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АНОТАЦІЯ 

 

Метою вступних випробувань абітурієнтів для участі в конкурсі щодо 

зарахування на навчання за освітнім ступенем «Магістр» є визначення рівня 

теоретичної та практичної підготовки випускника для майбутньої професійної 

діяльності; виявлення відповідності здобутих знань, набутих умінь і навичок 

вимогам стандартів; оцінювання рівня сформованості системи бакалавра згідно з 

цілями і завданнями вищої освіти та вимогами ринку праці у визначеній сфері 

діяльності. 

Фахівець повинен бути підготовленим до активної творчої професійної і 

соціальної діяльності в умовах функціонування ринкової економіки, мати розвинені 

економічні та організаційні здібності для здійснення ефективної управлінської 

діяльності у відповідності до тенденцій соціально-економічного розвитку; мати 

широкий світогляд, впевненість у своїх силах, наполегливість, якості лідера, 

здатність до зваженого ризику, високорозвинене відчуття реальності, ініціативність, 

емоційну стійкість та уміння приймати і реалізовувати рішення в умовах 

невизначеності інформації, обмеженості ресурсів та дефіциту часу. 

Магістр повинен мати фундаментальну загальнонаукову, спеціальну та 

практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно 

оновлювати і збагачувати знання, вміти на практиці застосовувати принципи 

наукової організації праці, володіти передовими методами управління. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

абітурієнт повинен: 

знати: законодавчі та інструктивні матеріали, що стосуються маркетингової 

діяльності. 

вміти: продемонструвати знання та уміння, що забезпечать можливість 

аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати ідеї та оптимізувати 

рішення. 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних 

дисциплін загальної та професійної підготовки: 

1) економічна теорія; 

2) маркетинг; 

3) менеджмент; 

4) підприємництво; 

5) фінанси; 

6) техніко-економічні розрахунки на підприємстві; 

7) бухгалтерський облік та звітність. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил 

прийому Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

у 2020 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Предмет, функції, структура та етапи розвитку економічної теорії. Суспільне 

виробництво: суть, структура і результати. Фактори виробництва та їх класифікація. 

Економічна система: сутність,елементи та моделі. Товарне виробництво: умови  

виникнення та типи. Товар та його властивості. Закон вартості: сутність, функції та  

механізм дії. 

Виникнення і сутність грошей. Функції грошей та їх еволюція. Грошовий обіг 

та його закони. Ринкові відносини, їх суб’єкти, об’єкти та принципи 

функціонування. Ринкова структура та інфраструктура. Ринковий попит та 

пропозиція: закони та фактори, що на них впливають. Механізм формування 

ринкової рівноваги. Конкуренція як визначальний атрибут ринкової економіки. 

Функції, види та методи ведення конкурентної боротьби. Монополізм, його форми 

на наслідки. Економічна сутність заробітної плати, її форми та системи. Номінальна 

і реальна заробітна плата. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація. 

Структура фондів підприємства, фізичне та моральне зношення основних фондів, 

амортизація. Форми доходу підприємства. Економічна роль прибутку. 

Ринок праці та особливості його функціонування. Безробіття, його види і 

наслідки. Суть, цілі і засоби державного регулювання. Кредит та його види. 

Банківська система. Державний бюджет та фіскальна політика. Система 

національних рахунків. Економічне зростання:його показники та фактори. 

Міжнародний поділ праці і розвиток інтеграційних процесів. Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Зміст і структура світової 

валютної системи. 

 

Рекомендована література: 

1. Ажнюк М.О., Передрій О.С. Основи економічної теорії:Навч. посіб. – К.: 

Знання, 2008. – 368 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

2. Економічнатеорія. Політекономія : підручник / [В. М. Тарасевич та ін.] ; за 

ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Тарасевича. - К.: Знання, 2012. – 206 с. 

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 

8-ме вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012.– 702 с. 

4. Економічна теорія: політична економія. Підручник / За заг. ред. С.І.  Юрія. – 

К.: Кондор, 2009. – 604 с. 

