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ВСТУП

Програма вступного фахового випробування розроблена для абітурієнтів, 
які вступають на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» до Дніпровського національного університету імені Олеся 
Г ончара.

Програму розроблено на основі Програми Загальнотеоретичної 
дисципліни економічного спрямування.

Мета вступного фахового випробування:
□ виявлення рівня знань абітурієнтів у сфері основних економічних 

понять; явищ, процесів та дії економічних законів як на макроекономічному, так і на 
мікроекономічному рівнях;

перевірка здатності до виконання економічних функцій у сфері 
публічної служби;

підготовка до практичної реалізації завдань публічної служби в Україні.

Завдання вступного фахового випробування:
виявити теоретичні знання абітурієнтів, розуміння ними основних 

понять із різних розділів основ економіки;
□ висвітлення уміння аналізувати і оцінювати управлінські завдання 

з економічної точки зору, уміння застосовувати набуті знання у практиці 
управління та надання адміністративних послуг.

Завдання вступного фахового випробування включають Ц5 тестів на 
виявлення теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів у межах вимог 
загального знання дисципліни «Основи економіки».



ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА 2017 рік
за спеціальністю «Публічнеуправління та адміністрування»

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Економічна теорія і економічна політика. Цілі економічної політики. 
Економічні категорії, закони і принципи. Методи економічних досліджень. 
Мікроекономічний і макроекономічний аналіз. Безмежні потреби і обмеженість 
ресурсів. Матеріальні ресурси: земля і капітал. Людські ресурси: праця і 
підприємницька здатність. Ресурси України. Ефективність економіки. Проблеми 
вибору в умовах обмеженості ресурсів. Перспективи економічного зростання. Типи 
економічних систем та їх характеристики. Моделі економічного розвитку країн.

Форми господарювання: натуральне виробництво та товарне виробництво. 
Товар та його властивості. Теорії, що визначають цінність товару. Закон вартості та 
його функції.

Сутність ринку, умови його виникнення та ефективного функціонування. 
Функції ринку та структура ринку. Інфраструктура ринку: поняття, функції, 
елементи інфраструктури. Товарні, фондові біржі та банківська система. Вплив 
глобальної фінансової кризи на розвиток банківської системи в різних країнах. 
Рівноправність форм власності і видів господарювання. Ціна: сутність, чинники, що 
впливають на формування ціни, види цін. Ціноутворення в ринковій економіці.

Закон попиту. Індивідуальний і ринковий попит. Закон пропозиції. Ринкова 
рівновага і ціна ринкової рівноваги. Порушення ринкової рівноваги та її наслідки. 
Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукту. Еластичність 
попиту та пропозиції, чинники еластичності. Особливості дії закону попиту і закону 
пропозиції в умовах сучасної України.

Конкуренція та її роль у ринковій економіці. Досконала і недосконала 
конкуренція. Монополістична конкуренція та олігополія. Методи конкурентної 
боротьби, антимонопольне регулювання. Необхідність обмеження монополізму і 
недопущення недобросовісної конкуренції в Україні.

Домогосподарство в економічній системі суспільства. Підприємництво та 
підприємство в ринковій економіці. Сутність підприємництва та його ознаки. Фірма 
-  економічний суб’єкт ринкової системи. Функції та класифікація підприємств. 
Розподіл доходів у ринковій економіці. Природа доходів. Рента та різновиди 
земельної ренти, механізм утворення. Позичковий процент та прибуток.

Сутність товару робоча сила та її вартість. Ціноутворення на ринку праці. 
Заробітна плата та її функції. Форми оплати праці. Мінімальна, номінальна та 
реальна зарплата. Соціальний захист населення.

Основні макроекономічні показники розвитку країн. ВНП (ВВП) - основний 
показник розвитку національної економіки. Методи розрахунку макроекономічних 
показників. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні. Безробіття: 
сутність, причини, рівень, форми та наслідки безробіття, політика зайнятості.



Інфляція, її причини, форми та соціально-економічні наслідки, антиінфляційна 
політика.

Необхідність та суть державного регулювання економіки. Економічні функції 
держави. Методи державного впливу на економічний розвиток. Грошово-кредитне 
регулювання. Фіскальна та монетарна політика.

Сутність, функції та види грошей. Фінанси як економічна категорія, їх місце в 
системі економічних відносин суспільства. Функції фінансів та їх зміст. Фінанси і 
кредит. Специфіка кредиту як розподільчої категорії. Фінансові ресурси: сутність, 
склад і структура. Джерела фінансових ресурсів. Централізовані та децентралізовані 
фінансові ресурси. Фінансовий ринок. Формування та функціонування фінансового 
ринку в Україні. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансовий ринок України.

Поняття про фінансову систему та її складові. Фінансова система України та 
принципи її побудови. Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. 
Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. Сутність та 
принципи фінансової політики. Фінансова політика підприємств (фірм). Функції 
органів законодавчої та виконавчої влади в управлінні фінансами. Фінансовий 
апарат та його ланки. Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні 
підприємствами.

Державний бюджет України. Структура державного бюджету. Бюджетний 
устрій та бюджетна система. Зведений, державний та місцеві бюджети. Державні 
позабюджетні та державні цільові фонди: призначення, необхідність існування та 
розвиток. Особливості бюджету України 2014-2015 рр. Видатки бюджетів та їх 
класифікація. Державний дефіцит та державний борг. Зовнішня заборгованість 
України.

Податки та їх види. Прямі та непрямі податки. Стимулююча та стримуюча 
податкова політика. Податкова система та її розвиток в Україні. Місцеві податки і 
збори.

Сутність фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Грошовий 
ринок. Ринок капіталів. Фондовий ринок. Види цінних паперів. Основні 
характеристики цінних паперів. Валютний ринок. Перспективи розвитку 
фінансового ринку в Україні.

Доходи бюджетів від зовнішньоекономічної діяльності. Мито та митні збори. 
Залучення іноземних інвестицій в економіку України, захист іноземних інвесторів. 
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств.

Необхідність, суть, завдання та принципи фінансового контролю. Види, форми 
та методи фінансового контролю. Аудит: сутність, принципи організації.
Аудиторська діяльність в Україні. Функції контролюючих органів в Україні.
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СТРУКТУРА БІЛЕТУ

на фахове вступне випробування до вступу на ОППП магістра 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Структура білету

1. На виконання тестового завдання відведено 90 хвилин.
2. Кількість завдань у екзаменаційному білеті складає 25 тестів, кожен з яких 

оцінюється максимально по 4 бали за кожну правильну відповідь, максимальна 
кількість балів -  100.

3. Тестові завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ,
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, 
або відповіді не надано.

4. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче.

Зміст питання:

а) перший варіант відповіді;

1. б) другий варіант відповіді; a b e d
в) третій варіант відповіді;

г) четвертий варіант відповіді.

Схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки і світових фінансів
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Зав. кафедри міжнародної економіки
і світових фінансів, доц.


