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1. ВСТУП 

         Програму вступних фахових випробувань для здобуття освітнього  

ступеня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Адміністративний менеджмент» розроблено відповідно до галузевих 

стандартів вищої освіти України та варіативної компоненти освітньо-

кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Адміністративний менеджмент». 

         Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки якості 

знань вступників та проводиться з метою виявлення рівня підготовки 

абітурієнтів, їхнього ступеня володіння професійними знаннями з фахових 

дисциплін з метою подальшого опанування освітнього ступеня «магістр» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Адміністративний 

менеджмент». 

         До складу програми вступних фахових випробувань увійшли змістовні 

модулі програм нормативних дисциплін. 

         Програма складається з п’яти дисциплін: 

         1. Менеджмент. 

         2. Основи держави і права. 

         3. Управління персоналом. 

         4. Операційний менеджмент. 

         5. Економічна теорія. 

         При підготовці до вступних фахових випробувань абітурієнтам 

рекомендується користуватися літературою, наведеною в кінці програми. 

         Програма фахових випробувань складається з наступних розділів: 

         1. Вступ. 

         2. Основний зміст. 

         3.Критерії оцінки знань вступників. 

         4.Список літературних джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

Розділ 1. «Менеджмент» 

 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність 

категорій управління та менеджмент. Управлінські відносини як предмет 

менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової 

економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні 

управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, 

кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. 

Парадигми менеджменту. 

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний 

підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, 

експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування. 

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем 

цілям; закон відповідності організації системі зовнішнього середовища; закон 

інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон 

еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи 

цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. 

Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. 

Взаємозв'язок між принципами менеджменту. 

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови 

виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа 

наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа 

людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа 

соціальних систем, нова школа. 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. 

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних 

вчених. Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування 

сучасної моделі менеджменту в Україні. 

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище 

організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: 

органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. 

Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ 

праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління, 

структуризація. 

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована 

підсистеми. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: 

параметри "входу", процес перетворення, параметри "виходу". 

Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. 

Загальні характеристики зовнішнього середовища: об'єктивність, 



взаємозв'язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. Оцінка 

факторів зовнішнього середовища. Еволюція організації. Концепції 

життєвого циклу організації. Культура організації. Типи організацій в 

Україні. 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок 

конкретних і загальних функцій. 

Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах 

використання загальних. 

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. 

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби 

здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, 

інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, 

реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: 

безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, 

стійкість. 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та 

взаємозв'язок між ними. 

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: 

визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації; 

розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах 

застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, 

процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування. 

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна 

підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес 

постановки цілей. Концепція управління за цілями. 

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. 

Поняття та складові організаційної діяльності. 

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. 

Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. 

Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна 

координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. 

Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. 

Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. 

Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та 

функціональні організаційні структури управління. Комбіновані 

організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. 

Централізація і децентралізація. 

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які 

впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки 

організаційної структури управління. Методи вибору організаційної 



структури управління. Проектування організаційних структур управління. 

Формування структурних елементів. 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи 

врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і 

заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів 

мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій 

мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, 

принципи, види, форми. 

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі 

функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування 

стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, 

оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського 

контролю. 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як 

сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. 

Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту^ 

Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як 

результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, 

принципів та функцій менеджменту. 

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат 

управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови 

прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес 

прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. 

Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди 

технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди "внутрішніх" та 

"зовнішніх" комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у 

процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. 

Комунікаційні перевантаження. 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні 

аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. 

Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та 

влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та 

континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів 

керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. 

Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем 



керівництва. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 

Сутність відповідальності та етики у менеджменті. 

Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних 

законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як 

добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. 

Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення 

соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей. 

Причини неетичної поведінки. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки. 

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. 

Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу: 

організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору 

організаційних змін. 

Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективність управління. 

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності 

управління, їх склад і методи визначення. 

Комплексний підхід до вдосконалення управління організаціями. 

 

Розділ 2. «Основи держави і права» 

 

Причини виникнення держави і права. Теорії походження держави. Роль 

держави та права в організації суспільного життя людей. Поняття й ознаки 

держави. Форма держави. Функції держави. Поняття та ознаки 

громадянського суспільства, правової держави. 