5. Економічнатеорія. Політекономія: навч. посібник/ [В.М. Семененко, 

Д.І. Коваленко, В.В. Бугас, О.В. Семененко]; за заг. ред. В.М. Семененка та Д.І. 

Коваленка. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2010. – 360 с. 

6. Основи економічноїтеорії: підручник / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х.: 

Право, 2010. – 448 с. 

7. Основиекономічноїтеорії: Навч.посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. — 3-тє 

вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2014. — 423 с. 



8. Політична економія: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. 

Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчука. – 4-те вид., переробл. і виправлене – 

Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 280 с.  

9. Сучасніекономічнітеорії [Текст] : 2-ге вид. перероб та доп. Навч. посіб. для  

самостійноїпідготовки до курсового та комплексного державного екзамену з  

економічноїтеорії / Н. П. Мацелюх, I.A. Максименко, М.М. Теліщук та ін. – К.: 

Центр учбовоїлітератури, 2015. – 224 с.  

10. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економічна теорія»/ 

укладач: к.е.н., доц. Артеменко Л. Б. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 65 с., система 

дистанційногонавчання Atutor. 

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2. МАРКЕТИНГ 

Наукові підходи до визначення сутності маркетингу. Базові категорії 

маркетингу. Поняття комплексу маркетингу. Види маркетингу. Еволюція концепції 

маркетингу. Якісний аналіз ринку. Кількісний аналіз ринку. Поняття та структура 

маркетингового середовища. Мікромаркетингове середовище. Макромаркетингове 

середовище. 

Маркетингові дослідження: сутність, напрями, основні етапи. Суть і 

визначення системи маркетингової інформації, її підсистеми. Типи маркетингових 

досліджень. Види маркетингової інформації. Основні етапи маркетингових 

досліджень. 

Класифікація товарів та асортиментна політика. Життєвий цикл товару. 

Основні етапи життєвого циклу. Види кривих ЖЦТ. Якість і 

конкурентоспроможність товару. Товарні знаки і упаковка. Поняття товару-

новинки, види новинок. Основні етапи розробки новинок: формування ідей, відбір 

ідей, розробка замислу товару та його перевірка, розробка стратегії маркетингу, 

аналіз можливостей виробництва та збуту, розробка товару, випробування в 

ринкових умовах, розгортання комерційного виробництва. 

Цілі цінової політики, фактори, що на неї впливають. Етапи процесу 

встановлення ціни. Цінові стратегії. Методи ціноутворення, орієнтовані на витрати. 

Методи ціноутворення, орієнтовані на попит. Методи ціноутворення, орієнтовані на 

конкуренцію. Пристосування ціни. 

Поняття каналу розподілу. Визначення каналу збуту та його функцій. 

Класифікація каналів за числом рівнів. Види торговельних посередників: роздрібні 

посередники; незалежні оптові посередники (оптовики, дистриб’ютори, джобери, 

ділери); агенти (комісіонери, консигнанти, агенти виробників, збутові агенти, 

брокери, маклери). Класифікація систем розподілу за видом товарів, що 

розподіляються. Класифікація систем розподілу за структурою (традиційні, 

вертикальні, горизонтальні, змішані). 

Поняття комунікації. Склад комплексу маркетингових комунікацій. Етапи 

управління комплексом маркетингових комунікацій: визначення цілей, розробка 

стратегії, складання бюджету, оцінка комплексу комунікацій. Розробка плану 

маркетингових комунікацій. Методи формування бюджету комунікацій. 



Характеристика реклами як засобу комунікації. Цілі стимулювання збуту. 

Стимулювання посередників. Стимулювання кінцевих споживачів. Розробка 

програм по стимулюванні збуту. Принципи організації особистого продажу як 

засобу комунікації. Паблік рілейшинз в системі маркетингових комунікацій. 

 

Рекомендована література: 

1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. – Вид. 3-

тє,переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2011. – 543 с.  

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для ВУЗів. / С.С. Гаркавенко. – К.: 

Лібра, 2011. – 710 с. 

3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. / 

В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 2013. – 314  с.  

