закономірності 

функціонування економіки, розуміти багатоманітність існуючих економічних систем 

у сучасному світі; 

- мати системні уявлення про структури і тенденції розвитку української і 

світової економіки; 

- розуміти суть інституціональних перетворень в економіці, знати про основні 

економічні інститути і принципи їх функціонування; 

- знати механізм і принципи прийняття і реалізації економічних та 

управлінських рішень на мікро- і макрорівнях; 

- володіти методами економічного аналізу різних мікро- і макропроцесів. 

Вступник повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися в основних економічних поняттях і категоріях; 

- проявити володіння основними методологічними принципами пізнання і 

вміння застосовувати їх для аналізу складних економічних процесів сучасності; 

- самостійно і логічно викладати матеріал та вміти робити відповідні висновки 

та узагальнення; 

- давати правильні оцінки різним економічним явищам і процесам; 

- вміти використовувати комп'ютерну техніку для розв'язання економічних 

задач у режимі користувача; 

- вміти набувати нових знань, застосовуючи сучасні інформаційні освітні 

технології. 

3. Характеристика змісту програми: 

3.1. Співбесіда  передбачає виконання певних атестаційних кваліфікаційних 

завдань, що об'єктивно визначає рівень освітньої та професійної підготовки 

претендентів.  
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

1.Виникнення економічної теорії. Економічна теорія як універсальна 

соціально-економічна наука. Об'єкт економічної теорії і її предмет.  

2.Категорії і закони економічної теорії. Методи економічної теорії. 

3.Продуктивні сили суспільства. Виробничі відносини, їх суть, система і 

структура.  

4.Типи економічних систем. Характеристика сучасної економічної системи в 

Україні. 

5.Економічні потреби, їх сутність і структура.  Закон зростання потреб і 

механізм його дії. Взаємозв'язок потреб, економічних інтересів і виробництва. 

6.Виробництво як визначальний чинник формування потреб і їх розвитку. 

7.Основні фактори виробництва. Ефективність використання факторів 

виробництва. 

8.Ефективність виробництва.  Крива виробничих можливостей (оптимум 

Парето). 

9.Форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво його риси. 

Товарне виробництво, умови і причини його виникнення. Характерні риси 

товарного виробництва. 

10.Гроші і їх основні риси.  Еволюція грошей і їх функції. Функціональні 

форми грошей. Грошовий обіг і його закони.  

11.Інфляція, її суть, причини і види. 

12.Суть та принципи підприємництва. Види підприємницької діяльності. 

13.Суспільне відтворення: суть і основні риси. Просте товарне виробництво. 

Розширена форма товарного виробництва, її основні риси і механізм виникнення. 

14.Економічне зростання і його типи.   

15.Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Стадії руху 

капіталу. Накопичення капіталу, його суть. Фактори накопичення капіталу. 

16.Робоча сила, її вартість. Наймана праця. Заробітна плата - категорія 

товарного виробництва.  

17.Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати.  Сучасна 

структура заробітної плати. 

18.Витрати виробництва, їх суть і види. Закон спадаючої віддачі та ефект 

масштабу. 

19.Собівартість продукції. Напрями мінімізації собівартості продукції. 

20.Сутність, структура та функції цін. Особливості ціноутворення в Україні. 

21.Валовий дохід, прибуток, їх суть.  Норма прибутку. Рентабельність. 

22.Кредит як форма руху позикового капіталу. Форми кредиту. 

23.Аграрна сфера виробництва і її особливості. Суть аграрних відносин. 

Земельна рента. 

24.Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Структура ринку. 

25.Інфраструктура ринку, її елементи і функції. 

26.Попит і пропозиція. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.  

27.Регулювання ринкової економіки її суб'єктами.  Необхідність і методи 

державного регулювання ринкової економіки. 
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28.Конкуренція і її суть, види.  Функції і форми конкуренції. Методи 

конкурентної боротьби. Соціально-економічні наслідки  конкуренції.  

29.Причини виникнення та сутність монополій. Наслідки монополізації. 