Поняття та ознаки права. Джерела права. Поняття та структура 

правовідносин. Поняття, види, функції та цілі юридичної відповідальності. 

Законність та умови її забезпечення. 

Поняття конституційного права та його джерела. Основні принципи 

конституційного ладу України. Загальна характеристика Конституції України 

та її юридичні властивості. Система органів державної влади в Україні. 

Засади та система територіального устрою України. Місцеве самоврядування 

в Україні. 

Поняття виборчого права України. Поняття виборчої системи. Виборчий 

процес та його етапи. Порядок проведення в Україні парламентських виборів. 

Вибори Президента України. Вибори місцевих органів влади. Поняття і види 

референдумів. 

Поняття судової влади та основні засади правосуддя в Україні. 

Конституційний Суд України, його функції та завдання. Система судів 

України загальної юрисдикції. Прокуратура України. Правовий статус 

міліції. Правовий статус Служби безпеки України. Інші правоохоронні 

органи України та органи правозахисної діяльності. 

Поняття та джерела адміністративного права. Суб'єкти 

адміністративного права. Правові акти управління. Поняття 

адміністративного правопорушення. Підстави для адміністративної 

відповідальності. Види адміністративних стягнень. 



Поняття цивільного права. Відносини, що регулюються цивільним 

правом. Суб'єкти і об'єкти цивільного права. Громадяни як суб'єкти 

цивільного права. Юридичні особи: поняття й ознаки. Здійснення й захист 

цивільних прав. Строк здійснення й захисту цивільних прав. 

Відповідальність у цивільному праві. Право власності, його форми, види та 

захист. Зобов'язальне право. Загальні положення про договори. Цивільно-

правове регулювання відносин, пов'язаних з інтелектуальною діяльністю. 

Спадкове право. 

Джерела правового регулювання сімейних відносин. Сімейний кодекс 

України. Поняття шлюбу, порядок укладення, припинення шлюбу. Права та 

обов'язки матері, батька та дитини. Влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Загальні засади трудового права. Трудовий договір. Робочий час і час 

відпочинку. Заробітна плата, гарантії та компенсації. Трудова дисципліна. 

Матеріальна відповідальність працівників. Трудові спори. 

Загальна характеристика земельного права. Види земель та їх правовий 

режим. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами. 

Форми власності на землю. Вирішення земельних спорів. Управління в галузі 

охорони навколишнього природного середовища. Регулювання використання 

природних ресурсів. 

         Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика. Поняття 

та підстава для кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають 

злочинність діяння. Поняття і види покарання. Кримінальна відповідальність 

за окремі види злочинів (посадові злочини). 

 

Розділ 3. «Управління персоналом» 

         Менеджмент персоналу як соціальна система. Трудові ресурси, робоча 

сила, персонал, кадри організації. Людина як об'єкт менеджменту персоналу. 

Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах. Формальні та 

неформальні групи. Різновиди колективів, їх структура та динаміка. 

Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат. Громадські 

організації, стосунки з профспілками. Колективне управління та його форми. 

Методи збирання соціальної інформації у колективі. Соціальний розвиток 

колективу. 

Кадрова політика організації. Служби персоналу, їх різновиди та функції. 

Кадрове планування. Професія, спеціальність, посада. Профорієнтація. Добір 

кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація. Оцінювання та атестація 

персоналу. Психологічний аналіз особи працівника. Управління мобільністю 

кадрів, трудова кар'єра. Розвиток персоналу, формування резерву. Вивільнення 

персоналу, плинність кадрів. 

 

 

 

 



Розділ 4. «Операційний менеджмент» 

 

         Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною 

діяльністю). Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної 

функції. 

Категорія "операційна діяльність" та "виробнича діяльність", їх 

взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні 

та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в 

системі менеджменту організації. 

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова 

революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і 

систем. 

Взаємозв'язок між категоріями "операційна функція", "операційний 

менеджер", "операційна система", "операційний процес", "операція". 

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. 

Функціональна характеристика операційного менеджменту. 

Коло стратегічних питань, що вирішується в операційному 

менеджменті. 

