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Програма індивідуальної усної співбесіди для осіб, що переводяться або поновлюються на ОС 
«Магістр» спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент. Управління 
фінансово-економічною безпекою» усіх форм навчання / Укладачі: В.Я. Омельченко, Л.А. 
Кислова. Київ : МДУ, 2022. 13 с. 
 
 
Програма індивідуальної усної співбесіди для осіб, що переводяться або поновлюються на ОС 
«Магістр» спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент. Управління 
фінансово-економічною безпекою» усіх форм навчання містить пояснювальну записку; основну 
частину (змістовні модулі, перелік питань тощо); критерії оцінювання з детальним описом 
кількості балів за кожне завдання; список рекомендованої  літератури. 

 
 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри загального менеджменту протокол № 5 
від 30.04.2022 р. 
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ВСТУП (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) 
 

Програма індивідуальної усної співбесіди призначена для студентів, які переводяться або 
поновлюються на ОС «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня програма 
«Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою», і відбувається із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram, Google Meet тощо. 

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 відповіді на певні питання, що об'єктивно визначають рівень 

освітньої та професійної підготовки претендентів.  
3.2. Співбесіда складається з теоретичних питань, що дозволяють перевірити уміння 

абітурієнтів з обраного фаху. 
3.3. Завдання до фахового вступного випробування студентів, які вступають на навчання для 

здобуття ОС магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент. 
Управління фінансово-економічною безпекою» містять базові теоретичні питання з комплексу 
дисциплін: «Економічна теорія», «Фінанси підприємства», «Менеджмент», «Фінанси» 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА  
1. Сутність розрахунково-платіжної дисципліни і її вплив на господарську діяльність 

підприємств. 
2. Платіжний оборот підприємства і його види. 
3. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства. 
4. Механізм визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції. 
5. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення. 
6. Методи розрахунку планової величини прибутку від реалізації. 
7. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації). 
8. Показники і моделі оцінки ділової активності підприємства. 
9. Джерела формування інформаційних показників фінансового аналізу. 
10. Система оподаткування підприємств в Україні та її структура. 
11. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення та 

регулювання. 
12. Методи оцінки вартості майна підприємства як цілісного майнового комплексу. 
13. Види банківських кредитів для суб’єктів господарювання та їх характеристика. 
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14. Обчислення собівартості окремих виробів. 
15. Характеристика грошових надходжень підприємства та їх значення. 
16. Сутність та принципи організації фінансової діяльності на підприємстві. 
17. Банкрутство підприємств: підстави та наслідки. 
18. Форми фінансової санації, їх порівняльна характеристика. 
19. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій. 
20. Показники і моделі оцінки рентабельності діяльності підприємства. 
21. Санація (фінансове оздоровлення)  суб’єктів господарювання. 
22. Методи встановлення цін на продукцію і фактори, що їх обумовлюють. 
23. Зміст, класифікація та механізм розрахунку показників рентабельності. 
24. Оцінка фінансового стану підприємства, її методологія, необхідність і значення. 
25. Функції фінансів підприємств і їх характеристика. 
26. Державна фінансова підтримка санації підприємств. 
27. Схема формування балансового прибутку підприємства. 
28. Банкрутство підприємств (організацій), як економічне явище. 
29. Загальна фінансова система підприємства та її складові. 
30. Сутність грошових розрахунків підприємств. 
31. Фінансування відтворення основних фондів підприємства. 
32. Фінансовий механізм підприємства і його забезпечення. 
33. Сутність і класифікація доходів підприємства згідно із Звітом про фінансові результати. 
34. Стратегія та шляхи зниження поточних витрат. 
35. Використання чистого прибутку підприємства. 
36. Економічний зміст прибутку та рентабельності, їх роль в умовах розвитку підприємництва. 
37. Прибуток від реалізації продукції та порядок його формування. 
38. Санкції за порушення розрахунково-платіжної та касової дисципліни. 
39. Рентабельність підприємства, ресурсів і продукції. 
40. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Оцінювання вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою (від 0 до 200 
балів). Мінімальна кількість балів – 0. Максимальна кількість балів – 200. Прохідний бал – 100. 

Відповідь студента зараховується в наступних випадках:  
- Теоретичні питання розкрито в повному обсязі, відповідь на питання викладено в 

логічній послідовності, зроблено правильні висновки. 
- Теоретичні питання розкрито в повному обсязі, але матеріал викладено в недостатній 

логічній послідовності або зроблені неправильні висновки. 
- Частина питань розкрито не в повному обсязі, зроблені незначні помилки.  
За результатами співбесіди відповідь студента не зараховується, якщо більша частина 

теоретичних питань не була висвітлена або всі питання повністю не розкриті.  
 
«незараховано» 0 – 99 0 – 99 Вступник розрізняє об'єкти вивчення. Вступник 

відтворює незначну частину навчального матеріалу, 
має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення. Вступник 
відтворює лише частину навчального матеріалу; 
виконує елементарні завдання. 

«зараховано» 100 – 139 100-109 Вступник здатний до часткового відтворення 
основного навчального матеріалу, може повторити 
за зразком певну операцію, дію.  

110-119 Вступник відтворює основний навчальний матеріал, 
здатний з помилками й неточностями дати 
визначення понять,  

120-129 Вступник виявляє знання й розуміння основних 
положень навчального матеріалу, може 
сформулювати правила, визначення, поняття. 
Відповідь його (її) правильна, але недостатньо 
осмислена.  

130-139 Вступник відтворює навчальний матеріал, може 
сформулювати правила, визначення, поняття. Вміє 
застосовувати знання при виконанні завдань за 
зразком. 

140 – 179 140-149 Вступник правильно відтворює навчальний 
матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження 
певних думок, частково контролює власні навчальні 
дії.  

150-159 Знання вступника є достатніми, він (вона) 
застосовує вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати 
найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, 
фактами,  

160-169 Вступник достатньо володіє вивченим матеріалом, 
може робити висновки, загалом контролює власну 
діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і містить 
певні неточності. 

170-179 Вступник добре володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє 
аналізувати й систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази із самостійною 
і правильною аргументацією. 
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180 – 200 180-189 Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) 
використовувати їх у практичній діяльності, робити 
висновки, узагальнення.  

190-194 Вступник має гнучкі знання в межах вимог 
навчальних програм, аргументовано використовує їх 
у різних ситуаціях, вміє знаходити інформацію та 
аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.  

195-200 Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в 
межах вимог навчальних програм, усвідомлено 
використовує їх у стандартних та нестандартних 
ситуаціях. Вміє самостійно аналізувати, оцінювати, 
узагальнювати опанований матеріал, самостійно 
користуватися джерелами інформації, приймати 
рішення. 
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