Антимонопольна політика держави. 

30.Зміст макроекономічних зв'язків в національній економіці. Національний 

продукт і його форми. Валовий національний продукт. Методи обчислення 

національного продукту.  

31.Система національних рахунків (СНР). Основні макроекономічні показники 

СНР. 

32.Диференціація доходів в суспільстві. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. 

Характеристика  доходів від власності. 

33.Фіскальна політика і фінансова стратегія: зміст і задачі.  

34.Податок: суть, функції. Види податків. Принципи оподаткування. Податкова 

система держави. 

35.Податкова політика держави: її зміст і задачі. Особливості податкової 

системи в Україні. 

36.Банки: сутність та функції. Джерела банківського прибутку. 

37.Цілі і методи кредитної політики держави.  Особливості кредитно-грошової 

політики в Україні. 

38.Зайнятість населення. Безробіття: суть, причини. Види безробіття. 

39.Соціальна політика держави: зміст, задачі. Особливості реалізації соціальної 

політики в Україні.  

40.Соціально-економічна суть системи сучасного світового господарства. 

Специфіка міжнародних економічних відносин і їх основні форми. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Історичні етапи розвитку менеджменту. Особливості поглядів різних шкіл  

менеджменту. 

2.Видатні особистості в історії менеджменту та їх внесок в розвиток науки 

управління. 

3.Менеджмент як всебічна та професійна діяльність. 

4.Визначення сучасних технологій соціального управління. 

5.Задачі менеджменту. 

6.Поняття та складові елементи системи управління. 

7.Управління інформаційними ресурсами в менеджменті. 

8.Класичні та сучасні функції менеджменту. 

9.Загальні методи менеджменту, їх характеристика. 

10.Принципи менеджменту та їх взаємозв'язок 

11.Визначення організації в менеджменті. 

12.Характеристика складових елементів організації. 

13.Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. 

14.Закони організації. 

15.Комунікаційна взаємодія та її основні види. 

16.Поняття та види управлінських повноважень та відповідальності. 

17.Поняття та види управлінських стратегій. 

18.Поняття та складові елементи стилів керівництва. 
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19.Теорії лідерства та типи лідерів. 

20.Поняття влади та особливості формування влади. 

21.Поняття та вимоги до цілей організації. 

22.Визначення місії організації та її особливості. 

23.Визначення та природа управлінського рішення. 

24.Визначення мотивації. 

25.Процес планування: сутність, задачі та функції. 

26.Функція прогнозування в менеджменті: взаємозв'язок з функцією 

планування. 

27.Поняття контролю та його складові елементи. Функції та види контролю. 

28.Поняття та природа конфліктів. 

29.Види та взаємозв'язок особистих та міжособистісних конфліктів. 

30.Передумови виникнення конфліктів. 

31.Особливості та поняття переговорного процесу. 

32.Типи характеру та темпераменту особистості та особливості управління. 

33.Місце та роль особистості в колективі. 

34.Особливості взаємовідносин між людьми в організації. 

35.Фактори що впливають на поведінку людини в організації. 

ФІНАНСИ 

1.Бюджетний устрій і бюджетна система: поняття, основи та принципи 

побудови. 

2.Доходи і витрати суб’єктів господарювання. Порядок розподілу грошових 

надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг. 

3.Економічна сутність, класифікація, склад і структура бюджетних видатків. 

4.Економічна сутність, функції і призначення державного кредиту.  

5.Зміст і призначення фінансового контролю, його види, форми і методи. 

6.Інвестиційна складова фінансової безпеки держави. 

7.Кредитний ринок і ринок цінних паперів як основні складові фінансового 

ринку 

8.Місцеві фінанси, їх сутність і значення в економічному та соціальному 

розвитку регіонів. 

9.Наслідки зростання державного боргу. Методи управління державним 

боргом. 

10.Об’єктивна необхідність, економічна сутність, ознаки і функції податків. 

11.Перестрахування і співстрахування, їх сутність і організація. 