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена 

компетентність та конкурентні переваги. 

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на 

операційну стратегію. 

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, 

сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння 

стратегій процесів. 

Застосування "дерева рішень" у проектуванні продукту або процесу. 

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. 

Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості 

операційної системи. 

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча 

підсистема та підсистема планування і контролю. "Входи" та "виходи" 

операційної системи. 

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси 

одиничної операційної системи. Особливості операційної системи серійного 

типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. 

Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної 

системи масового виробництва. 

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних 

ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як 

результат операційної діяльності підприємства. 

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та 

розвитку операційної системи. Принципи організації та складність 

операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки. 

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та 

предметний напрями спеціалізації. 



Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. 

Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості 

управління за фазами операційного циклу підприємства. 

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад 

критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний 

підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та 

послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до 

операційного процесу. 

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. 

Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення 

великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. 

Проектування місця розташування підприємства: фактори мікро- і 

макросередовища. 

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва. 

Проектування робіт і нормування праці. 

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування 

операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і 

основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази 

оперативного управління. Види систем оперативного управління 

виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності. 

Контролювання операційного процесу: значення та технологія. 

Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. 

Контролювання запасів. 

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та 

запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов'язаними 

з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та 

незалежного попиту. Система управління "точно у термін". Система 

"Канбан" як засіб реалізації концепції "точно у термін". 

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та 

кооперація праці. Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи 

нормування праці та часу. Хронометраж. 

Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл 

проекту. Значення та основні завдання у процесі управління проектами. 

Організаційні структури, які застосовуються при реалізації проектів: 

відособлений, функціональний та матричний проекти. 

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення 

робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. 

Контроль проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. 

Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду програми (PERT) 

та методом критичного шляху (СРМ). 

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. 

Показники якості та методи їх оцінювання. Нормативи якості товарів та 

послуг. 



Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. 

Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз 

існуючих програм забезпечення якості: підхід У.Б. Демінга, Д. Джурана, П. 

Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позицій загального менеджменту якості. 

Розвиток програми забезпечення якості. Групи управління якістю і система 

боротьби за якість товарів. Система стандартів ISO 9000. Сертифікація по 

ISO 9000. 

Показники результативності функціонування виробничих та 

невиробничих операційних систем. 

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності 

операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. 

Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. 

Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. 

Шляхи підвищення продуктивності в організації. 

 

Розділ 5. «Економічна теорія» 

 

Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії. 

Меркантилісти. Фізіократи. Класична політична економія. Марксизм. 

Маржиналізм. Неокласичний, кейнсіанський та інституціонально-

соціологічний напрями, неокласичний синтез. 

Предмет економічної теорії та еволюція. Функції економічної теорії. 

Місце економічної теорії в системі конкретно-економічних наук. 

Категоріально-понятійний апарат економічної теорії. Економічні 

категорії та економічні закони. Їх сутність, зміст, види. Форми пізнання та 

використання економічних законів. Методи пізнання економічних процесів 

та явищ. Загально - наукові та спеціальні методи пізнання. Економічне 

мислення та його роль у розумінні економічного життя суспільства.  

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного 

розвитку. Сутність та цілі економічної системи. Її структурні та 

функціональні елементи. Елементи економічної системи. Система 

економічних відносин. Основні типи економічних систем, їх еволюція. 

Ринкові та неринкові економічні системи. Національні моделі сучасної 

ринкової економіки. 

Виробництво як суспільний процес, його сутність та структура. 

Ефективність суспільного виробництва, її сутність, економічні та соціальні 

показники. Грошова система, її структурні елементи. Типи грошових систем. 

Види та природа сучасних грошей (паперові, кредитні, електронні та інші). 

Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва. 

Умови виникнення ринкового господарства. Ринок як економічне явище. 

Еволюція поглядів на ринок. Етапи формування ринку. Зміст та визначення 

поняття ринку на сучасному етапі та умови його функціонування. Основні 

суб’єкти ринкової економіки. 

Ринковий механізм, його сутність та елементи. Конкуренція, її суть, 

види та роль в економіці.  



Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Сутність і 

генезис поняття капіталу. Теорії капіталу. Основний та оборотний капітал. 

