
 
 



 
 

 
 



ВСТУП 

 
Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки знань, 

що формують уміння зазначені у ГСВО МОН України «Освітньо-

кваліфікаційна характеристика бакалавра з спеціальності 073 «Менеджмент» 

спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 

Вступне фахове випробування проводиться з метою виявлення рівня 

підготовки вступника, визначення ступеня володіння професійними 

знаннями для подальшого опанування освітнього ступеня  «магістр» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності». розроблено відповідно до галузевих 

стандартів вищої освіти з галузі знань 07 «Управління та адміністрування».  

До складу програми вступних фахових випробувань увійшли змістовні 

модулі програм нормативних дисциплін. 

Програма налічує п’ять дисциплін: 

Розділ 1. Міжнародні економічні відносини. 

Розділ 2. Менеджмент і адміністрування (Менеджмент). 
Розділ 3. Економіка і фінанси підприємства. 
Розділ 4. Організація зовнішньоторговельних операцій. 

Розділ 5. Міжнародна торгівля. 

Програма вступних випробувань складається з наступних розділів: 

1. Вступ. 

2. Основний зміст. 

3. Критерії оцінювання знань вступників. 

4. Список рекомендованих джерел. 

 

 



2. Основний зміст. 

 Розділ 1. Міжнародні економічні відносини 

Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства і 

проблеми їх розвитку. Еволюційні періоди формування міжнародних 

економічних відносин. Середовище формування міжнародних економічних 

відносин. Закони і принципи розвитку світового господарства і міжнародних 

економічних відносин.  Міжнародний поділ праці. Загальні проблеми 

сучасних міжнародних економічних відносин. Міжнародна економічна 

інтеграція, міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. 

Міжнародні науково-технічні відносини. Міжнародна міграція робочої сили. 

Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 

Міжнародні валютно-кредитні відносини. Міжнародні організації з 

регулювання валютних відносин. Міжнародна торгівля як головна форма 

міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні відносини у 

сфері послуг. Міжнародні транспортні відносини. Проблеми інтеграції 

України до світогосподарських зв’язків. Економічні єдність світу і глобальні 

проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин. 

 

Розділ 2. Менеджмент і адміністрування (Менеджмент) 

Сутність управління. Суб'єкт та об'єкт управління. Менеджмент як 

професійна діяльність, наука та навчальна дисципліна. Цілі та завдання 

менеджменту. Управлінські відносини як предмет вивчення менеджменту. їх 

класифікація за суб'єктом, обсягом влади, способом спілкування залежно від 

регламентованості. Розвиток теорії і практики менеджменту. Підхід до 

управління з позицій виділення різних шкіл (наукового менеджменту, 

адміністративного управління, людських стосунків, поведінських наук, 

кількісного підходу). Процесний, системний і ситуаційний підходи в 

менеджменті. 

Поняття організації. Формальні та неформальні, прості та складні 

організації. Види організацій в Україні. Загальні риси організацій. 

Організація як відкрита система. Основні підсистеми. Внутрішнє середовище 

організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних, фази життєвого циклу 

організації. Зовнішнє середовище організації - загальні характеристики 

(взаємозалежність факторів, складність, рухомість, невизначеність 

середовища). Фактори прямої та непрямої дії. Імідж підприємства. Загальні 

принципи: плановість, науковість, співвідношення галузевого та 

територіального управління, поєднання централізованого регулювання з 

господарчою самостійністю, єдиноначальність та колегіальність, 

самоуправління, стимулювання. 

Принципи управління. Поняття функцій менеджменту, їх класифікація. 

Характеристика основних (загальних) та часткових функцій менеджменту, 

зв'язок між ними. Взаємозв'язок планування, організації, мотивації, контролю 



та координації. Сутність функції планування. Процес стратегічного 

планування. Сутність організації як управлінської функції, її основні аспекти. 

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність.  

Сутність мотивування. Основні її компоненти: мотиви і стимули. 

Змістовні теорії мотивування (теорія Маслоу, модель Герцберга). 

Процесуальні теорії мотивування (теорія очікувань; теорія справедливості). 

