ЗМІСТ
1. Пояснювальна записка ........................................................................................... 4
2. Зміст програми ....................................................................................................... 5
3. Перелік питань……………………………………………………………….…..13
4. Критерії оцінювання ............................................................................................ 15
5. Список рекомендованої літератури.................................................................... 16

2

1. Пояснювальна записка
Відповідно до розділу VI «Організація і проведення конкурсу» Правил
прийому на навчання до БДПУ в 2017 році для конкурсного відбору осіб при
прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю, використовуються результати додаткової співбесіди, за
результатами якої приймається протокольне рішення рекомендувати / не
рекомендувати вступника до складання фахового вступного випробування з
фундаментальних і спеціальних дисциплін.
Мета додаткової співбесіди для вступу на здобуття ступеня
магістра: з’ясувати рівень наявних базових теоретичних знань вступників з
метою допущення їх до фахового вступного випробування для вступу на
навчання за ступенем магістра спеціальності 051 Економіка на базі
освітнього ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю.
Форма вступного випробування - співбесіда.
Співбесіда проводиться відповідно до програм додаткової співбесіди
для конкурсного відбору при прийомі на навчання для здобуття ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, які затверджуються Вченою радою БДПУ.
Вступне випробування у формі співбесіди проводять члени фахової
атестаційної комісії.
Члени фахової атестаційної комісії оцінюють правильність відповідей в
аркуші усної відповіді (співбесіди), який по закінченню співбесіди
підписується екзаменаторами та вступником.
Вступнику на співбесіді задають як найменше два питання відповідно
до обраної для вступу спеціальності. Якщо члени комісії незадоволені
відповідями вступнику додатково задають питання, поки не буде
встановлений рівень знань абітурієнта.
Вимоги до відповіді абітурієнта
Під час співбесіди абітурієнт повинен показати:
а)
чітке знання означень, техніко-технологічних понять, термінів,
формулювань правил, передбачених програмою;
б)
вміння точно i стисло висловити думку в усній i письмовій формі,
використовувати вiдповiдну символіку;
в)
наявність вмінь і навичок, передбачених державними
стандартами, вміння застосовувати поняття, методи і факти при
розв’язування практичних задач і вправ.
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Перелік дисциплін, що виносяться на додаткову співбесіду для
спеціальності 051 Економіка:
1. Податкова система;
2. Фінанси;
3. Економіка підприємства;
4. Інформатика та комп’ютерна техніка.
2. Зміст програми
Розділ 2.1. ПОДАТКОВА СИСТЕМА
1 .Сутність податкової системи та податкової політики держави
Поняття податкової системи та податкової політики. Соціальноекономічна сутність податків. Функції податків. Класифікація податків.
Характеристика елементів податку. Характеристика системи оподаткування в
Україні. Права та відповідальність платників податків.
2. Податок на додану вартість
Податок на додану вартість як форма непрямого оподаткування. Суть
податку на додану вартість, його призначення та ставки. Платники податку
на додану вартість як суб'єкти оподаткування. Об'єкт оподаткування і
податкова база. Пільги при нарахування податку. Первинний облік податку
та податкова документація з податку на додану вартість. Відповідальність
платників податку.
3. Акцизний податок, митні платежі
Суть та призначення акцизного податку. Платники та об'єкт
оподаткування акцизного податку. Порядок нарахування акцизного податку.
Перелік підакцизних товарів та ставки акцизного податку. Пільги щодо
акцизного податку. Порядок сплати та подання розрахунків. Соціальноекономічна сутність мита. Платники та об'єкт оподаткування мита. Перелік
товарів, які оподатковуються митом, ставки мита.
4. Податок на прибуток
Основи оподаткування податком на прибуток. Платники і ставки
податку. Валові доходи і валові витрати, об'єкти оподаткування. Податковий
облік у платника. Порядок нарахування та строки сплати податку.
5. Податок з доходів фізичних осіб
Необхідність справляння податку з доходів фізичних осіб, його роль та
принципи організації. Платники і об'єкти оподаткування. Механізм та
особливості нарахування податку, ставки податку. Порядок сплати податку і
подання звітності.
6. Ресурсні платежі
Екологічний податок. Плата за користування надрами. Плата за
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами.