12.Поняття страхового ринку і його інфраструктура. Зв’язок страхового ринку з 

фінансовим ринком. 

13.Складові державного фінансового менеджменту: податковий менеджмент, 

бюджетний менеджмент і борговий менеджмент. 

14.Структура бюджетних видатків, їх динаміка і тенденції розвитку 

15.Структура доходів бюджету, їх динаміка і тенденції розвитку. Фактори, що 

впливають на структуру бюджетних доходів. 

16.Структурні елементи (інструменти) державного фінансового менеджменту: 

фінансовий контроль, фінансове планування і прогнозування. 

17.Суб’єкти фінансового ринку. Місце і роль держави на фінансовому ринку. 
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18.Суб’єкти, об’єкти і зміст фінансових відносин на мікро- і макрорівні. 

19.Сутність бюджетного дефіциту і його види. Причини виникнення 

бюджетного дефіциту. 

20.Сутність і види державного боргу (поточний і капітальний, внутрішній і 

зовнішній). 

21.Фінанси як економічна категорія: сутність, ознаки і функції. Фінансовий 

ринок як економічна категорія, його суспільне призначення, роль у розподільчих 

процесах. Функції фінансового ринку. 

22.Фінансова політика як складова економічної політики держави. Завдання 

фінансової політики. 

23.Фінансова система України, її основні підсистеми та ланки. 

24.Фінансовий механізм, його складові елементи. 

25.Форми внутрішніх державних запозичень. Класифікація державних позик. 

26.Характеристика джерел фінансування бюджетного дефіциту, наслідки 

застосування кожного з них. Шляхи скорочення розміру дефіциту. 

27.Характеристика загальнодержавних позабюджетних цільових фондів, 

створених в Україні. 

28.Характеристика основних податків податкової системи України. 

29.Характеристика фінансових важелів (фінансових показників, фінансовим 

норм і нормативів, фінансових стимулів і санкцій, фінансових лімітів і резервів) як 

складових фінансового механізму. 

30.Характерні ознаки фінансів та фінансових відносин. 

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

1.Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій  

2.Поняття, цілі й напрямки діяльності підприємства 

3.Правові основи функціонування підприємства 

4.Класифікація та структура підприємств  

5.Організаційні структури управління підприємствами   

6.Поняття, класифікація та структура персоналу  

7.Кадрова політика й система управління персоналом 

8.Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів  

9.Оцінка, класифікація та структура основних фондів  

10.Ефективність відтворення та використання основних фондів 

11.Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих 

інвестицій  

12.Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних  паперів)  

13.Інвестиційні проекти підприємств та організацій  

14.Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства 

15.Організація виробничого процесу в часі 

16.Поняття, види та значення інфраструктури  

17.Система технічного обслуговування  

18.Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування  

19.Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції 

(надання послуг)  

20.Матеріально-технічне забезпечення виробництва 
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21.Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг)  

22.Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники 

зростання  

23.Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання 

персоналу 

24.Управління витратами на підприємстві  

25.Сукупні витрати та собівартість продукції (послуг)  

26.Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи 

встановлення та регулювання  

27.Формування й використання прибутку 

28.Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації)  

29.Основні напрями організації економічної безпеки за окремими 

функціональними складовими  

30.Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств 

(організацій)  

31.Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання  

Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг) 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Програма співбесіди для осіб, що переводяться, поновлюються на 

спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент. Управління 

фінансово-економічною безпекою» складається з теоретичних питань для 

виявлення мінімального рівня обізнаності змістом спеціальності/професії.  

Під час співбесіди абітурієнтам пропонуються три питання. 

Розподіл балів, присвоєних абітурієнтам: 
1 питання 2 питання 3 питання Сума 

30 балів 35 балів 35 балів 100 балів 

Критерії оцінювання питань фахової співбесіди 
 Максимальна 

кількість балів за 

відповідь 

Критерії оцінювання 

1 (за 30 

бальною 

шкалою) 

2 і 3 (за 35 

бальною 

шкалою) 

Студент дав обґрунтовані, глибокі й теоретично правильну відповідь на 

поставлене питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує 

здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання. 
22-30 28-35 

15-21 19-27 Студент дав теоретично правильну відповідь на поставлене питання; 

робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність 

висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних 

поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, 

які підтверджують відповідь на питання; але ним допущені 1-2 

незначні помилки. 