4. Котлер Ф. Основымаркетинга: Пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 

2012. – 657 с. 

5. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / 

Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 

259 с.  

6. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. / 

Т.І. Лук’янець. – К.: КНЕУ, 2014. – 398  с.  

7. Майовець Є.Й. Маркетингові комунікації : навч. посіб. / Є. Й. Майовець, 

О. В. Кузик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 

191 с 

8. Мозговий О.М. Товарна політика і планування товару в міжнародному 

маркетингу. / О.В. Мозговий. – К.: КНЕУ, 2011. – 216 с. 

9. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 

238 с. 

10. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підручник / В.В. Ортинська, 

О.М. Мельникович. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 455 с.  

11. Сухорська У.Р. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / 

Сухорська У.Р., Щербань В.М. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 383 с. 

12. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник. / 

Т.М. Циганкова. – К.: Вища школа, 2014. – 384 с.  

 

3. МЕНЕДЖМЕНТ 

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту; історія розвитку 

менеджменту; закони, закономірності та принципи менеджменту; функції та методи 

менеджменту; процес управління; планування як загальна функція менеджменту; 

організування як загальна функція менеджменту; мотивування як загальна функція 

менеджменту; контролювання як загальна функція менеджменту; інформація і 

комунікації в менеджменті; керівництво та лідерство; ефективність менеджменту.  

Принципи та функції менеджменту. Технологія менеджменту. Система 

методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Функція планування. 

Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесійні теорії мотивації. 

Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи 



регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень. 

Функція контролю в менеджменті.  

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. 

Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Модель сучасного 

менеджера, його самовдосконалення. Ролі менеджера в організації. Соціальна 

відповідальність у менеджменті. Ефективність управління. 

 

Рекомендована література: 

1. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і 

практикум: Навч. посібник. / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. – К.: Магнолія плюс. 

– 2013. – 115 с.  

2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. В.Яцура. – 

Львів: БАК, 2011. – 624 с. 

3. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. Навчальний 

посібник. / А.М. Колот.– К.: КНЕУ, 2005. – 123 с.  

4. Кредисов А.И. История учений менеджмента. / А.И. Кредисов. – Киев: 

ВИРА-Р, 2014. – 336 с. 

5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. / 

О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2012. – 416 с. 

6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика. / В.С. Лозниця. – 

К.: Економіка, 2011. – 512 с. 

7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основыменеджмента. Пер. с англ. 3-го 

изд. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2015. – 800 с. 

8. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. / Г.В. Осовська. – К.: 

Кондор, 2014. – 324 с.  

9. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. 

– 3-є вид. / Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2013. – 167 с.  

10. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. / Ф.І. Хміль. – К.: 

Академвидав, 2012. – 215 с.  

4. ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Поняття бізнесу та підприємництва. Поняття і функції підприємства. Рушійні 

сили та умови ведення підприємницької діяльності. Принципи підприємництва. 

Власність як економічна основа підприємництва. Поняття і функції підприємства. 

Види підприємств в Україні, та види їх об’єднань. Поняття і види господарських 

товариств. Особливості створення підприємства у вигляді акціонерного товариства. 

Принципи та умови організації бізнесу. Механізм створення власної справи. 

Установчі документи та їх підготовка. Порядок формування статутного капіталу. 

Порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Ліцензування і 

патентування підприємницької діяльності. Ліквідація та реорганізація суб'єктів 

підприємницької діяльності. Поняття та функції фінансів. Джерела фінансування 

діяльності підприємства. Інвестування у підприємницькій діяльності. 

 

Рекомендована література: 

1. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або 

абетка підприємця: Навчальний посібник. / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, 

В. В. Гецько та ін. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 300 с. 



2. Бажал Ю.М. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, 

екосистема: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Авт. кол.: 

Ю. М. Бажал, І. В. Бакушевич, У. Венесаар та ін. / За ред. Ю. М. Бажала. – К.: 

Пульсар, 2015. – 280 с. 

3. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник. / 

З.С. Варналій. – К.: Знання-Прес, 2006.  – 329 с.  