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Рентна плата за нафту, природний газ та газовий конденсат, які добуваються
в Україні.. Плата за землю. Збір за спеціальне використання водних та
лісових ресурсів.
7. Місцеві податки і збори
Характеристика місцевих податків. Податок на нерухоме майно, яке
відрізняється від земельної ділянки. Збір за місця для паркування. Збір за
впровадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір.
8. Інші податки
Податок за першу регістрацію транспортного засобу. Фіксований
сільськогосподарський податок. Податок на промисел. Спрощена система
оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
Розділ 2.2 ФІНАНСИ
1. Сутність фінансів, їх функції та роль
Сутність фінансів. Розподільна і контрольна функції фінансів. Стадії
розподілу ВВП. Процес розподілу ВВП між юридичними та фізичними
особами і державою.
Процес формування та розподілу бюджету та фондів цільового
призначення. Фінансові ресурси держави. Фондова та нефондова форма руху
фінансових ресурсів. Фінансова інформація як основа контрольної функції
фінансів. Органи, що здійснюють контроль за рухом фінансових потоків у
державі.
2. Фінансова система
Фінансова система по внутрішньому пристрою. Сфери фінансової
системи. Ланки фінансової системи. Взаємозв’язок сфер та ланок фінансової
системи України. Фінансова система за організаційною структурою.
Характеристика фінансових органів України (Міністерство фінансів, ДПАУ,
Державне казначейство, КРУ, Розрахункова палата, Аудиторська палата,
фонди цільового призначення).
3. Фінансова політика і фінансовий механізм
Зміст і значення фінансової політики. Принципи фінансової
політики.
Ланки фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика.
Фінансовий механізм, його склад і структура. Фінансове планування і
прогнозування.
Керування фінансами і фінансове право. Органи керування фінансами.
Сутність фінансового контролю. Види, форми і методи фінансового
контролю.
4. Фінанси підприємницьких структур
Економічна сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди
підприємств. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова
діяльність та зміст фінансової роботи. Фінансові ресурси підприємств і
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джерела їх формування. Прибуток підприємства та його використання. Зміст
та завдання управління фінансами підприємств.
5. Державні фінанси
Сутність державних фінансів. Склад державних фінансів України. Рівні
та ланки державних фінансових відносин. Головні фонди фінансових
ресурсів держави. Джерела формування фінансових ресурсів держави.
Способи балансування місцевих бюджетів з боку держави (дотації, субсидії,
субвенції). Централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення
(фонди соціального страхування, Фонд конверсії, Валютний фонд,
позабюджетні фонди місцевих органів самоврядування).
6. Бюджет і бюджетна система
Державний бюджет як економічна категорія. Соціально-економічна
сутність державного бюджету. Бюджетний пристрій і бюджетна система.
Бюджетний пристрій в унітарних та федеративних державах. Правові основи
бюджетної системи України. Складові елементи бюджетної системи України.
Принципи бюджетного пристрою. Розподіл доходів та витрат між
бюджетами в Україні.
7. Доходи і видатки державного бюджету
Доходи державного бюджету. Джерела формування доходів державного
бюджету. Податкові надходження. Неподаткові надходження. Цільові
трансферти. Витрати державного бюджету. Бюджетне фінансування
науки і освіти.
Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню.
Організація фінансів
і фінансування витрат у соціально-культурних
закладах і установах.
8. Податки і податкова система
Економічна сутність і функції податків. Основні елементи податків.
Класифікація податків. Податкова система держави і принципи її побудови.
Сутність, функції та особливості стягнення прямих податків. Податок на
прибуток.
Податок на доходи громадян. Плата за землю. Податок з власників
транспортних засобів. Податок на промисел. Податок на нерухомість.
Сутність, функції та особливості стягнення непрямих податків. ПДВ.
Акцизний збір. Мито. Сутність, функції та особливості стягнення платежів за
ресурси й інших обов'язкових платежів. Місцеві податки і збори: особливості
встановлення адміністративно-територіальними одиницями.
9. Місцеві фінанси
Сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному
розвитку
адміністративно-територіальних утворень. Склад місцевих фінансових
ресурсів. Регіональні бюджети, склад їх доходів і витрат. Позабюджетні
фонди органів місцевого самоврядування. Пріоритети витрат місцевих
бюджетів та позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування в
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залежності від місця розташування області. Проблеми та особливості
міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі розвитку держави.
