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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розроблена на підставі Законів України «Про освіту» та «Про
вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу в Східноєвропейському слов’янському університету та Положення про приймальну
комісію ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» 2018.
Мета фахової вступної співбесіди полягає у діагностиці рівня
теоретичних знань, практичних умінь та навичок абітурієнтів, необхідних для
опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки
фахівця освітнього ступеня «бакалавр».
Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного
засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки фахівців
освітнього ступеня «бакалавр» абітурієнти повинні мати:
освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спорідненою
спеціальністю;
володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі
природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук;
вільно володіти державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма містить
теоретичні
питання зі змістовних модулів, які відображають окремі аспекти напряму
підготовки,та інтегрує знання з декількох дисциплін,передбачених програмою
підготовки молодших спеціалістів.
Організація проведення співбесіди
Організація проведення фахової співбесіди визначається положенням про
приймальну комісію ВНЗ «Східно-європейський слов'янський університет».
Для проведення фахової співбесіди наказом ректора ВНЗ «Східноєвропейський слов'янський університет» створюється фахова комісія. Вступне
випробовування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше
двох членів комісії.
Фахова вступна співбесіда проводиться в усній формі. Абітурієнт
отримує для відповіді білет, в якому визначені 2 питання з наведеного в
програмі переліку. Тривалість підготовки абітурієнта до відповіді не повинна
перевищувати 30 хвилин.
Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в
протоколі
співбесіди,який
по
закінченню співбесіди підписується
екзаменаторами та абітурієнтом.
Інформація про результати співбесіди оголошується абітурієнту в день її
проведення.

Програма охоплює основні напрями, складові та завдання міжнародних
економічних відносин й інтегрує такі дисципліни:
− Основи підприємництва;
− Історія України;
− Правознавство.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тема 1. Загальна характеристика підприємництва
Виникнення та еволюція поняття “підприємництва”. Комплексна
характеристика сутності підприємництва та його значення в сучасних умовах.
Основні властивості підприємництва. Підприємництво як явище і як процес.
Принципи підприємницької діяльності. Функції підприємництва.
Тема 2. Суб‘єкти підприємницької діяльності
Фізичні особи як суб‘єкти підприємницької діяльності. Юридичні особи
як суб‘єкти підприємницької діяльності. Функції підприємця. Права та
обов’язки підприємця. Особистісні якості, властиві підприємцям. Принципи
діяльності українських підприємців.
Тема 3. Логіка підприємницької діяльності
Логіка підприємницької діяльності та її зміст. Підприємницька ідея та
джерела її виникнення. Методи пошуку підприємницьких ідей. Мотиваційні
фактори підприємництва. Оцінка ефективності підприємницького задуму.
Тема 4. Типологія підприємництва
Сутність типології підприємництва. Класифікація підприємництва. Типи
та види підприємництва. Виробнича підприємницька діяльність та її основні
форми. Сутність посередницького підприємництва. Види підприємницької
діяльності на ринку цінних паперів. Підприємницька діяльність на ринку
банківських послуг. Характеристика страхової діяльності.
Тема 5. Правові основи та організаційні форми підприємницької
діяльності
Правове забезпечення підприємництва. Характеристика організаційних
форм підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки.
Тема 6. Підприємство в ринкових умовах
Ознаки та функції підприємства. Класифікація підприємств. Види
підприємств відносно форм власності. Добровільні об‘єднання підприємств.

Види господарських товариств. Характеристика акціонерних товариств.
Характеристика асоціацій (спілок) підприємців.
Тема7. Технологія заснування власної справи
Умови та принципи заснування власної справи. Ідеї та цілі заснування
власної справи. Етапи заснування власної справи. Купівля діючого
підприємства. Продаж підприємства в ході здійснення процедур банкрутства
підприємства-боржника. Оренда підприємства як форма заснування власної
справи. Державна реєстрація суб‘єктів підприємницької діяльності. Постановка
на облік підприємств в податкових органах. Відкриття рахунків у кредитних
організаціях (банках).
Тема 8. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності
Поняття ліцензії та ліцензування. Види діяльності, що підлягають
ліцензуванню. Порядок отримання ліцензії суб‘єктами підприємницької
діяльності. Види патентів. Порядок отримання патентів суб‘єктами
підприємницької діяльності.
Тема 9. Підприємницька таємниця
Сутність підприємницької таємниці. Дані, які складають підприємницьку
таємницю. Загрози безпеці підприємства внаслідок недостатнього захисту
підприємницької
таємниці.
Основні
елементи
механізму
захисту
підприємницької таємниці. Характеристика комерційної таємниці в межах
трудових відносин.
Тема 10. Ризики у підприємницькій діяльності
Сутність підприємницького ризику. Функції підприємницьких ризиків.
Типи та види ризиків, які виникають у підприємницьких організаціях. Фактори,
які впливають на виникнення підприємницького ризику. Процес управління
підприємницьким ризиком. Витрати, які виникають при настанні
підприємницьких ризиків.
Тема 11.Організація договірних взаємовідносин у підприємництві
Договір як форма закріплення партнерських зв’язків. Види договорів у
ринковій економіці. Оферта як форма укладання договору. Структура та зміст
договору. Формування умов договору підприємцем. Напрямки і форми
співробітництва партнерів.
Тема 12. Підприємницький успіх та культура бізнесу

