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ВСТУП

Програма вступного фахового випробування призначена для абітурієнтів,
які здобувають освітній ступінь «магістр» за спеціальністю «Менеджмент»
спеціалізації «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 фахового випробування базується на нормативних
дисциплінах професійного спрямування і складена відповідно до місця та
значення дисциплін за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-
професійною програмою бакалавра зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Вступне випробування складається з тестової перевірки знань, що формують
уміння, визначені кваліфікаційною характеристикою.

Програма інтегрує такі дисципліни:

• Міжнародні економічні відносини.

• Економіка і фінанси підприємства.

• Менеджмент.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Розділ 1. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) як економічна категорія. Сутність
міжнародних економічних відносин, їх значення, об'єктивна основа і передумови
розвитку. Рівні розвитку міжнародних економічних відносин: функціональні, економічні,
територіальні, за суб'єктами діяльності. Види та форми міжнародних економічних
відносин, їх взаємозв'язок.

Світове господарство (СГ): сутність, елементи і суб'єкти, формування, фактори
розвитку. Міжнародна господарська взаємодія. Якісний і кількісний аспекти розвитку СГ.
Головні тенденції формування СГ, рівні і цикли його розвитку. Нерівномірність соціально-
економічного розвитку країн світу та їх типологізація. Регіональний принцип групування і
головні регіональні групи країн світу. Соціально-економічний принцип систематизації
країн світу. Місце окремих угруповань країн у СГ і МЕВ. Провідне значення промислове
розвинених країн. Країни, що розвиваються: поняття, загальні ознаки та місце у світовій
економіці. Соціально-економічна структура. Країни з перехідною економікою,
формування їх економічних угруповань і проблеми інтеграції до світової ринкової
економіки. Загострення діалогу «Північ-Південь». Якісні зміни діалогу «Схід-Захід» та
внутрішньосистемних діалогів. Проблема ліквідації економічної відсталості і
неоколоніальної залежності країн, що розвиваються, особливості їх МЕВ. Новий
міжнародний економічний порядок (НМЕП) як концепція перебудови МЕВ. Проблеми
інтеграції до світового господарства країн з перехідною економікою.

Доколоніальний період розвитку МЕВ. Зародження та розвиток міжобщинних
господарських зв'язків. Міжнародні торговельні зв'язки стародавнього світу. Міжнародні
економічні відносини епохи Середньовіччя. Зовнішньоторговельні відносини при



феодалізмі. Зовнішньоекономічні зв'язки Київської Русі та Гетьманської держави.
Зовнішньоекономічні зв'язки країн Сходу - Китаю, країн Південних морів, Середньої та
Центральної Азії, Арабського Сходу. Колоніальний період формування МЕВ. Епоха
Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ. МЕВ в умовах
становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня торгівля періоду первісного
нагромадження капіталу. МЕВ монополістичного капіталізму. Новий (неоколоніальний)
період розвитку всесвітніх економічних зв'язків. Світогосподарські зв'язки в сучасний
період. Зростання єдності та взаємозалежності суб'єктів світового господарства.

Поняття середовища МЕВ, його структура й особливості. Природно-географічне
середовище, основні його складові впливу на розвиток МЕВ. Економічне середовище
функціонування МЕВ, стан ринкових відносини країн і особливості їх взаємовідносин.
Економічні регулятори МЕВ. Особливості дії економічних законів та закономірностей на
міжнародному рівні. Центробіжні тенденції у МЕВ. Політико-правове середовище.
Особливості взаємодії політики й економіки в МЕВ. Політичні інтереси країн та регіонів.
Політична стабільність і політичні ризики. Правові регулятори МЕВ. Соціально-культурне
середовище і його значення в розвитку МЕВ. Інфраструктура сучасних МЕВ. Роль
транспорту й інформаційно-комунікаційних систем у розвитку МЕВ.

МІДІ - вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. МІДІ як форма прояву суспільного
поділу праці. Етапи розвитку МІДІ. Фактори поглиблення МІДІ. Вплив технологічної
революції на МІДІ. Головні організаційно-економічні форми втілення МІДІ. Система
міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку у сучасних умовах.
Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування. Проблеми
і передумови участі України в МІДІ. МЕІ - закономірність розвитку СГ і МЕВ. Сутність,
цілі і значення МЕІ, основні ознаки. Передумови і фактори розвитку МЕІ як якісно нового
рівня МЕВ. Головні учасники й організатори процесу МЕІ, його особливості. Форми МЕІ.
Етапи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань. Регіональний
характер МЕІ як її особливість. Регіональні інтеграційні об'єднання промислове
розвинених країн.