4. Виноградська А. М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. / 

А. М. Виноградська. – К.: Кондор, 2008. – 544 с. 

5. Гой І. В. Підприємництво: Навчальний посібник / І. В. Гой, 

Т. П. Смелянська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с. 

6. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва: Навчальний 

посібник. / Л.І. Донець, Н.Г. Романенко. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 

320 с. 

7. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: 

Навчальний посібник. / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина. – К.: КНЕУ, 2009. 

– 444 с. 

8. Ларіна Я. С. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / Я. С. Ларіна, 

С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с. 

9. Мочерний С.В., Устенко O.A., Чеботар С.І. Основи підприємницької 

діяльності: Посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 280 с. 

10. Полянко В. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник / 

В. В. Полянко, А. В. Круглянко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с. 

 

5. ФІНАНСИ 

Функції фінансів. Фінансові ресурси підприємства: джерела формування та 

напрямки використання. Особливості створення та функціонування одноосібної 

форми ведення бізнесу, її позитивні і негативні сторони. Особливості створення та 

функціонування акціонерного товариства та товариства з обмеженою 

відповідальністю. Особливості створення та функціонування корпорації, як форми 

ведення бізнесу, її позитивні і негативні сторони. 

Фінансова політика держави. Завдання і принципи ефективної фінансової 

політики. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових 

відносин. Фінансова системи. Структура фінансової системи України. Державне 

регулювання фінансових відносин. Фінансовий контроль. Функції органів державної 

влади у сфері фінансового контролю. Основні функції Міністерства фінансів 

України. Елементи системи оподаткування. Податкова система України. Податкова 

пільга. Спрощена система оподаткування. Державні фінанси. Державний бюджет: 

процедура затвердження та основні принципи формування. Бюджетний устрій та 

бюджетна система. Єдиний казначейський рахунок. Джерела формування 

державних доходів України. Державні видатки. Бюджетний дефіцит. Сутність 

місцевих фінансів. Децентралізація в Україні. Міжбюджетні відносини. 

Призначення державних цільових фондів, принципи їх організації. Пенсійний фонд 

України. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 



Фонд України соціального захисту інвалідів. Управління коштами 

загальнодержавних цільових фондів. 

Міжнародна фінансова інтеграція. Міжнародні фінансові інституції. 

Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Група Світового банку. Європейський 

банк реконструкції та розвитку.Організація Об’єднаних Націй. Європейський Союз. 

Прямі іноземні інвестиції. Офшорні зони. Фінансовий ринок. Види фінансових 

посередників. Фондовий ринок. Первинний і вторинний фондові ринки. Види 

цінних паперів, їх основні характеристики. Фондова біржа. Валютний ринок. Ринок 

кредитних ресурсів. Державний кредит, його роль у формуванні додаткових 

фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. Гарантовані позики 

як форма умовного державного кредиту. Державний борг, його види, структура, 

механізм формування. Методи управління державним боргом. Базові показники 

оцінки оптимального рівня державного боргу. Роль страхування в забезпеченні 

безперервності суспільного виробництва. Функції страхування. 

 

Рекомендована література: 

1. ГуцаленкоЛ. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. — 424 с. 

2. Зайцев О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика: Навчальний 

посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 548 с. 

3. Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу: навч. посіб. / М. І. Карлін. 

– К. : Знання, 2011. – 639 с.  

4. Коваленко М. А. Фінанси регіону: навчальн. посіб. /За ред. проф. 

М. Коваленка. — Херсон: Олді — плюс, 2010. — 312с. 

5. Кремень О. І. Фінанси: Навчальний посібник / О. І. Кремень - К.: ЦУЛ, 

2012. – 416 с. 

6. Макаренко М. І. Міжнародні фінанси / М.І. Макаренко : Навчальний 

посібник – К.: ЦУЛ, 2013. – 548 с. 

7. Ніколаєва О. М. Місцеві фінанси / О. М. Ніколаєва : Навчальний посібник. – 

К.: ЦУЛ, 2013. – 354 с. 