Характеристика підприємницького успіху. Професійна культура
підприємницької
діяльності.
Ділова
етика
підприємця.
Соціальна
відповідальність бізнесу.
Тема 13. Загальна характеристика міжнародної підприємницької
діяльності
Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародний
бізнес: поняття, мотивація, суб’єкти, типи і види. Вивіз капіталу та його форми.
Цілі державного регулювання міжнародної підприємницької діяльності.
Державні та міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Методи та рівні державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 14. Оцінка та шляхи підвищення ефективності підприємницької
діяльності
Методичні основи аналітичної оцінки ефективності підприємницької
діяльності. Шляхи підвищення ефективності підприємництва: вибір ефективних
форм підприємницької діяльності, активізація інноваційно-інвестиційної
діяльності, підвищення конкурентоспроможності продукції, оптимізація
поточних витрат і розмірів підприємства.
Тема 15. Припинення діяльності підприємницьких організацій
Форми та порядок ліквідації підприємств. Черговість задоволення вимог
кредиторів у разі припинення підприємницької діяльності. Сутність та форми
реорганізації підприємств. Досудова санація. Порядок визнання підприємства
банкрутом. Фінансове оздоровлення підприємства-боржника. Зовнішнє
управління
підприємством-боржником.
Банкрутство
індивідуального
підприємця.
Тема 16. Відповідальність суб‘єктів підприємницької діяльності
Сутність та види відповідальності підприємців. Заходи забезпечення
виконання підприємницьких зобов‘язань. Адміністративна відповідальність за
здійснення правопорушень у галузі підприємницької діяльності.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1.
2.
3.
4.

Змістовний модуль І. Нова історія України.
Українська національно-визвольна революція 1648-1676 рр. її причини,
характер та рушійні сили. Періодизація революції.
Включення Правобережної України до складу Росії. Ліквідація
Катериною II Запорізької Січі.
Національне відродження в Україні першої половини XIX століття:
передумови і зміст.
Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії (перша
половина XIX ст.). «Руська трійця».

5. Україна у другій половині XIX ст. Реформа 1861 р. та специфіка її
запровадження в Україні.
6. Реформи 60-70-х рр. XIX ст. (судова, земська, військова, освіти,
фінансів) та їх значення для історичного розвитку України.
7. Політичне і соціально-економічне становище в Україні на початку XX ст.
Реформи П. Столипіна і їх наслідки.
8. Україна і Лютнева революція (1917 р.) в Росії. Виникнення Центральної
Ради та її Універсали.
Змістовний модуль ІІ. Новітня та сучасна історія України.
1. Входження України в СРСР. Союзний договір (1922 р.) і Конституція
УСРР (1925 р.). Характер і значення.
2. Індустріалізація в Україні: здобутки і втрати. Аграрна політика
більшовиків наприкінці 20-х - у 30-ті рр.
3. Українське питання в радянсько-німецьких стосунках напередодні
Другої світової війні. Секретний протокол Молотова - Ріббентропа.
Приєднання Західної України, Північної Буковини і Бессарабії до СРСР.
4. Німецький окупаційний режим в Україні.
5. Україна у другій половині 50-х першій половині 60-х рр. Реформи М.
Хрущова.
6. Перебудовчі процеси в Україні у другій половині 80-х рр.: мета, зміст і
наслідки.
7. Проголошення Україною державного суверенітету та незалежності.
Конституційне будівництво у 1990-х рр. Формування нової моделі
політичної структури.
8. Діяльність України на міжнародній арені (90-і рр. XX - у перше
десятиріччя ХХІ ст.).
9. Соціально-економічне становище в Україні (90-і рр. XX ст. - у перше
десятиріччя ХХІ ст.). Успіхи і труднощі у здійсненні реформ.
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ПРАВОЗНАВСТВО
Тема 1. Основи теорії держави.
Основні теорії походження держави. Поняття та зміст патріархальної,
теологічної, договірної, психологічної, насильницької, органічної та інших
теорій походження держави. Поняття держави. Основні ознаки держави.
Відмінність держави від додержавної організації суспільства. Відмінність
держави від інших сучасних організацій суспільства. Функції держави. Види
функцій держави. Основні зовнішні функції держави. Основні внутрішні
функції держави. Форма держави та її елементи. Форма державного правління
та її види. Форма державного устрою та її види. Форма державного режиму та її
види. Поняття та структура механізму держави. Поняття та структура
державного апарату. Правова держава: поняття та основні ознаки.
Громадянське суспільство: поняття та основні ознаки.
Тема 2. Основи теорії права.
Право як особливий вид соціальних норм. Поняття та ознаки суб’єктивного
права. Поняття та ознаки об’єктивного права. Поняття правової норми. Ознаки
правової норми. Види правових норм. Поняття джерел права. Види джерел
права за юридичною силою. Система джерел права. Система права. Елементи
системи права. Поняття галузі права. Види галузей права. Поняття інституту
права. Види інститутів права. Поняття правовідносин. Структура
правовідносин.
Поняття
об’єкта
правовідносин.
Поняття
суб’єкта
правовідносин. Поняття змісту правовідносин. Юридичні факти: поняття та
види.
Тема 3. Основи конституційного права України.
Конституційне право – провідна галузь національного права України. Поняття
конституційного права України. Джерела конституційного права України.
Конституція України. Ознаки Конституції України, її структура та значення.
Загальні засади конституційного ладу України. Україна як незалежна,