Сутність і елементи управлінського контролювання. Форми управлінського 

контролювання: попередній, поточний та заключний. Принципи ефективного 

контролювання. Сутність координування. Етапи координування: зворотний 

зв'язок, оцінка виконання рішень, коригування рішень. 

Делегування діяльності: суть, переваги, оптимальні умови 

використання. Перешкоди у делегуванні (з боку керівників та виконавців) та 

шляхи їх подолання. Лінійні та функціональні повноваження. Елементи 

організаційних структур. Класифікація організаційних структур управління. 

Лінійні та функціональні структури управління. Комбіновані організаційні 

структури: лінійно-функціональні, лінійно-штабні, дивізіональні, матричні. 

Сутність методів менеджменту та їх класифікація. Адміністративні 

методи менеджменту: організаційні (регламентування, нормування, 

інструктування), розпорядчі (накази, розпорядження, постановка завдань, 

інструктування, координація робіт). Економічні методи менеджменту: 

стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни, тарифи. Соціальні методи: 

управління окремими груповими явищами і процесами; управління 

індивідуально-особистою поведінкою. Психологічні методи: методи 

формування і розвитку трудового колективу, методи гуманізації стосунків у 

трудовому колективі, методи психологічного спонукання, методи 

професійного відбору і навчання. 

Сутність та класифікація проблем. Сутність та класифікація 

управлінських рішень.  

Суть, класифікація управлінської інформації. Кількісні та якісні 

характеристики управлінської інформації. Методи збирання та обробки 

інформації. Групування та систематизація; моделювання (моделі вербальні, 

фізичні, аналогові, математичні); експеримент. Використання методів інших 

наук. Значення комунікації. Види комунікацій в управлінні.  

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: спільність мети, 

єдність інтересів, організаційна оформленість, постійне спілкування у 

процесі роботи, соціально-психологічна спільність. Функції та повноваження 

трудових колективів. Різновиди колективів. Структура трудового колективу. 

Реальна структура: виробничо-функціональна, соціально-психологічна. 

Умовна структура: професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна.  

Розвиток трудового колективу: стадія формування, диференціації та 

інтеграції. Згуртованість колективу: суть, стадії та рівні. Колективи 

згуртовані, розчленовані та роз'єднані. Показники згуртованості. Фактори, 

що впливають на згуртованість (загальні та специфічні), роль менеджера. 

Соціально-психологічний клімат трудового колективу, його суть та 

формування. Сумісність у колективі. 



Конфлікт, його сутність, об'єктивні та суб'єктивні передумови 

конфлікту. Функціональні та дисфункціональні наслідки конфлікту. Причини 

виникнення конфліктів, їх види та профілактика конфліктів. Модель процесу 

конфлікту. Аналіз конфліктної ситуації. Розрізнення причин та приводів. 

Виявлення інтересів опонентів. Конструктивне вирішення конфліктів. Стреси 

в управлінні. 

Причини та прояви опору змінам. Типи психологічних бар'єрів. 

Передумови позитивного ставлення до нововведень. Подолання 

індивідуального та групового опору змінам (інформування, навчання, 

співучасть, особистий вплив, стимулювання, звільнення). 

Керівництво в організації. Особистий вплив і влада. Необхідність влади 

в управлінні. Баланс влади. Форми влади і впливу. Класифікація основ влади: 

заснована на примушенні, винагороді, законна влада, влада прикладу, влада 

експертних знань, влада через переконання. Порівняльна характеристика 

різних методів впливу на підлеглих. Лідерство як соціально-психологічне 

явище. Роль лідера в управлінні колективом. Формальне та неформальне 

лідерство. Стилі керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний. 

Культура управління та її складові елементи. Соціальна відповідальність 

керівника, її сутність та складові. 

Менеджмент персоналу як соціальна система. Різновиди соціальних 

груп, поведінка людей у групах. Формальні та неформальні групи. Різновиди 

колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість колективу, соціально-

психологічний клімат. 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. Вивільнення персоналу, плинність 

кадрів. 

Особливості управлінської праці, її складові. Принципи та напрями 

наукової організації управлінської праці. Час як ресурс. Планування 

особистої праці, організація робочого місця менеджера. Робота з текстовими 

матеріалами. Організація і проведення нарад та зборів. Ділові зустрічі, 

переговори. Управління потоком відвідувачів. Раціоналізація телефонних 

контактів. Основи взаємодії керівника та секретаря. Використання технічних 

засобів управління. Документи, їх функції та різновиди, система документації. 