Об'єктивні передумови, політичні й економічні цілі, основні етапи розвитку
західноєвропейської економічної інтеграції. Єдність економічної системи країн ЄС.
Особливості розвитку аграрної сфери. Створення західноєвропейської моделі єдиного
промислового і науково-технічного розвитку. Єдина науково-технічна політика.
Інституціональна структура і політико-правові механізми ЄС. Політика ЄС стосовно
«третіх» країн та їх угруповань. Проблеми подальшого розширення ЄС. Україна й ЄС.
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). ЄС - ЄАВТ. Північноамериканська
економічна інтеграція. Формування Північно-Американської зони вільної торгівлі
(НАФТА). США у світових інтеграційних процесах. Глобальна політика СИТА щодо
процесів європейської економічної інтеграції. Особливості економічних відносин з
країнами АТР. Інтеграційні процеси в економіці країн, що розвиваються. Роль МЕІ у
здійсненні НМЕП.

Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки. Розвиток
регіональних і субрегіональних інтеграційних угруповань. Латиноамериканська асоціація
інтеграції (ЛААІ). Андська група. Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР).
Співробітництво Карибського басейну (КАРЖОМ). Спільний ринок країн Південного
конусу (МЕРКОСУР). Проблеми і перспективи створення системи колективних
економічних дій у Латинській Америці. Проблеми розвитку регіонального економічного
співробітництва в Африці. Основні економічні угруповання країн Африки. Економічне
співробітництво західноафриканських держав (ЕКОВАС). Митний і економічний союз



Центральної Африки (ЮДЕАК). Спільний ринок країн Магрибу. Спільний ринок Східної
і Південної Африки (КОМЕСА). Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах
Азії. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Асоціація регіонального
співробітництва Південної Азії (СААРК). Азіатсько-Тихоокеанське економічне
співробітництво (АТЕС). Рада співробітництва арабських держав Перської затоки
(РСАДПЗ).

Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропейських країнах у нових
умовах переходу до ринкової економіки, створення нової моделі економічної інтеграції.
Східноєвропейське співробітництво і вільна торгівля (СЄВТ). Вишеградська група.
Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі (ЦЄФТА). «Карпатський єврорегіон».
Чорноморське економічне співтовариство. Економічний союз країн СНД. Єдиний
економічний простір (ЄЕП). Центральноазіатське економічне співробітництво (ЦАЕС).
Євразійське економічне співробітництво (ЄврАзЕС). Шанхайська організація
співробітництва (ШОС). Співтовариство Росія-Білорусь. Україна у світових та
регіональних інтеграційних процесах. Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на
сучасному етапі. МТ як форма МЕВ. Основні фактори зростання міжнародного
товарообігу. Особливості розвитку МТ. Вплив НТР на структуру міжнародної торгівлі.
Зміни в товарній структурі МТ. Стандартизація товарів на світовому ринку. Міжнародні
товарні номенклатури. Штрихові коди. Міжнародна асоціація товарної нумерації «О81».
Асоціація «О81-У країна». Регіональна структура (географічний розподіл) МТ. Структура
світового товарообігу. Головні причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі
промислово розвинених країн. Роль країн, що розвиваються в МТ. Місце нових
індустріальних країн (НПС) у світовій торгівлі. Країни з перехідною економікою в МТ.
Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі нових незалежних держав (ННД).
Монополізація світової торгівлі. Види товарних ринків за ступенем монополізації.
Закритий і відкритий сектори світового ринку, їх особливості.

Кон'юнктура товарних ринків: сутність, фактори формування і розвитку, система
показників вивчення й основні форми виявлення. Ціноутворення на світовому ринку. Ціна
як важливий показник кон'юнктури товарних ринків. Світова ціна, її ознаки.
Ціноутворювальні фактори. Множинність цін на світовому ринку. Рівні світових цін.
Інформаційна система світових цін товарних ринків. Проблеми нееквівалентного обміну.
Поняття «умови торгівлі» і його економічний зміст. Види і форми МТ. Зустрічна торгівля.
Міжнародні торги (тендери). Міжнародні ярмарки і виставки. Міжнародні аукціони.
Особливості біржової торгівлі, її еволюція, організація і функції. Біржові товари.
Найбільші міжнародні товарні біржі, їх вплив на міжнародну торгівлю. Види біржових
угод. Консигнаційна торгівля. Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики
держав. Протекціонізм і лібералізація торгівлі. Лібералізація зовнішньої торгівлі - загальна
проблема сучасних МЕВ. Засоби зовнішньоторговельної політики. Вияви дискримінації в
МТ. Регіональне торговельне співробітництво.

Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних
торговельних організацій. ГАТТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД
(Конференція ООН з питань торгівлі й розвитку). Перетворення ГАТТ на Світову
організацію торгівлі (СОТ). Реорганізація КОКОМ (Координаційна рада з експортного
контролю). Значення торговельних угод у сучасних умовах. Діяльність Міжнародної
торговельної палати. Передумови й особливості участі України в МТ. Значення світового
ринку послуг, передумови його формування. Специфічні ознаки міжнародної торгівлі
послугами, її динаміка, структура і географічні напрями. Секторальні ознаки розвитку
міжнародних ринків послуг. Міжнародні інжинірингові послуги. Міжнародний



консалтинг. Міжнародний аутсорсинг. Міжнародні телекомунікаційні, фінансові, страхові
послуги. Туристські послуги на світовому ринку. Міжнародні туристські потоки. Фактори
розвитку міжнародного туризму. Франчайзинг у системі міжнародних послуг. Поняття
«торговельна марка». Регулювання умов використання товарних знаків, Мадридська угода
про їх міжнародну реєстрацію. Міжнародний лізинг, його види. Головні країни-
експортери лізингових послуг. Значення міжнародного лізингу в МТ та міжнародній
інвестиційній діяльності.

Роль транспорту в МЕВ. Види міжнародних сполучень. Міжнародні перевезення.
Міжконтинентальні та внутрішньоконтинентальні перевезення вантажів. Фактори вибору
транспорту для міжнародних перевезень. Міжнародні пасажирські сполучення.
Регулювання міжнародних транспортних відносин міжнародними транспортними
організаціями та конвенціями. Регулювання МЕВ у сфері послуг. Роль та механізми
регулювання міжнародної торгівлі послугами у форматі ГАТС. Проблеми участі України в
міжнародній торгівлі послугами. Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної
та виробничої діяльності. Міжнародний рух капіталу: суть, чинники, форми.
«Інвестиційний клімат». Види зарубіжних інвестицій, їх масштаби. Зміни частки головних
економічних центрів у вивозі капіталів. Основні потоки міжнародного капіталообміну.
Макроекономічні наслідки вивозу капіталу для країн-донорів та країн-реципієнтів. Вивіз
капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності.
Іноземні інвестиції в економіці України.

ТНК -- головні суб'єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, їх
сутність і еволюція, сучасна стратегія. Типи монопольних об'єднань. Роль внутрішнього
корпораційного обміну. Суперечності між ТНК і національно-державною формою
політичної організації суспільства. Регулювання діяльності ТНК. Роль фінансово-
промислових груп (ФПГ) у розвитку міжнародного виробничого співробітництва.

Спільні підприємства (СП). Передумови й особливості розвитку спільного
підприємництва. Організаційно-правові й економічні форми створення і функціонування
СП. Масштаби, рівень і динаміка розвитку СП. Міжнародні стратегічні альянси (МСА).
Роль МСА в сучасному науково-технічному міжнародному співробітництві. Вільні
економічні зони (ВЕЗ). Класифікація БЕЗ, особливості функціонування. Діяльність ВЕЗ у
різних країнах. Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в Україні.

Міжнародні фінансові ринки та рух капіталу. Міжнародні фінансові центри,
передумови їх функціонування. Податкові гавані. Офшорні зони. Регулювання
міжнародної інвестиційної діяльності: суть, його цілі, інструменти. Група Світового банку,
мета створення, функції, структура. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).
Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство (БАТІ). Міжнародний валютний фонд
(МВФ) як одна з головних фінансових організацій: компетенція, фінансові кошти,
організаційна структура, особливості кредитної діяльності. Фонди МВФ. Програми МВФ
в Україні.

Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі регулювання валютно-кредитних
відносин. Група десяти («Паризький клуб»). Лондонський клуб. Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР). Акціонери банку, цілі, умови надання кредитів, фонди
ЄБРР. Головні напрями діяльності ЄБРР в Україні. Європейський інвестиційний банк
(ЄІБ), особливості його діяльності. Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці,
Азії, Латинській Америці, їх роль в економічному розвитку країн, що розвиваються.

Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність і елементи. Поняття
валюти та її види. Конвертованість валют. Валютний курс, його види. Валютний паритет.



Котирування валют. Крос-курс. Валютні ринки та валютні операції. Принципи, форми та
інструменти валютної політики держав з відкритою економікою. Еволюція світової
валютної системи. Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи.
Європейська валютна система в повоєнний період. Валютно-фінансова система країн ЄС.
Роль долара як світової валюти. Еволюція ролі та перспективи золота в міжнародних
валютно-фінансових відносинах. Проблема диверсифікації міжнародних валютних
резервів. Механізм міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий баланси, їх
структура. Платіжний баланс як індикатор взаємин національної економіки із зовнішнім
світом. Методи регулювання платіжного балансу. Нестабільність міжнародних
розрахунків і основні проблеми платіжних балансів країн світу. Міжнародний кредит, його
роль у світовій економіці, функції у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Сутність
міжнародних кредитних відносин. Основні види кредитних угод. Умови надання кредитів.
Кредитні міжбанківські ставки. Класифікація кредитів. Передумови формування і
розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРПК), його функції. Різноманітність
операцій на СРПК. Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів. Операції
сек'юритизації. Сутність та особливості розвитку євроринку. Фактори розвитку євроринку
та його сектори. Валютна й інституціональна структура СРПК. Система СВІФТ.

Роль транснаціональних банків у розподілі та перерозподілі міжнародних
позичкових ресурсів. Регіональні зміни у сфері зовнішніх запозичень. Проблеми
зовнішньої заборгованості у МЕВ. Форми, структура і масштаби зовнішньої
заборгованості. Інструменти управління зовнішнім боргом країн. Проблема заборгованості
і значення іноземних кредитів для економічного розвитку України. Поняття міжнародної
міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили й етапи розвитку. Масштаби,
форми й основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. Види міжнародної
міграції. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації («золотих комірців») і
проблема «відпливу інтелекту». Роль НТР у розвитку міграції робочої сили, наукових та
інженерно-технічних кадрів. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової
міграції. Міжнародна міграція робочої сили і платіжні баланси країн.

Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили, головні регіони і
центри її імміграції. Міжнародні монополії і ринок праці. Форми і засоби експлуатації
робочих-іммігрантів. Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію
ринку праці. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна
організація праці (МОП), Міжнародна організація з питань міграції (МОМ) та її роль у
вирішенні питань безробіття і захисту прав працівників. Програми стимулювання
еластичності ринку праці і забезпечення зайнятості населення. Гнучкість ринку праці.
Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні. Передумови науково-
технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ. Традиційні і нові форми НТС
країн світу. Вплив НТР на розвиток міжнародного НТС. Міжнародний рух технологій та
механізм їх передачі. Спільні наукові дослідження. Міжнародні науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи (НДЦКР). Обмін науково-технічними досягненнями і
досвідом. Взаємні консультації з основних питань НТС. Розробка науково-технічних
прогнозів. Співробітництво у галузі науково-технічної інформації, винахідництва та
патентної справи. Спільні наукові дослідження щодо захисту навколишнього середовища,
у медицині, освоєнні космосу і Світового океану. Напрями НТС • • електронізація
господарства, його автоматизація, роботизація, нові види конструкційних матеріалів,
біотехнології, атомна енергетика та ін.

Комерційний зміст науково-технічних відносин. Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу-
хау. Захист інтелектуальної власності. Інтернаціоналізація НТС. Міжнародні науково-



технічні програми. Проблеми НТС у діалозі «Схід-Захід». Перспективи включення
науково-технічного потенціалу України до міжнародних науково-технічних зв'язків.
Поняття «міжнародні економічні організації» (МЕО). Роль МЕО в системі МЕВ. МЕО як
вияв тенденції багатостороннього економічного співробітництва. Головні функції,
принципи і методи діяльності МЕО, механізм управління, фінансові кошти. Участь країн у
МЕО як одна із форм реалізації їх суверенітету. Сучасна система МЕО, їх класифікація.
Економічна діяльність ООН, її рівні. Система головних органів ООН. Генеральна
Асамблея. Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Програми ООН. Регіональні
комісії ООН із соціальних і економічних питань. МЕО поза системою ООН. Організація
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). «Велика сімка».

Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.
Організація американських держав (ОАД). Організація африканської єдності (ОАЄ) та її
правонаступник - Африканський союз (АС). Організація «Ісламська конференція» (ОЖ).
Ліга арабських держав (ЛАД). Міждержавні галузеві організації. Організація держав -
експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська група (ОАПЕК). Рада з нафти (АСКОПЕ).
Асоціація судновласників (ФАСАЗ). Асоціація вантажовідправників. Міждержавні
організації у галузі сільського господарства, промисловості та будівництва. Міжнародні
об'єднання підприємців. Україна і міжнародні економічні організації.

Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. Передумови входження
України до світового економічного простору. Проблеми економічної безпеки.
Трансформація структури зовнішньої торгівлі. Реалізація конкурентних переваг. Україна в
міжнародних інвестиційних відносинах. Стабілізація виробництва та його структурна
перебудова, залучення іноземних інвестицій. Створення конкурентного середовища.
Досягнення експортно-імпортної збалансованості. Зменшення рівня бартерного обміну.

Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ: регіональні, субрегіональні
й локальні. Головні напрями розвитку МЕВ: розвиток двосторонніх міжнародних
відносин, розширення участі у європейському регіональному співробітництві,
співробітництво в межах СНД, членство в міжнародних організаціях. Пріоритети України
в регіональному співробітництві. Проблеми співробітництва з ЄС. Нові регіональні
напрями зовнішньоекономічних зв'язків України. Україна член СОТ: зовнішні
детермінанти економічного розвитку країни. Переваги та загрози лібералізації
внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі.

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації СГ. Роль
НТР у зближенні якісних характеристик сучасного виробництва. Дематеріалізація й
інтелектуалізація виробництва, зміна моделі економічного розвитку. Глобалізація
економічного розвитку і роль МЕВ в установленні зв'язків національних економік зі
світовим господарством і у формуванні елементів глобальної економіки. Світова
економічна рівновага, механізм її регулювання. Рушійні сили й особливості сучасної
економічної глобалізації, її головні форми. Моделі економічного розвитку.
Транснаціоналізація світової економіки. Глобальні інвестиційні цикли. Глобальні
проблеми СГ і МЕВ. Міжнародні економічні аспекти розв'язання екологічних проблем.
Шляхи розв'язання глобальної продовольчої проблеми. Глобальна ресурсоенергетична
проблема. Безпека світової економіки. Координація міжнародної економічної політики.

Розділ 2. МЕНЕДЖМЕНТ

Сутність управління. Суб'єкт та об'єкт управління. Різні визначення терміна
«менеджмент». Менеджмент як професійна діяльність, наука і навчальна дисципліна.
Мистецтво менеджменту.



Цілі й завдання менеджменту. Підвищення ролі та значення менеджменту в
сучасних умовах. 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 й складні
організації. Види організацій в Україні. Підприємства, їх різновиди (за галузевою
належністю, формою власності, організаційно-правовою формою, розміром). Об'єднання
підприємств (концерни, картелі, консорціуми, асоціації, холдинги).

Загальні риси організацій. Організація як відкрита система. Основні підсистеми.
Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних (цілі, структура,
завдання, технологія, люди), фази життєвого циклу організації. Зовнішнє середовище
організації - загальні характеристики (взаємозалежність факторів, складність, рухомість,
невизначеність середовища). Фактори прямої та непрямої дії. Імідж підприємства. РиЬІіс
Кеіагїоп.

Загальні принципи: плановість, науковість, співвідношення галузевого й
територіального управління, поєднання централізованого регулювання з господарчою
самостійністю, єдиноначальність та колегіальність, самоврядування, стимулювання.
Принципи управління за Файолем. Кібернетичні принципи (системність, ієрархічність,
необхідність різноманіття, обов'язковість зворотного зв'язку). Поняття функцій
менеджменту, їх класифікація. Характеристика основних (загальних) і часткових
функцій менеджменту, зв'язок між ними. Взаємозв'язок планування, організації,
мотивації, контролю й координації. Сутність функції планування. Процес стратегічного
планування. Стратегії обмеженого зростання, зростання, скорочення та поєднання. Вибір
стратегії. Планування реалізації стратегії. Тактика, політика, процедури, правила. Оцінка
стратегії. Сутність організації як управлінської функції, її основні аспекти. Елементи
організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Обмеженість повноважень.
Сутність мотивування. Основні її компоненти: мотиви і стимули. Потреби первинні та
вторинні. Винагорода внутрішня й зовнішня. Мотиваційне ядро. Установка на успіх й
уникнення невдачі. Змістовні теорії мотивування (теорія Маслоу, модель Герцберга).
Процесуальні теорії мотивування (теорія очікувань; теорія справедливості).