суверенна, демократична, соціальна, правова держава. Україна як унітарна
держава. Права, свободи та обов'язки людини та громадянина. Громадянські,
політичні, економічні, соціальні, культурні та інші види прав людини та
громадянина. Громадянство України. Підстави набуття та припинення
громадянства України. Вибори, референдум. Основні засади проведення
виборів та референдумів в Україні. Загальна характеристика системи органів
державної влади. Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган в
Україні. Президент України – глава держави. Кабінет Міністрів України як
вищий орган виконавчої влади в Україні. Прокуратура. Судова система
України. Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим. Місцеве
самоврядування в Україні. Загальний та спеціальний порядки внесення змін до
Конституції України.
Тема 4. Основи цивільного права України.
Поняття цивільного права України. Предмет та метод цивільного права
України. Система цивільного права України. Інститути загальної частини
цивільного права України. Інститути особливої частини цивільного права
України. Джерела цивільного права України. Цивільний кодекс України як
основне джерело цивільного права України. Структура Цивільного кодексу
України. Цивільно-правові відносини. Виникнення, зміна та припинення
цивільно-правових відносин. Види цивільно- правових відносин. Поняття
майнових відносин. Поняття особистих немайнових відносин. Суб’єкти
цивільно-правових відносин. Фізичні особи. Юридичні особи. Об’єкти
цивільних прав. Правочини. Право власності та інші речові права. Право
інтелектуальної власності. Загальні положення про зобов’язання. Цивільноправові договори. Спадкування за законом та за заповітом.
Тема 5. Основи трудового права України.
Поняття трудового права як галузі права України. Джерела трудового права.
Кодекс законів про працю України. Колективні договори та угоди. Порядок
укладення. Сторони. Трудовий договір. Укладення та розірвання трудового
договору. Умови трудового договору. Робочий час та час відпочинку.
Особливості праці окремих категорій громадян. Трудова дисципліна. Охорона
праці. Індивідуальні і колективні трудові спори.
Тема 6. Основи земельного права України.
Поняття і система земельного права. Джерела земельного права України.
Земельний кодекс України. Категорії земель та їх правовий режим. Особливості
правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Форми
власності на землю. Набуття і реалізація права на землю. Приватизація земель.

Гарантії прав на землю. Охорона земель. Відповідальність за порушення
земельного законодавства.
Тема 7. Основи сімейного права України.
Поняття сімейного права України. Джерела сімейного права України. Сімейний
кодекс України. Сім'я. Регулювання сімейних відносин. Шлюб. Права та
обов'язки подружжя. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Усиновлення.
Опіка та піклування над дітьми. Позбавлення батьківських прав.
Тема 8. Основи адміністративного права України.
Поняття адміністративного права. Джерела адміністративного права. Кодекси,
закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела адміністративного
права України. Поняття та принципи публічної адміністрації в Україні.
Поняття, система та функції органів публічної адміністрації. Державна служба
в Україні. Адміністративне судочинство. Поняття і види адміністративних
правопорушень. Поняття адміністративної відповідальності та види
адміністративних стягнень.
Тема 9. Основи кримінального права України.
Поняття та система кримінального права України. Кримінальний кодекс
України. Поняття злочину. Види та стадії вчинення злочину. Склад злочину.
Суб’єкт злочину. Об’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Об’єктивна
сторона злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння. Покарання і
його види. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
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КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОЇ ВСТУПНОЇ
СПІВБЕСІДИ
ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА
В процесі фахової співбесіди абітурієнт має виявити достатній рівень
набутих знань і вмінь.
Підсумкова оцінка за результатами вступної фахової співбесіди
визначається за шкалою від 100 до 200 балів за наступними критеріями:
191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
- повне, логічне та послідовне розкриття змісту матеріалу,поставленого
завдання
- вільне володіння спеціальною термінологією
- досконале застосуванні одержаних знань,умінь та навичок з різних
дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.
161-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
- послідовне розкриття змісту матеріалу,поставленого завдання
- вільне володіння спеціальною термінологією,можливі деякі неточності
- в основному правильне застосування одержаних знань,умінь та
навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених
питань.
124-160 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
- зміст питань викладено частково,не завжди послідовно
- у відповідях є помилки у використанні окремих понять
- при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів
практичного використання одержаних знань
100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
- основний зміст завдання розкрито
- допущено грубі помилки у відповідях
- відсутнє володіння спеціальною термінологією.
У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу члена
комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