Амортизація і відтворення основного капіталу. Фізичне і моральне зношення 

основного капіталу. Амортизація, її суть, економічне призначення та норми в 

умовах сучасної НТР. 

Споживач як суб’єкт ринкових відносин. Суверенітет і раціональність 

споживача. Основний зміст теорії поведінки споживача. Вимоги та умови 

визначення споживчого вибору. Уподобання та переваги споживача. 

Корисність і попит. Функція корисності. Криві байдужості та їх 

властивості. Карта кривих байдужості. Криві байдужості різних товарів. 

Гранична норма заміщення. 

Сутність, основні принципи, ознаки та умови підприємницької 

діяльності. Об’єкт підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. 

Теорії та моделі підприємництва. 

Мотивація поведінки підприємства в умовах ринкового 

господарювання. Економічні періоди функціонування підприємства. 

Суспільне відтворення, його види та динаміка. Зміст процесу 

суспільного відтворення. Умови реалізації та відтворення суспільного 

продукту. Просте, розширене, і звужене відтворення. Відтворення 

національного продукті та національного багатства. Розширене відтворення 

та шляхи розв'язання екологічних проблем в Україні. 

Сутність сукупного попиту та його структура. Споживчий попит. 

Інвестиційний попит. Попит держави. Попит закордону. Цінові та нецінові 

фактори, що визначають сукупний попит. Сукупна пропозиція. Сукупна 

пропозиція в довгостроковому та короткостроковому періоді. Цінові та 

нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію. 

Взаємозв’язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний 

обсяг виробництва. Макроекономічна рівновага, її сутність, умови та типи. 

Теорії макроекономічної рівноваги. 

Інфляція, її сутність, причини та види. Інфляція попиту та інфляція 

витрат. Стагфляція. Соціально-економічні наслідки інфляції. Шляхи та 

інструменти боротьби з інфляцією.  

Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці. 

Необхідність і суть державного регулювання економіки. Економічні функції 

держави в командній, ринковій та перехідній економіці. 

Форми і методи державного регулювання ринкової економіки. Основні 

моделі державного регулювання ринкової економіки (неокласична, 

неокейнсіанська, монетаристська) та їх еволюція. Характерні риси змішаної 

системи управління. Види систем макроекономічного регулювання. 

Національні особливості державного регулювання економіки. 

Зовнішньоекономічне регулювання в перехідній економіці. Особливості 

державного регулювання економіки України. 

Сутність та закономірності еволюційного переходу економічної 

системи до наступного типу. Перехідні економічні системи: зміст і основні 

риси. Причини кризи та розпаду адміністративно-командної системи. 



Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи 

господарювання. 

Об’єктивні основи становлення і розвитку сучасного світового 

господарства. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація 

господарського життя як закономірний процес розвитку світової економіки. 

Форми міжнародних економічних відносин. 

Світовий ринок і міжнародна торгівля. Попит, пропозиція та 

ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

Міжнародні валютні відносини. Міжнародна валютна система, зміст та 

структура. Етапи її еволюції. Світові валютні ринки, валютні курси та 

механізм їх регулювання. Міжнародні фінансові інститути. 

Міжнародна економічна інтеграція та проблеми входження України у 

світовий економічний простір. 

Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій 

економіці. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загально цивілізаційні 

проблеми людства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Адміністративний менеджмент» 

 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників вимогам 

навчальних програм; 

- оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів до подальшого навчання 

в інституті. 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні 

рівня підготовки абітурієнта, ступеня володіння професійними знаннями для 

опанування освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» 

спеціалізації «Адміністративний менеджмент». 
Загальні вимоги: 

вступник повинен знати основні програмні положення з фахових дисциплін:  

- «Менеджмент», «Основи держави і права», «Управління персоналом», 

«Операційний менеджмент», «Економічна теорія»; 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 
навички при відповіді на тестові завдання. 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 
закритих тестових питань. Вступнику потрібно обрати одну правильну 
(найбільш повну) відповідь. 

1. Якщо відповідь на окреме тестове питання є правильною, 
виставляється максимальний бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на окреме тестове питання є неправильною, 
виставляється 0 балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт - 100 балів. 

4. Мінімальна сума балів випробування – 60 балів. 
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