Індивідуальне та групове мотивування. Стимулювання праці. Сутність і елементи
управлінського контролювання. Вирішення проблем невизначеності, попередження
виникнення кризових ситуацій, підтримки успіху. Форми управлінського
контролювання: попередній, поточний і заключний. Принципи ефективного
контролювання. Процес управлінського контролювання: розробка стандартів та
критеріїв, порівняння досягнутих результатів із встановленими стандартами, етап дії.
Людина як об'єкт управлінського 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 й функціональні повноваження. Побудова організації, організаційне
проектування. Елементи організаційних структур. Макро- та мікроструктури.
Класифікація організаційних структур управління. Лінійні й функціональні структури
управління. Комбіновані організаційні структури: лінійно-функціональні, лінійно-
штабні, дивізіональні, матричні. Принципи побудови структур управління. Централізація

9



та децентралізація. Діапазон керованості, фактори, що його визначають. Етапи розподілу
управлінської праці. Дотримання субординації. Визначення функцій заступників.
Організація взаємодії. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності.
Сутність методів менеджменту та їх класифікація.

Адміністративні методи менеджменту: організаційні (регламентування,
нормування, інструктування), розпорядчі (накази, розпорядження, постановка завдань,
інструктування, координація робіт). Інструктування підлеглих. Оцінювання виконання.
Економічні методи менеджменту: стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни,
тарифи тощо. Соціальні методи: управління окремими груповими явищами і процесами;
управління індивідуально-особистою поведінкою. Психологічні методи: методи
формування й розвитку трудового колективу, методи гуманізації стосунків у трудовому
колективі, методи психологічного спонукання, методи професійного відбору і навчання.
Взаємозв'язок методів менеджменту.

Сутність та класифікація проблем. Сутність і класифікація управлінських рішень
за: сферою охоплення; тривалістю дії; рівнем прийняття; характером розв'язуваних
задач; масштабами впливу; строками впливу, напрямом впливу; способами
обґрунтування; способами прийняття; функціональним змістом; ступенем
директивності; типом проблеми; формою; залежно від повноти інформаційного
забезпечення; взаємозалежністю. Вимоги до якості рішень.

Процес вироблення рішень: етапи підготовки, приймання, реалізації. Розробка
альтернатив. Критерії оцінки. Фактори, що впливають на процес приймання рішень.
Методи і моделі прийняття рішень. Процес побудови моделей. Теорія ігор, черг,
економічний аналіз, платіжна матриця, дерево рішень, прогнозування. Інформація в
управлінні. Суть, класифікація управлінської інформації (за змістом, формою і знаком
передавання, формою фіксування, стадією обробки, місцем походження, часом,
повнотою та можливістю використання, достовірністю, джерелом). Кількісні та якісні
(економічність, достовірність, повнота, актуальність, цінність, змістовність,
сприйманість, адекватність, вартість) характеристики управлінської інформації.

Методи збирання й обробки інформації. Групування та систематизація;
моделювання (моделі вербальні, фізичні, аналогові, математичні); експеримент.
Використання методів інших наук. Значення комунікації. Види комунікацій в управлінні.
Чутки. Організація комунікаційного процесу, його етапи. Зворотний зв'язок.
Викривлення. Міжособистісні та організаційні бар'єри комунікації, їх подолання.
Інформаційні системи процесу управління централізовані та децентралізовані.
Вдосконалення інформаційних систем.