10. Державні цільові фонди
Сутність загальнодержавних цільових фондів та їх призначення.
Загальнодержавні фонди цільового призначення в Україні. Пенсійний фонд
України.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань. Фонд
загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття. Інші фонди цільового
призначення.
11. Державний кредит і державний борг
Економічна сутність державного кредиту. Форми державного
кредиту.
Ощадне діло. Класифікація позик. Оформлення державних позик
облігаціями.
Оформлення державних позик казначейськими зобов’язаннями. Місцеві
позики. Умови випуску державних та місцевих позик. Джерела погашення
державних та місцевих позик. Капітальний державний борг. Поточний
державний борг. Внутрішній та зовнішній борг України. Динаміка обсягу
внутрішнього та зовнішнього боргу України. Керування державним боргом.
Державний борг і його обслуговування в Україні.
12. Страхування і страховий ринок
Економічна сутність страхування, його функції. Страховий фонд, форми
і методи його утворення і використання. Класифікація страхування. Види
державного обов’язкового страхування. Організація страхової справи.
Страховий ринок, його сутність і значення. Страхова послуга та
особливості її реалізації.
Державне регулювання страхової діяльності. Правові основи здійснення
страхової справи в Україні. Здійснення контролю за діяльністю страхових
органів.
13. Фінансовий ринок
Зміст фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Ринок грошей:
структура і суть; об’єкти та суб’єкти; характеристика облікового ринку
та його особливості; характеристика міжбанківського ринку; операції на
міжбанківському ринку. Ринок цінних паперів: місце ринку цінних паперів
на фінансовому ринку; цінні папери, їх види та характеристика; функції і
роль цінних паперів в економіці. Ринок капіталів: структура ринку капіталів;
суть і функції кредиту.
14. Міжнародні фінанси
Сутність міжнародних фінансів. Міжнародна валютно-фінансова
система.
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Міжнародні розрахунки. Фінанси міжнародних організацій і фінансові
міжнародні
інститути.
Валютне
регулювання.
Регулювання
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Міжнародне
фінансування промислово-торгових фірм. Основи міжнародної банківської
справи.
Розділ 2.3.ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
1. Загальна характеристика та класифікація підприємств
Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно
самостійної первинної ланки виробничої сфери. Місія й різноманітні цілі
підприємства. Головні напрямки діяльності підприємства. Юридичні акти,
що є законодавчою базою функціонування підприємства (організації).
Класифікація підприємств та її практичне значення. Сутнісна характеристика
структури підприємства. Виробнича структура підприємства: сутність і види.
Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства. Загальна
структура підприємства (організації).
2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання
Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання.
Принципи здійснення, форми типи й моделі підприємницької діяльності.
Правове забезпечення підприємництва. Франчайзинг як особлива форма
організації бізнесу. Виробнича та посередницька діяльність.
3. Управління і структура
Особливості управління як системи. Об'єктивна необхідність і поняття
управління суб'єктами господарювання. Планування, організація, мотивація і
контроль як основні функції управління підприємствами та організаціями.
Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів
управління.
Змістова
характеристика
економічних,
організаційнорозпорядчих і соціально-психологічних методів управління. Організаційні
форми реалізації методів управління суб'єктами господарювання різного
рівня.
4. Персонал
Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів,
кадрів, трудового потенціалу та ін. Категорії персоналу підприємства
(керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за
професіями і кваліфікацією. Виокремлення й характеристика робітників за
рівнем кваліфікації. Чинники, що потребують урахування у процесі
розрахунків необхідної чисельності персоналу фірми. Визначення
чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для
підприємств різних розмірів, сфер діяльності та форм власності. Розрахунки
чисельності окремих, категорій робітників виробничих підприємств.
Обґрунтування раціональної структури персоналу підприємств різних типів
та інфраструктурних організацій.
5. Матеріальні та нематеріальні активи
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Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна
підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у
здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна,
відновна й залишкова вартість основних фондів. Індексація основних фондів.
Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та
участі у виробничих процесах. Видова (технологічна) структура основних
фондів, фактори й тенденції динаміки на підприємствах.
6. Обігові кошти
Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних
витрат фінансових коштів. Виокремлення обігових коштів, що обслуговують
сфери виробництва й обігу. Нормовані й ненормовані обігові кошти.
Функціональна та елементна структура обігових коштів, її динаміка на
підприємствах різних галузей економіки. Джерела формування обігових
коштів.
7. Інвестиції: формування, використання, ефективність
Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового
ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб’єктів
господарювання. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.
Внутрішні й зовнішні джерела інвестування. Прямі та портфельні іноземні
інвестиції. Різновиди і структура реальних (виробничих) інвестицій.
Технологічна й відтворювальна структура капітальних вкладень, тенденції її
зміни у часі.
8. Техніко-технологічна база виробництва
Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва.
Складники техніко-технологічної бази, найефективніші способи її
формування на підприємстві. Особливості формування виробничої бази на
підприємствах різних галузей.
9. Продуктивність, мотивація й оплата праці
Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до
розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники
зростання продуктивності праці. Динаміка продуктивності праці на
підприємствах різних галузей. Наявні резерви зростання продуктивності
праці та заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання.
Розрахунки можливого зростання продуктивності праці за рахунок дії
окремих і певної сукупності чинників.
10. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
(послуг)
Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й
вимірники обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова,
товарна, чиста й реалізована продукція.
Змістова характеристика матеріально-технічного забезпечення (МТЗ).
Форми й системи МТЗ. Системи живлення внутрішньовиробничих
підрозділів матеріалів. Обчислення потреби підприємства в матеріалах.
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Запаси матеріалів та їх регулювання. Оптимізація партій поставки матеріалів.
11. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги)
Поточні витрати (собівартості продукції) як комплексний економічний
показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості
продукції (послуг). Класифікація витрат на виробництво за окремими
ознаками (ступенем однорідності, зв'язком з обсягом виробництва, способом
обчислення на одиницю продукції). Структура поточних витрат за окремими
групами первинних елементів на підприємствах різних галузей і тенденція її
зміни з часом.
12. Фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність
діяльності
Прибуток і дохід як-основні показники фінансових результатів
діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця
між ними. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу)
підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства.
Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.
13. Реструктуризація і санація підприємств і організацій
Система виживання підприємства (організації) в ринкових умовах
господарювання.
Реструктуризація
підприємства
(організації)
як
найрадикальніший захід системи виживання й виходу з економічної кризи,
припинення спаду виробництва та його стабілізації.
14. Банкрутство й ліквідація підприємства
Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації).
Причини й симптоми банкрутства фірми. Визначення зон ризику та реакція
підприємства (організації) на настання кризового фінансово-економічного
стану. Класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Процедура
оголошення банкрутства в засобах масової інформації. Основні положення
Закону України «Про банкрутство».
Розділ 2.4. “ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА”
1. Вступ до економічної інформатики
Інформатика. Джерела і передумови. Означення та складові
інформатики. Інформація. Поняття інформації. Види та властивості
інформації. Інформаційні процеси та процедури.
2. Апаратне забезпечення сучасних комп'ютерів
Основні принципи роботи комп’ютерів. Принципи фон Неймана.
Апаратна складова. Програмна складова. Взаємовідношення апаратної та
програмної складових. Загальна схема функціонування комп’ютера.
Призначення, конструкція та основні характеристики пристроїв комп’ютера.
Способи групування пристроїв.
3. Програмне забезпечення сучасних комп’ютерів
Загальна характеристика програмного забезпечення. Класифікаційні
ознаки. Складові та функціональне призначення системного програмного
забезпечення. Операційні системи. Операційні оболонки. Утиліти. Тести.
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Складові та функціональне призначення прикладного програмного
забезпечення. Системи програмування.
4. Внутрішнє подання інформації у сучасних комп’ютерах
Рівні внутрішнього подання інформації. Формати відображення даних.
Внутрішнє подання чисел у мікропроцесорах сімейства Intel. Відображення
цілих чисел. Відображення дійсних чисел. Виконання арифметичних
операцій в процесорі. Внутрішнє подання символів. Способи. Стандарти
кодування. Таблиці кодування.