8-14 9-18 Студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але 

в розкритті змісту питаня ним були допущені незначні помилки у 

формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, 

посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене у занадто 

стислій формі. 

1-7 1-8 Студентом у розкритті змісту питань були допущені суттєві помилки у 

формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, 

посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо 

глибоко. Відповідь  містить зайвий матеріал. 

0 0 Відповідь відсутня. Хід думок студента не вірний і тому немає 

правильної відповіді на питання.  

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

1. Фахова співбесіда – за 100-бальною шкалою: 
За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

зараховано 90-100 

56-89 

25-55 

не зараховано 0-24 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / за ред. В.Д. Базилевича, К.С. 

Базилевич, Л.О. Баластрик. - К. : Атіка, 2009. - 368 с. 

2. Бревнов А.А Основы экономической теории: [Учебное пособие. Издание второе]. 

/ А.А. Бревнов – Х.: ООО «Одиссей», 2006. – 512 с. 

3. Калінченко О.В. Мікроекономіка : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О.В. Калінченко, Л.М. Березіна. - К.: Центр учб. л-ри, 2008. - 472 с. 

4. Косік А.Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Косік, 

Г.Є. Гронтковська. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Центр учб. л-ри, 2008. -436 с. 

5. Костюк В.С. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. 

Костюк, А.М. Андрющенко, І.П. Борейко. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. -282 с. 

6. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній 

економіці / В.Д. Лагутін. - К. : КНТЕУ, 2007. - 247 с. 

7. Мазаракі А.А. Торговля. Деньги. Менталитет / А.А. Мазараки. - К.: Книга, 2006. - 

631 с. 

8. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Дугопольський, О.В. Панухник. - К. : Знання, 

2008. - 699 с. 

9. Никифоров А.А. Макрозкономика: научные школы, концепции, зкономическая 

политика: учеб. пособие / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская. - М.: 

Дело и Сервис, 2008. - 543 с. 

10. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича / В.Д. 

Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська. - 7-ме вид., стер. - К. : Знання-

Прес, 2008. -719 с.  

11. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. Вид. друге, перероб. і 

допов.; з модельно-комп'ютерним додатком на лазерному диску. - К.: Знання. - Прес, 

2007. - 578 с. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 

2-е вид., випр. та допов. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с. 

2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є 

Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-є вид., допов. і переробл. – Л. : Нац. Ун-т «Львів. 

політехніка»; Інтелект-захід, 2007. – 384 с. 

3. Мазаракі А.А. Менеджмент : теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, 

Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін.. – К. : Атіка, 2007. – 564 с. 
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2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 p. № 514-IV / Верховна 

Рада України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: 

Закон України від 30.06.1999 p. № 784-XIV - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua. 

5. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. - Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua. 

6. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. - K.: 

Ника- центр, Эльга, 2003. 

7. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. - М.: Омега-Л, 

2010. 

8. Бойчик I.M. Економіка підприємства : навч. посіб. / 1.М. Бойчик. - K. : Атіка, 

2007. 

9. Економіка підприємства: підручник./ [М.Г. Грещак та ін., за заг. ред. Г.О. 

Швиданенко]. - K.: Київ. нац. екон. ун-т, 2009. 

12.Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник / О.С. Иванилов. - K.: Центр 

навч. літ-ри, 2009. 

13. Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Д., Вахович Д. : пер. с англ. - 12-е 

изд. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. 

14. Финансовый менеджмент: пер. с англ. / Юджин Ф Бригхэм, Майкл С. Эрхардт. - 

СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2007. 

15. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. 

Поддєрьогін. - вид.6-те, переробл. та допов. - К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2006. 
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