8. Прямухіна Н. В. Ринок фінансових послуг Н. В. Прямухіна : Навчальний 

посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 304 с. 

9. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. — 488 с. 

10. Чала Н.Д. Бюджетна система: навч. Посіб. / Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К.: 

Знання, 2010. – 223 с. 

 

6.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Поняття «фінансовий аналіз» на підприємстві. Етапи фінансового аналізу 

підприємства.Основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства. 

Основні етапи здійснення оцінки фінансового стану підприємства.Оцінка 

вартості майна підприємства.Оцінка джерел формування капіталу 

підприємства.Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.Оцінка 
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фінансової стійкості підприємства.Оцінка ділової активності підприємства.Оцінка 

прибутковості підприємства.Оцінка ймовірності банкрутства підприємства. 

Сутність поняття «фінансова безпека». Особливості управління фінансовою 

безпекою підприємства.Складові фінансової безпеки підприємства.Етапи 

забезпечення фінансової безпеки підприємства.Основні індикатори фінансової 

безпеки: на рівні підприємства та галузі.Рівні фінансової безпеки 

підприємства.Оцінка фінансової безпеки підприємства на основі показників та 

коефіцієнтів його фінансового стану. 

Суть та мета управлінського аналізу.Основні аспекти дослідження 

управлінського аналізу.Основні види та завдання управлінського аналізу.Принципи 

управлінського аналізу.Складові управлінського аналізу.Методи та методичні 

прийоми управлінського аналізу. 

Види та форми кредитів.Функції кредиту.Об’єкти кредитування.Суб’єкти 

кредитування.Особливості механізму кредитування.Суть поняття 

«кредитоспроможність». Види процентних ставок.Способи погашення кредиту. 

Поняття цінних паперів та їхні властивості.Види цінних паперів.Види та 

форми доходу від цінних паперів.Оцінка дохідності від акцій.Оцінка дохідності від 

облігацій. 

Сутність поняття «валютні операції».Види валютних операцій.Класифікація 

валютних операцій.Методика формування валютних операцій. 

Суть інвестиційної привабливості підприємства.Особливості поняття 

інвестиційна політика.Інвестиційний процес та його основні етапи.Зміст 

інвестиційної діяльності.Поняття «інвестиції» та їхні основні ознаки.Види 

інвестицій.Методика оцінювання інвестиційних рішень. 

 

Рекомендована література: 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: [Електронний ресурс]: Затверджене наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

2. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренков, Т.М. Журавель, Р.М. 

Михайленко. – К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с.: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://westudents.com.ua/knigi/666-fnansi-pdprimstv-Azarenkova-gm.html. 

3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний 

посібник / О.Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с.: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/80.pdf. 

4. Воронко О.С. Економічний аналіз: Навчальний посібник / О.С. Воронко, 

Н.П. Штепа. – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. – 279 с. 

5. Іванюта П.В. Управління ресурсами та витратами: Навчальний посібник / 

П.В. Іванюта, О.П. Лугівська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 320 с.: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ebooktime.net/book_106.html. 

6. Карпенко О.В. 

Экономическиймеханизмуправлениякоммерческойдеятельностьюорганизаций: 

Монография / О.В. Карпенко, А.Н. Лебедев – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – 180 с. 



7. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: Навчальний 

посібник / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 528 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://culonline.com.ua/Books/Organiz_i_metodika_ekonom_analizu_Kosova2012.pdf 

8. Косова Т.Д. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Т.Д. Косова. – К.: 

ЦУЛ, 2013. – 440 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cul.com.ua/preview/fin_anal_kosova.pdf. 

9. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. 

Чорна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 392 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://shron.chtyvo.org.ua/Kramarenko_Halyna/Finansovyi_analiz.pdf. 

10. Прохар Н.В. Взаємозв’язок та відмінності обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів відповідно до П(с)БО та податкового кодексу України: 

Монографія / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – С. 122-137. 

11. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / І.В. 