5. Комп'ютерні мережі й телекомунікації
Поняття про передачу даних. Передавальні та приймальні пристрої,
середовища передачі даних. Телекомунікації, їх роль і місце у сучасному
суспільстві. Мережі передачі даних. Класифікація мереж. Поняття про
протоколи, їхні характеристики та функції. Модель взаємодії відкритих
систем OSI
6. Глобальна співдружність комп'ютерних мереж Internet
Поняття про глобальні мережі. Internet, організація доступу до Internet.
Стандарти Internet. Домен та поняття Internet-адреси. Електронна пошта та
засоби спілкування в Internet. WWW та поняття браузера. Мова розмітки
гіпертексту - HTML. Структура документа HTML Створення HTML
документу. Інформаційні ресурси Internet. Пошукові сервери в Internet.
Електронна комерція. Концепції безпеки та захисту інформації під час
роботи в Internet.
7. Основи алгоритмізації
Поняття та властивості алгоритму. Способи подання алгоритмів.
Основи математичної логіки. Структуровані блок-схеми. Проектування та
побудова алгоритмів. Тестування алгоритмів.
8. Програмування лінійних, розгалужених та циклічних процесів
Стандартні типи даних. Константи та змінні. Вирази. Структура
програми. Засоби вводу/виводу інформації. Оператор присвоювання. Умовні
оператори. Циклічні оператори.
9. Структуровані типи даних
Опис та використання одновимірних та багато вимірних масивів. Опис
та використання рядків символів. Опис та використання множин. Опис та
використання записів.
10. Робота з файлами
Фізичні файли та файлові змінні. Типи файлових змінних. Нетиповані
файлові змінні. Типовані файлові змінні. Текстові файлові змінні. Процедури
та функції обробки файлів.
11. Використання процедур та функцій
Поняття підпрограми. Процедури та функції. Процедури без
параметрів. Глобальні та локальні данні. Формальні та фактичні параметри.
Передача параметрів по значенню та по імені. Відмінності між процедурами
та функціями. Модулі.
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12. Текстові процесори та редактори
Основи роботи в середовищі MS Word. Запуск MS Word та завершення
роботи з ним. Елементи інтерфейсу MS Word. Основні прийоми роботи.
Управління документами. Використання шаблонів та майстрів. Редагування
та перевірка документів. Друк документів. Настроювання середовища.
Форматування документів. Форматування символів. Форматування абзаців.
Форматування сторінок. Використання стилів.
13. Системи табличного оброблення даних
Управління MS Excel. Робота з робочими книгами. Введення та
редагування даних. Основні операції з робочим аркушем. Робота з
клітинками та діапазонами. Створення та використання формул.
Використання функцій робочого аркуша. Форматування робочих аркушів.
Друк результатів роботи. Основи побудови діаграм. Робота з зображеннями
та рисунками. Розробка робочих книг.
14. Організація комп'ютерної безпеки та захисту інформації
Інформація. Інформаційні ресурси. Інформаційні системи. Об’єкти
інформаційних систем. Інформаційна система як об’єкт захисту. Система
захисту інформації. Проблеми захисту інформаційних технологій. Захист
об’єктів ІС. Мережі, мережні технології та обладнання. Програмні засоби
захисту даних в мережах.
3. Перелік питань
1. Класифікація податків: за формою оподаткування, за економічним
змістом об’єкта оподаткування, залежно від рівня державних структур, які їх
установлюють та за способом стягнення.
2. Види прямого оподаткування: основні поняття, відмінні риси від інших
форм оподаткування, переваги та недоліки їх функціонування.
3. Види непрямого оподаткування: основні поняття, відмінні риси від
інших форм оподаткування, переваги та недоліки їх функціонування.
4. Майнове оподаткування, особливості та перспективи його розвитку в
Україні.
5. Реальні податки: основні поняття, особливості їх функціонування та
перспективи розвитку в Україні.
6. Особисті податки: основні поняття, особливості їх функціонування та
перспективи розвитку в Україні.
7. Основні принципи оподаткування в Україні.
8. Податкова служба в Україні: структура, завдання та функції.
9. Роль загальнодержавних податків і зборів в податковій системі
України: склад, структура характеристика.