Різновиди соціальних груп. 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: за видами діяльності, тривалістю існування. Рівні
об'єднання працівників у колективи. Особливості первинних трудових колективів.
Структура трудового колективу. Реальна структура: виробничо-функціональна,
соціально-психологічна. Умовна структура: професійно-кваліфікаційна, соціально-
демографічна. Специфіка жіночих колективів. Розвиток трудового колективу: стадія
формування, диференціації та інтеграції. Особливості менеджменту на різних стадіях
розвитку трудового колективу. Згуртованість колективу: суть, стадії та рівні. Колективи
згуртовані, розчленовані й роз'єднані. Показники згуртованості. Фактори, що впливають
на згуртованість (загальні та специфічні), роль менеджера.
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Соціально-психологічний клімат трудового колективу, його суть і формування.
Формальні та неформальні стосунки у колективі. Ефективне керівництво
неформальними групами. Сумісність у колективі. Конфлікт, сутність, об'єктивні та
суб'єктивні передумови його виникнення. Можливі стратегії поведінки у конфлікті.
Функціональні й дисфункціональні наслідки конфлікту. Причини виникнення
конфліктів, їх види та профілактика конфліктів. Модель процесу конфлікту. Аналіз
конфліктної ситуації. Розрізнення причин і приводів. Виявлення інтересів опонентів.
Конструктивне вирішення конфліктів. Структурні та міжособистісні методи вирішення
конфліктів. Стреси в управлінні.

Причини і 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). Науково-технічне співробітництво: конкуренція і кооперація у сфері
сучасних технологій.

Керівництво в організації. Особистий вплив і влада. Необхідність влади в
управлінні. Баланс влади. Форми влади та впливу. Класифікація основ влади: заснована
на примусі, винагороді, законна влада, влада прикладу, влада експертних знань, влада
через переконання. Порівняльна характеристика різних методів впливу на підлеглих.
Вплив через переконання і вплив через участь. Лідерство як соціально-психологічне
явище. Роль лідера в управлінні колективом. Формальне й неформальне лідерство. Огляд
теорій лідерства. Підхід з позицій особистих якостей. Поведінський підхід: стилі
керівництва, теорія X та У. Ситуаційний підхід - модель Фідлера, підхід «шлях-ціль»,
теорія життєвого циклу, модель Врума-Йєттона. Лідерство і стиль керівництва. Стилі
керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний. Культура управління та її
складові елементи. Культура управлінських працівників. Культура трудового процесу:
культура організації праці, спілкування, процесу управління, документування тощо.
Соціальна відповідальність керівника, її сутність і складові. 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 й 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 й атестація персоналу. Психологічний аналіз особи працівника.
Управління мобільністю кадрів, трудова кар'єра. Розвиток персоналу, формування
резерву. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.

Особливості управлінської праці, її складові. Принципи й напрями наукової
організації управлінської праці. Час як ресурс. Планування особистої праці, організація
робочого місця менеджера. Робота з текстовими матеріалами. Організація та проведення
нарад і зборів. Ділові зустрічі, переговори. Управління потоком відвідувачів.
Раціоналізація телефонних контактів. Основи взаємодії керівника і секретаря.
Використання технічних засобів управління. Документи, їх функції та різновиди, система
документації. Види потоків документів. Порядок проходження й виконання документів.
Ефективність менеджменту: економічні й соціальні аспекти. Критерії та показники
оцінки. Співвідношення результатів діяльності та витрат. Система показників. Загальний
процес управління ефективністю. Критерій результативності й розвитку організаційної
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системи. Пріоритетність продуктивності. Взаємозв'язок факторів: розмір підприємства,
цілі та функції, технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості.

Розділ 3. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство як суб'єкт господарювання. Класифікація підпри-ємств. Види й
організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Зовнішнє середовище
господарювання підприємства. Напрями діяльності підприємства. Поняття, класифікація
та структура персоналу підприємства. Оцінка складу, руху, укомплектованості та
ефективності використання персоналу. Продуктивність праці: сутність, методи
визначення, планування та чинники зростання. Нормування праці. Обґрунтування
планової чисельності персоналу підприємства на майбутній період. Поняття плану з
праці та характеристика його розділів. Мотивація та оплата праці на підприємстві. Склад,
функції та організація заробітної плати. Форми та системи оплати праці, умови їх
застосування. Методи оцінки ефективності матеріального стимулювання праці. Капітал
підприємства: сутність, функції та класифікація. Поняття структури капіталу та
методичні підходи до оцінки її ефективності.