Види потоків документі. Порядок проходження та виконання документів. 

Ефективність менеджменту: економічні та соціальні аспекти. Критерії 

та показники оцінки. Співвідношення результатів діяльності та витрат. 

Система показників. Загальний процес управління ефективністю. Критерій 

результативності та розвитку організаційної системи. Пріоритетність 

продуктивності. Взаємозв'язок факторів: розмір підприємства, цілі та 

функції, технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості. 

 

 

 



Розділ 3. Економіка та фінанси підприємства 
Підприємство як господарський статутний суб'єкт. Підприємство як 

об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства. Класифікація 

підприємств та характеристика їх видів. 
Мета функціонування підприємства на ринку. Класифікація цілей та 

вимоги до їх формування. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. 
Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Стратегічне 

планування, його відмінність від традиційного планування та обмеження у 

використанні. Поняття стратегії підприємства. Поняття "виробнича 

потужність підприємства". Системи та методи визначення потужності 

підприємства. 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських 

планів підприємства. Показники виробничої програми. Поняття економічних 

ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. Поняття ефективності 

використання ресурсів підприємства. 

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. 

Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами. 

Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних 

ресурсах. Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх 

необхідність та призначення. 

Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу. 

Поняття основних фондів підприємства як елементу матеріальних ресурсів. 

Показники, що характеризують стан та рух основних фондів. Ефективність 

використання основних фондів: поняття та критерії оцінки. Порядок та етапи 

планування основних фондів. 

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за квалі-

фікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та методи 

оцінки. Системи оплати праці та їх характеристика. 
Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації 

виробництва. Методика розрахунку ефективності НТП. 

Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», 

«собівартість продукції, послуг та робіт». Методичні інструменти аналізу та 

планування поточних витрат підприємства. 
Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 

утворення. Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, 

що обумовлюють їх формування. 

Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності 

підприємства, джерела утворення. Показники прибутку та рентабельності, 

фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства. 
Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії 

ефективності. Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, 

їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Методи узагальнюючої оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства. 

Поняття фінансів підприємства. Система фінансових відносин 



підприємства. Поняття фінансового механізму підприємства та 

характеристика його основних елементів. Поняття фінансової діяльності 

підприємства. 

Система оподаткування підприємств, поняття та функції. Склад та 

характеристика загальнодержавних платежів. Склад та характеристика 

місцевих податків і зборів, що сплачуються підприємствами України. 

Джерела сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 

Поняття та склад активів підприємства. Необігові активи: склад, 

структура. Амортизація, знос основних фондів. Оборотні активи. Склад і 

структура оборотних активів, їх класифікація. Система показників оцінки 

ефективності використання обігових активів підприємства. Методи 

визначенням потреби в оборотних активах. 
Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Методи оцінки 

вартості окремих елементів капіталу підприємства. Власні фінансові ресурси 

підприємства, їх склад та структура. Позикові фінансові ресурси 

підприємства, їх склад та структура. 
Відтворення основних фондів підприємства, його види. Джерела 

фінансування капітальних вкладень, їх склад, структура та основні засоби 

фінансування. Показники ефективності капітальних вкладень, методи їх 

визначення. 

Грошовий оборот підприємства: сутність та функції. Грошові потоки 

підприємства, їх види та механізм формування. Грошові залишки, 

характеристика їх складу та призначення. 
Поняття фінансового стану підприємства. Система показників оцінки 

рівня фінансової стійкості підприємства. Система показників оцінки рівня 

платоспроможності підприємства. Рівень рентабельності активів і капіталу 

підприємства, методи його визначення. 

Банкрутство як результат розвитку кризових явиш у діяльності 

підприємства. Санація підприємства як інструмент протидії банкрутству. 

Основні інструменти внутрішнього та зовнішнього фінансового 

оздоровлення підприємства. 
Поняття фінансового плану підприємства. Методи розробки 

фінансового плану. 

 
Розділ 5. Організація зовнішньоторговельних операцій 

Організація зовнішньоторговельних операцій: предмет, зміст та 

завдання курсу. Зовнішньоторговельні операції купівлі-продажу товарів. 

