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ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
для вступників на навчання
на факультет соціально-економічного управління денної та заочної форм
для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за освітньо-професійною
програмою "Організація та економіка підприємницької діяльності" на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, здобутого за
непрофільним напрямом підготовки
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«МАКРОЕКОНОМІКА»
1. Предмет, метод та функції макроекономіки.
2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.
3. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції.
4. Споживання, заощадження та інвестиції.
5. Класична модель макроекономічної рівноваги.
6. Фіскальна політика держави.
7. Монетарна політика.
8. Циклічні коливання та економічне зростання.
9. Інфляція та антиінфляційна політика.
10. Безробіття та політика зайнятості.
11. Теорія еластичності.
«МІКРОЕКОНОМІКА»

1. Попит, пропозиція, ринкова рівновага.
2. Крива байдужості та бюджетне обмеження.
3. Фірма на конкурентному ринку. Загальні правила максимізації
прибутку.
4. Корисність економічного блага. Економічний вибір.
5. Поняття і параметри виробничої функції.
6. Ринок досконалої конкуренції.
7. Економічна ефективність та добробут.
8. Похідний попит.
9. Ринок праці.
10. Ринок капіталу.

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»
1.

Управління персоналом в системі менеджменту організацій.

2.

Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації.

3.

Кадрове планування в організаціях.

4.

Організація набору та відбору персоналу.

5.

Організування діяльності та функції служб персоналу.

6.

Формування колективу організації.

7.

Оцінювання персоналу в організації.

8.

Управління розвитком і рухом персоналу організації.

9.

Ефективність управління персоналом.
Орієнтований перелік питань до вступного іспиту:

1. Із наведених визначень правильним є таке (макроекономіка).
2. Вартість це …?
3. Головним завданням макроекономіки є забезпечення суспільства
знаннями, необхідними для …?
4. Інноваційні процеси – це …?
5. Технічний розвиток підприємства – це …?
6. Об'єктом макроекономіки є …?
7. Результатом інноваційних процесів є …?
8. Пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні є …?
9. Інноваційна діяльність — це …?
10. Інфляція викликає в економіці такі наслідки …
11. Виробничий процес – це …?
12. За умов ринку до економічної функції держави відноситься …?
13. Державне регулювання економіки в умовах ринку — це …?
14. Показники продуктивності праці характеризують…
15. Що таке мінімальна заробітна плата?

16. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним
законодавством, належить регулювання …?
17. Операційні витрати – це …?
18. Ціна – це …?
20. Беззбитковість – це …?
21. Банкрутство – це …?
22. В якому випадку буде оптимальним для розвитку підприємства
співвідношення між зростанням оплати праці і продуктивності праці?
23. До функції ринку не належить розподіл …?
24. Який інструмент для регулювання грошової маси не використовує
центральний банк?
25. До функції ринкової системи належить …?
26. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин?
27. Чим відрізняється ВНП від ВВП?
28. До системи економічних факторів держави в ринкових умовах не
відносяться…?
29. До погодинної форми оплати праці належать…?
30. Мікросередовище організації формують…?