Сутність, класифікація та оцінка основних засобів. Знос основних засобів та їх
відтворення. Амортизація основних засобів: поняття та методи нарахування. Показники
використання основних засобів: технічного стану, інтенсивності руху, ефективності
використання. Виробнича потужність підприємства: поняття, види, методи ви-
значення. Динамічні та оцінні показники виробничої потужності. Шляхи поліпшення
використання основних засобів і виробничих потужностей. Сутність, склад та
класифікація оборотних активів.Показники використання оборотних активів. Шляхи
прискорення оборотності оборотних активів. Планування та нормування окремих
елементів і загальної величини оборотних активів підприємства. Загальна
характеристика та систематизація продукції підприємств. Методи вимірювання
кількісних та якісних показників, що характеризують вироблену підприємством
продукцію. Сутність, показники і методи оцінки якості продукції. Шляхи підвищення
якості продукції та її конкурентоспроможності. Механізм управління якістю продукції:
стандартизація та сертифікація. Контроль за якістю продукції: державний нагляд і
внутрішньо-виробничий технічний контроль. Витрати підприємства, їх характеристика
та класифікація. Кошторис витрат підприємства. Собівартість продукції: поняття, види,
планування і калькулювання. Значення й шляхи зниження собівартості продукції. Ціни
та ціноутворення у ринкових умовах: сутність, функції, структура ціни. Методи
ціноутворення, державне регулювання цін. Доходи підприємства: сутність, склад та
класифікація. Методичні інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства.
Планування доходів підприємства: поняття та методи здійснення. Сутність, функції та
значення прибутку, джерела його утворення. Методи, етапи, інструментарій аналізу
прибутку підприємства. Механізм формування та використання чистого прибутку
підприємства. Резерви зростання доходів та прибутку підприємства. Економічна
безпека підприємства: сутність та складові. Реструктуризація підприємства: сутність,
необхідність, завдання,форми проведення. Бізнес-план реструктуризації. Санація
(фінансове оздоровлення) збанкрутілих підприємств: сутність, види, форми.
Фінансування заходів щодо проведення санації. Банкрутство та ліквідація
підприємства: суть, ознаки,види. Порядок ліквідації збанкрутілих підприємств.
Черговість задоволення вимог кредиторів

Сутність, функції та принципи організації фінансів підприємства. Фінансовий
механізм підприємства та характеристика його основних елементів. Механізм
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державного та ринкового регулювання фінансів підприємства. Фінансова діяльність
підприємства: сутність, принципи, особливості організації. Сутність та класифікація
активів підприємства. Сутність та класифікація необоротних активів підприємства.
Економічні основи функціонування основних засобів підприємства. Знос та
амортизація основних засобів. Показники відтворення та ефективності використання
необоротних активів підприємства. Сутність та класифікація оборотних активів
підприємства. Поняття операційного циклу. Показники оцінки ефективності
використання оборотних активів. Методи планування оборотних активів
підприємства. Сутність, склад та принципи формування фінансових ресурсів
підприємства. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства. Поняття
та склад позикових фінансових ресурсів підприємства. Поняття вартості капіталу.

Сутність грошового обороту підприємства. Характеристика та склад
грошових надходжень підприємства. Надходження грошових коштів від
операційної діяльності. Планування та контроль надходжень грошових коштів від
реалізації продукції (послуг). Грошові надходження від інвестиційної, фінансової
та іншої звичайної діяльності. Сутність системи грошових розрахунків
підприємства. Система безготівкових розрахунків. Система готівкових розрахунків.
Наслідки порушення та способи зміцнення платіжної дисципліни. Фінансові
результати підприємства та їх види. Формування чистого фінансового результату.
Розподіл і використання прибутку. Система показників рентабельності. Факторний
аналіз рентабельності. Фінансові результати в системі СУР-аналізу. Поняття
операційного левериджу. Розрахунок межі безпеки та запасу фінансової міцності.
Поняття та складові елементи фінансового стану підприємства. Цілі й призначення
оцінки фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення та методи
діагностики фінансового стану підприємства. Фактори виникнення та симптоми
фінансової кризи на підприємстві. Банкрутство підприємства та його види.
Порядок та умови проведення ліквідаційної процедури на підприємстві. Санація
підприємства як інструмент протидії банкрутству. Зміст та методи фінансового
планування. Методичні засади обґрунтування плану доходів та витрат
підприємства. Методичні засади обґрунтування плану надходження та
використання грошових коштів підприємства. Платіжний календар підприємства.
Методичні засади обґрунтування балансового плану підприємства.
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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.
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