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ВСТУП 
 

Програма вступного фахового випробування призначена для 

абітурієнтів, які здобувають освітній ступінь «магістр» за спеціальністю 

«Менеджмент» освітньою програмою «Міжнародне бізнес-адміністрування». 

Програма базується на вимогах освітньо-кваліфікаційної характеристики 

спеціальності й охоплює головні напрями, складові та завдання 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 

Для забезпечення ефективної реалізації завдань освітньої та професійної 

підготовки магістра при конкурсному відборі студентів до магістеріуму 

висуваються вимоги щодо їх здібностей і підготовленості відповідно до 

діагностики системних знань, умінь і навичок, визначених програмами 

нормативних дисциплін. 

Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки 

ураховує досягнення базового рівня підготовки з дисциплін професійного 

спрямування і складена відповідно до місця та значення дисциплін за 

структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою 

бакалавра зі спеціальності 073 «Менеджмент», та охоплює основні змістові 

модулі дисциплін. 

Вступне випробування складається з тестової перевірки знань, що 

формують уміння, визначені кваліфікаційною характеристикою. 

Програма інтегрує такі дисципліни: 

  Менеджмент. 

 Міжнародні економічні відносини. 

 Економіка і фінанси підприємства. 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ 

Менеджмент як професійна діяльність, наука і навчальна дисципліна. 

Цілі й завдання менеджменту. Управлінські відносини, їх класифікація. 

Процесний, системний, ситуаційний підходи в менеджменті. Функції 

менеджменту.  

Сутність методів менеджменту та їх класифікація. Сутність і 

класифікація управлінських рішень. Етапи процесу вироблення рішень. 

Методи і моделі прийняття рішень. Особливості управлінської праці, її 

складові.  
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Управління персоналом як соціальна система. Трудові ресурси, робоча 

сила, персонал, кадри організації. Види соціальних груп. Формальні й 

неформальні групи Види, структура, динаміка колективів.  

Колектив як соціальна група. Рівні об’єднання працівників у колективи. 

Ознаки колективу. Функції, різновиди та повноваження трудових колективів. 

Структура трудового колективу. Згуртованість колективу. Соціально-

психологічний клімат трудового колективу.  

Ефективність менеджменту: економічні й соціальні аспекти. 

Співвідношення результатів діяльності та витрат. Процес управління 

ефективністю. 
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РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Світове господарство (СГ): сутність, елементи і суб’єкти, формування, 

фактори розвитку. Головні тенденції формування СГ, рівні і цикли його 

розвитку. Місце окремих угруповань країн у СГ і МЕВ. Проблеми інтеграції 

до світового господарства країн з перехідною економікою. 
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Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на сучасному етапі. 

Регіональна структура (географічний розподіл) МТ. Структура світового 

товарообігу. Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики держав. 

Протекціонізм і лібералізація торгівлі. Регулювання міжнародних 

торговельних відносин.  

Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність 

і елементи. Механізм міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий 

баланси, їх структура. Нестабільність міжнародних розрахунків і основні 

проблеми платіжних балансів країн світу. Міжнародний кредит, його роль у 

світовій економіці, функції у сфері зовнішньоекономічних зв’язків.  
Передумови входження України до світового економічного простору. 

Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ: регіональні, 

субрегіональні і локальні. Глобальні проблеми СГ і МЕВ. Координація 

міжнародної економічної політики. 
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РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Організаційно-економічні умови 

функціонування підприємств. Види підприємства. Напрями та види діяльності 
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підприємства. Сутність, функції, завдання, об‘єкт та предмет операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності.  

Виробничий цикл, його структура. Фінансовий механізм підприємства та 

характеристика його основних елементів. Зміст та основні принципи 

планування діяльності підприємства. Загальна характеристика, систематизація 

та методи вимірювання обсягу продукції. Вимірювання якості продукції. 

Конкурентоспроможність продукції.  Зміст та завдання виробничої програми 

підприємства. Сутність та систематизація видів виробничої потужності 

підприємства.  

Поняття та складові ресурсного потенціалу підприємства. Методи оцінки 

ресурсного потенціалу підприємства. Сутність та класифікація трудових 

ресурсів, принципи й завдання їх формування. Продуктивність праці 

робітників. Система стимулювання праці.  

Сутність та класифікація активів підприємства. Сутність і методика 

оцінки виробничого, операційного та фінансового циклів підприємства. 

Фінансові ресурси підприємства: сутність, класифікація, джерела формування. 

Сутність та класифікація капіталу підприємства. Сутність понять витрати, 

поточні й капітальні витрати підприємства, виробнича собівартість продукції. 

Доходи підприємства  

Цінова політика підприємства. Поняття і класифікація фінансових 

результатів діяльності підприємства. Сутність, функції та механізм формування 

прибутку підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. 

Фінансово-майновий стану підприємства: сутність та види. Інтегральне оцінювання 

фінансово-майнового стану підприємства.  

Поняття ефекту діяльності підприємства та характеристика його видів. 

Методологічні засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Сутність 

та методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Механізм 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Сутність і фази розгортання кризи. Банкрутство підприємства як 

результат розвитку кризових явищ у його діяльності.  
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня магістра 

1. Загальні положення 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та навичок 

вступників згідно з вимогами програми вступного фахового випробування.  

2. Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається  

з 50-ти закритих тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання 

Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою.  

Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну правильну. 

Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а неправильна –у 0 

балів. 

Особи, які отримали менше 100 балів до наступних випробувань не допускаються та 

участі у конкурсі не беруть.  