10. Роль місцевих податків і зборів в податковій системі України: склад,
структура та характеристика.
11. Суб’єкти оподаткування та пільги по податку на добавлену вартість в
Україні.
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12. Об'єктивна необхідність страхового захисту і його роль у
забезпеченні суспільного відтворення.
13. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у
суспільстві.
14. Бюджетний дефіцит, його економічна сутність.
15. Види соціального страхування.
16. Класифікація державних позик.
17. Функції бюджету.
18. Фінансовий контроль, його класифікація.
19. Класифікація податків та її ознаки
20. Підприємство як самостійна ланка виробничої сфери, його цілі та
головні напрямки діяльності.
21. Оцінка, класифікація і структура основних фондів, тенденції в її
динаміці.
22. Відтворення та розширення відтворення основних виробничих фондів.
Амортизація основних фондів.
23. Інвестиції: визначення, структура і напрямки використання.
24. Класифікація підприємств та їх практичне значення.
25. Оборотні фонди підприємства, їх характеристика, нормування витрат
матеріальних ресурсів.
26. Нематеріальні ресурси, їх вплив на конкурентоспроможність
підприємства продукції на ринку.
27. Рентабельність, її види, динаміка і шляхи підвищення рентабельності
на підприємствах різних галузей економіки України.
28. Якість продукції і її оцінка, вплив підвищення якості виробів на
економіку та імідж підприємства і конкурентоспроможність продукції.
29. Продукція як результат діяльності виробничих систем, її
характеристика і класифікація. Розробка виробничої програми та її ресурсне
обґрунтування.
30. Нематеріальні активи, їх вартісна оцінка зношування.
31. Санація, її цілі та механізм. Програма санаційних доходів фінансовоекономічного характеру.
32. Поточні та валові витрати, їх класифікація та структура, тенденція
зміни з впливом часу структури поточних витрат.
33. Функції і методи управління підприємствами в Україні.
34. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.
35. Продуктивність праці
36. Банкрутство, його характеристика, причини і симптоми прояву
банкрутства фірми, процедура ліквідації підприємств в Україні
37. Предмет і задачі інформатики. Роль інформатики в житті суспільства.
38. Інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві.
39. Архітектура та принципи функціонування персональних комп'ютерів.
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40. Інформація, її види та властивості. Подання і кодування інформації в
комп’ютерах. Носії інформації в комп’ютерах і комп’ютерних мережах.
41. Алгоритм і його властивості. Принципи розробки алгоритмів і програм
для розв’язування прикладних задач.
42. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів.
43. Технологія роботи у середовищі графічної операційної системи
Windows. Стандартні та сервісні програми.
44. Технологія створення, редагування графічних об'єктів з використанням
засобів комп'ютерної графіки.
45. Технологія обробки текстових документів у середовищі МS Word.
46. Технологія створення, редагування та форматування електронних
таблиць і діаграм у середовищі МS Excel.
47. Технологія використання апарату математичної обробки та аналізу
даних у середовищі МS Excel.
48. Якій пристрой комп’ютера управляє обробкою інформації?
49. Які функції виконує операційна система?
50. Що використовують для побудови складних креслень?
4.Критерії оцінювання
Вступнику на співбесіді задають як найменше два питання відповідно
до обраної для вступу спеціальності. Якщо члени комісії незадоволені
відповідями вступнику додатково задають питання, поки не буде
встановлений рівень знань абітурієнта. За згодою членів комісії знання
абітурієнта, які він показує на співбесіді можуть бути оцінені як незадовільні,
задовільні, добрі, відмінні.
Якщо вступник розкриває питання на 0…25 % – оцінка «незадовільно»;
на 26…50 % – «задовільно»; на 51…75 % – «добре»; на 76…100 % –
«відмінно».
Якщо вступник отримав оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», то
його рекомендують до складання фахового вступного випробування з
фундаментальних і спеціальних дисциплін.
Якщо вступник отримав оцінку «незадовільно», то його не
рекомендують до складання фахового вступного випробування з
фундаментальних і спеціальних дисциплін.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день
її проведення.
Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до складання
фахового вступного випробування з фундаментальних і спеціальних
дисциплін, відсторонюються від участі в конкурсному відборі при прийомі
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
здобутого за іншою спеціальністю.
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