Сіменко, Т.Д. Косової. – К.: ЦУЛ, 2013. – 384 с.: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://culonline.com.ua/Books/analiz_gosp_dijaln_Kosova.pdf. 

12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і 

звітність: Підручник / Н.М. Ткаченко. – 6-те вид., доповн. і перероб. – К.: Алерта, 

2013. – 982 с. 

13. Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, 

розбір конкретних ситуацій: Навчальний посібник / За ред. К.Ф. Ковальчука. – К.: 

ЦУЛ, 2012. – 328 с. 

14. Ринок боргових цінних паперів в Україні: Монографія / За заг. ред. І.О. 

Лютого. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с. 

15. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник / Ю.С. Цал-Цалко. К.: 

Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://subject.com.ua/pdf/89.pdf. 

16. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навчальний 

посібник / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2006. – 256 с.: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_920_18216339.pdf. 

 

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ  

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. 

Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Рахунки бухгалтерського обліку і 

подвійний запис. Оцінювання та калькуляція. Документація та інвентаризація, 

техніка і форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів. Облік запасів. 

Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. 

Класифікація та оцінка готової продукції. Облік власного капіталу. Облік 

зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік 

витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова 

звітність. Значення звітності та вимоги до неї. Види звітності, основні її показники. 

 

Рекомендована література: 

1. Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в 

Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. - К. : Центр учб. літ., 2014. - 

184 с. 
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

(ЗА ТЕМАТИЧНИМИ БЛОКАМИ) 

 

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

1. Інфляція: сутність, причини виникнення та форми прояву. 

2. Закони ринку: попиту та пропозиції. Механізм встановлення ринкової 

рівноваги. 

3. Монополія: її сутність, причини виникнення та форми. 

4. Функції конкурентної боротьби. Види та методи ринкової конкуренції. 

5. Ринок праці та особливості його функціонування. Безробіття, його види та 

наслідки. 

6. Роль податків в ринковій економіці, їх функції та класифікація. 

7. Показники системи національних рахунків (ВВП, ВНП, ЧНП, НД). 

8. Економічні функції держави. Форми і методи державного регулювання 

економіки. 

9. Сутність, типи та фактори економічного зростання. 

10. Етапи розвитку валютної системи. Валютні курси, конвертованість 

валют. 

 

2. МАРКЕТИНГ 

1. Сутність маркетингу. Характеристика йогоосновнихкатегорій. 

2. Поняття комплексу маркетингу «4Р» 

3. Маркетингова інформація та її класифікація. 

4. Маркетингове визначення товару. Три рівні товару. 

5. Значення та етапи життєвого циклу товарів 

6. Упаковка товарів: суть, функції та види. 

7. Роль цінової політики в комплексі маркетингу.Цінові стратегії.  

8. Канали розподілу, рівень, довжина, ширина каналу.  

9. Реклама, її види, особливості формування.Стимулювання збуту. 

10. Техніка особистого продажу 

 

3. МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Основні функції менеджменту.Складові частини організації. 

2. Ситуативний підхід в управлінні. 

3. Інформація і комунікації в менеджменті. 

4. Керівництво та лідерство і їх вплив на ефективність менеджменту.  

5. Технологія менеджменту.  

6. Система методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні.  

7. Змістовні та процесійні теорії мотивації. 

8.  Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. 

9.  Етапи регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, 

корегування рішень. 

10. Функція контролю в менеджменті. 

 

4. ПІДПРИЄМНИЦТВО 



1. Основні функції підприємництва та його роль у розвитку економіки країни. 

2. Механізм заснування власної справи.  

3. Статутний фонд підприємства та особливості його формування. 

4. Ліцензування і патентування в підприємницькій діяльності.  

5. Види підприємств та їх організаційні форми. 

6. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва. посередництво як 

вид підприємницької діяльності.  

7. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування підприємницької діяльності.  

8. Роль бізнес-планування в підприємництві. Сутність, cтруктура та зміст 

бізнес-плану. 

9. Види підприємницької діяльності. 

10. Соціальна відповідальність бізнесу. 