Встановлення цін у зовнішньоторговельних контрактах як фактор 

підвищення економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій. 

Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних операцій. Організація 

проведення зовнішньоторговельних переговорів. Зустрічна торгівля як 

особливий вид зовнішньоторговельних операцій. Посередницька ланка у 

зовнішньоторговельних операціях.  

Зміст та особливості підготовки і реалізації договору консигнації. 



Організація і техніка операцій на міжнародних товарних біржах. Організація 

міжнародних товарних аукціонів. Міжнародні торги як особливий вид 

зовнішньоторговельних операцій.  

Укладання експортно-імпортних контрактів на поставку машин і 

устаткування. Особливості організації зовнішньоторговельних операцій з 

сировиною. Операції з торговими ліцензіями та інші комерційні форми 

передачі технологій.  

Інжинірингові послуги як об’єкт зовнішньоторговельних операцій. 

Організація операцій з міжнародного співробітництва щодо будівництва 

промислових об’єктів. Лізинг у зовнішньоторговельних операціях. Операції з 

міжнародного туризму. Транспортне забезпечення зовнішньоторговельних 

операцій. Класифікація документів, що супроводжують 

зовнішньоторговельні операції. 

Розділ 5. Міжнародна торгівля 
Метою дисципліни «Міжнародна торгівля» є: 

- оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями з теорії міжнародної 

торгівлі та торговельної політики; 

- висвітлення сучасних глобальних міжнародних проблем; 

- формування вмінь при використанні інструментарію аналізу 

міжнародної торгівлі щодо оцінки її сучасного стану та заходів регулювання; 

- ознайомлення із категоріальним та методологічним апаратом 

міжнародної торгівлі. 

Завдання курсу полягає у теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів вищої освіти для вирішення конкретних задач, пов’язаних із 

організацією зовнішньоторговельних процесів в умовах міжнародної 

торгівлі, зокрема: 

- ознайомлення з фундаментальними і концептуальними основами 

міжнародної торгівлі; 

- висвітлення сучасних глобальних зовнішньоторговельних проблем, а 

також формування у кожного здобувача вищої освіти особистого ставлення 

до них; 

- формування чітких і обґрунтованих уявлень про головні тенденції 

розвитку міжнародної торгівлі; 

- визначення ролі та прогнозування перспектив розвитку міжнародної 

торгівлі та зовнішньої торгівлі в Україні. 

Міжнародна торгівля як частина економічної теорії. Предмет та 

завдання курсу 

«Міжнародна торгівля». Форми міжнародних економічних відносин. 

Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі. Концепції міжнародної 

торгівлі. Меркантилізм. Класичні моделі міжнародної торгівлі Неокласичні 

моделі міжнародної торгівлі. Модель Хекшера-Оліна. Модель реверса 

факторів виробництва - як пояснення парадокса В. Леонтьєва. Теорія 

конкурентних переваг М. Портера. Модель абсолютних переваг А. Смітта. 

Модель порівняльних переваг Д. Ріккардо. Участь України у міжнародній 



торгівлі. 

Сутність міжнародної конкуренції. Форми та методи інтернаціоналізації 

конкуренції . Глобалізація як основна рисі сучасного розвитку конкуренції. 

Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.  Міжнародна товарна 

торгівля України. Сучасний стан міжнародної торгівлі. Валютний курс і 

зовнішня торгівля. Зовнішньоторговельна політика: сутність, види, 

інструменти регулювання. 

  

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ. 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього 

ступеня «магістр», спеціальності 073 «Менеджмент» на основі освітнього 

ступеня «бакалавр», спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» 

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-кваліфікаційної підготовки з фахових 

дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягають у виявленні 

рівня підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для 

опанування освітнього ступеня «магістр» варіативної компоненти 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 

 

Загальні вимоги: 

- вступник повинен знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Організація зовнішньоторговельних операцій», «Менеджмент і 

адміністрування (Менеджмент)», «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародна торгівля»,  «Економіка та фінанси підприємства»; 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 

навички під час виконання тестових завдань. 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

 

1.Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2.Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 

0 балів.  

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

4.  Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
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