
 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Культура фахового мовлення. 

2. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. 

Функції мови. Стилі і типи мовлення. 

3. Літературна мова. Мовна норма. Види норм  

4. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. 

5. Мова і професія.  

6. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. 

7. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. 

8. Основні закони риторики. 

9. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання. 

10. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова 

нарада та переговори. 

11. Основні правила ділового спілкування.  

12. Мовленнєвий етикет. 

13. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів 

та по телефону. 

14. Терміни і термінологія.  

15. Лексика за сферою вживання.  

16. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. 

17. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. 

18. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.  

19. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.  

20. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм 

21. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови 

22. Документ — основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання 

документів.  

23. Види документів та їх класифікація.  

24. Реквізити документів та вимоги до їх написання. 

25. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази 

щодо особового складу, резюме, заява.  

26. Довідково - інформаційні документи. 

27. Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. 

Етикет ділового листування.  

28. Оформлення довідково-інформаційних документів. 

29. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів 

30. Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки) 

31. Предмет і метод економічної теорії.  

32. Економічні закони і категорії. Загальні, специфічні та особливі економічні 

закони. Функції економічної теорії. 

33. Суспільне виробництво. Праця. Предмети праці. Засоби праці.  

34. Засоби виробництва. Матеріальне  і нематеріальне виробництво. Виробництво. 

Структура виробництва. Фактори виробництва 

35. Економічна система. Сутність і структура економічної системи. Цілі 

економічної системи.  



36. Типи сучасних економічних систем. 

37. Власність. Право власності. Об’єкт власності. Суб’єкт власності. 

38. Привласнення. Система прав власності. Володіння. Використання.  

39. Повна, проста, загальна, грошова форми вартості. Функції грошей. 

40. Еволюція грошей. Форми грошей. Повноцінні гроші. Неповноцінні гроші.  

41. Кредитні гроші. Роль грошей у ринковій економіці. 

42. Ринкова економічна система, її суть та умови функціонування.  

43. Закони ринку Підприємство та підприємництво в сучасній економічній 

системі 

44. Виникнення грошей, їхня сутність та функції. 

45. Капітал як економічна категорія і фактори виробництва. 

46. Робоча сила як товар. Вартість робочої сили.  

47. Додаткова вартість. Способи збільшення додаткової вартості. 

48. Торговий капітал. Торговий прибуток.  

49. Позичковий капітал. Функції позичкового капіталу. 

50. Державне регулювання економіки. Цілі державного регулювання економіки.  

51. Суб’єкти  та об’єкти державного регулювання економіки. Принципи та методи 

державного регулювання економіки.  

52. Функції державного регулювання економіки. Економічне регулювання: прямі і 

непрямі методи. 

53. Монополія. Причини виникнення монополій. Суть, види і форми монополій. 

54. Стародавня історія України. 

55. Виникнення та розквіт Київської Русі. 

56. Київська  Русь  за часів роздробленості.  

57. Галицько-Волинська держава. 

58. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської 

Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ – ХІV ст. 

59. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у 

другій половині XIV – першій половині XVI ст.). 

60. Українські землі в другій половині ХVІ ст. 

61. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. 

62. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 

63. Українські землі в 60-80-ті рр. XVII ст. 

64. Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. 

65. Українські землі в другій половині XVIII ст. 

66. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій 

половині ХІХ ст. 

67. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 

68. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. на  

початку ХХ ст. 

69. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у 

другій половині ХІХ ст. на початку ХХ ст. 

70. Україна в Першій світовій війні. 

71. . Україна в боротьбі за збереження державної незалежності. 

72. Розвиток України в 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. 

73. Україна під час Другої світової війни. 

74. Україна у період загострення кризи радянської системи. 



  



 