 

5.ФІНАНСИ 

1. Державний бюджет: доходи та видатки. Дефіцит бюджету та шляхи його 

подолання. 

2. Міжбюджетні відносини. 

3. Пенсійний фонд України.  

4. Спрощена система оподаткування. 

5. Міжнародний валютний фонд.  

6. Фондова біржа. 

7. Види цінних паперів, їх основні характеристики. 

8. Державний кредит, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів 

держави і покритті бюджетного дефіциту.  

9. Державний борг, його види, структура  та механізм формування.  

10. Роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. 

 

6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

1. Класифікація фінансових показників на основі користувачів фінансово-

економічної інформації 

2. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. 

3. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства. 

4. Показники оцінки ділової активності підприємства. 

5. Показники оцінки прибутковості підприємства. 

6. Особливості зовнішнього та внутрішнього фінансового аналізу діяльності 

підприємства. 

7. Управління фінансовою безпекою як елемент захищеності підприємства. 

8. Необхідність проведення економічного аналізу на підприємстві. 

9. Експрес-аналіз фінансового стані підприємства. 

 

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ  

1. Структура та основи побудови балансу. 

2. Інвентаризація та її методи. 

3. Визначення, класифікація, оцінка основних засобів.Облік амортизації 

основних засобів. 



4. Виробничі запаси: визначення і класифікація. 

5. Облік касових операцій.Облік операцій на рахунках у банках. 

6. Облік власного капіталу. Облік короткострокових та довгострокових 

зобов'язань.  

7. Система оплати праці, форми та структура заробітної плати. 

8. Значення калькуляції в бухгалтерському обліку. 

9. Поняття та класифікація доходів і фінансових результатів. 

10. Значення звітності та вимоги до неї.Види звітності. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на 

усі запитання. 

 

Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендо-

вано 

Абітурієнт: 

 досконаловолодієтеоретичнимматеріалом у розрізівсього комплексу 

дисциплінспеціальності для ґрунтовноївідповіді на поставленіпитання; 

 глибоко і повнооволодівпонятійнимапаратом, вільно та 

аргументовановисловлюєвласні думки;  

 демонструє культуру спеціальногомовлення і 

використовуєсучаснутермінологію, цілісно, системно, у 

логічнійпослідовностідаєвідповідь на поставленізапитання. 

Рекомендо-

вано 

Абітурієнт: 

 володієтеоретичнимматеріалом у розрізівсього комплексу 

дисциплінспеціальності для відповіді на поставленіпитання; 

 здатнийзастосовуватививченийматеріал на рівністандартнихситуацій; 

наводитиокремівласніприклади на підтвердженняпевнихтверджень; 

 грамотно викладаєвідповідь, але зміст і форма 

відповідімаютьокремінеточності, припускає 2-3 непринциповіпомилки, 

яківмієвиправити, добираючи при цьомуаргументи для підтвердженнядій. 

Рекомендо-

вано 

Абітурієнт: 

 часткововолодієнавчальнимматеріалом, 

здатнийлогічновідтворитизначнуйогочастину; 

 виявляєзнання і розумінняосновнихположеньнавчальногоматеріалу, але 

викладаєйогонеповно, непослідовно, припускається неточностей у 

визначення понять, у застосуваннізнань для вирішенняпрактичних задач, не 

вмієдоказовообґрунтуватисвої думки; 

 завданнявиконує, але припускаєметодологічніпомилки. 

Не 

рекомендо-

вано 

Абітурієнт: 

 маєрозрізненібезсистемнізнання; 

 володієматеріалом на елементарномурівнізасвоєння, 

викладаєйогобезладно, уривчастимиреченнями; 

 припускаєпомилки у визначеннітермінів, якіприводять до 

викривленняїхзмісту; 

 допускаєпринциповіпомилкипривирішеннітиповихситуацій, неправильно 

виконуєрозрахунки; 

 не відповідає (абодаєнеповні, неправильнівідповіді) на основні та 

додатковіпитання. 

 

Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 

РЕКОМЕНДОВАНО/НЕРЕКОМЕНДОВАНО. 

 

 


