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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Вступні випробування є елементом конкурсного відбору вступників для 

навчання за спеціальністю 051 «ЕКОНОМІКА» спеціалізація «Державне 

регулювання соціально - економічного розвитку». Метою додаткового 

вступного іспиту є діагностика рівня знань з фахових дисциплін. При складанні 

вступного іспиту абітурієнт повинен продемонструвати:  

- теоретичні знання в процесі виконання тестових завдань;  

- практичні навички та вміння при вирішенні практичного ситуаційного 

комплексного завдання.  

Результати додаткового вступного випробування є основою для 

зарахування на навчання за програмою підготовки магістрів зі спеціальності 

051 «ЕКОНОМІКА» спеціалізація «Державне регулювання соціально - 

економічного розвитку». Екзаменаційний білет складається з 50 тестових 

завдань . Вступний іспит проводиться в письмовій формі. На виконання завдань 

вступного випробування відводиться 2 години. Оцінка повідомляється після 

підведення підсумків роботи фахової атестаційної комісії. 

 

2. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

І. Програма вступного іспиту містить такі змістові модулі: 

Модуль 1. Загальне та функціональне управління підприємством 

Методологічні засади теорії організації. Основні організаційні теорії та 

моделі. Організація як система. Організація як соціум. Організаційний процес. 

Самоорганізація. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації. Організаційне 

проектування. Культура організації. 

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку 

менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції й 

методи менеджменту. Процес управління. Планування як загальна функція 

менеджменту. Організування як загальна функція менеджменту. Мотивування 

як загальна функція менеджменту. Контролювання як загальна функція 

менеджменту. Регулювання як загальна функція менеджменту. Інформація і 

комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Ефективність 

менеджменту. 

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. 

Операційна стратегія як основа проектування операційної системи. Операційна 

система організації: поняття, склад та види. Операційна діяльність: ресурси, 

процеси та результати. Управління процесом проектування операційної 

системи. Управління поточним функціонуванням операційної системи. Основи 

управління проектами. Управління результативністю операційної діяльності. 

Управління персоналом у системі менеджменту організацій. Управління 

персоналом як соціальна система. Кадрова політика і стратегія управління 

персоналом організації. Кадрове планування в організаціях. Організація набору 

та відбору персоналу. Організування діяльності та функції служб персоналу. 

Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток 
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колективу. Оцінювання персоналу в організації. Управління розвитком і рухом 

персоналу організації. Управління процесом вивільнення персоналу. Соціальне 

партнерство в організації. Ефективність управління персоналом. 

Методологічні підходи до самоменеджменту. Планування особистої 

роботи менеджера. Організовування діяльності менеджера. Самомотивування 

та самоконтроль менеджера. Формування якостей ефективного менеджера. 

Розвиток менеджерського потенціалу. 

Державна підтримка інноваційних процесів. Організаційні форми 

інноваційної діяльності. Управління інноваційним розвитком організації. 

Управління інноваційним проектом. Інноваційне підприємництво. Оцінювання 

ефективності інноваційної діяльності організації. 

Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні стратегічних 

рішень та типологія стратегій підприємства. Етапи стратегічного управління та 

особливості формування стратегії підприємства. Стратегічне планування. 

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. Стратегічний 

потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. Види 

стратегічного управління. Портфельні стратегії та управління стратегічною 

позицією підприємства. Генерування стратегій та умови їх реалізації. 

Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень на підприємстві. 

Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного 

менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному 

менеджменті. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. 

Мотивування працівників апарату управління. Контролювання та регулювання 

в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. 

Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного 

менеджменту. 

Сутність маркетингу та розвиток його концепцій. Маркетинг як відкрита 

мобільна система. Формування маркетингової інформаційної системи на основі 

проведення маркетингових досліджень. Вивчення потреб і поведінки 

споживачів та вибір цільових сегментів. Товар у комплексі маркетингу. Ціна у 

комплексі маркетингу. Розповсюдження у комплексі маркетингу. Комунікації у 

комплексі маркетингу. Управління маркетинговою діяльністю. 

Логістика як інструмент ринкової економіки. Концепція і методологічний 

апарат інтегрованої логістики. Об’єкти логістичного управління та логістичні 

операції. Логістична діяльність та логістичні функції. Логістичний менеджмент 

у системі загального менеджменту. Логістичний підхід до управління 

матеріальними потоками у сфері виробництва. Логістичний підхід до 

управління матеріальними потоками у сфері обігу. Логістичний підхід до 

обслуговування споживачів. Склад і транспорт у логістиці. Економічне 

забезпечення логістики. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 

апробація): навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – 2-ге вид., 2010. – 279 с. 

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник / І.А. Ігнатьєва. – 

К.: Каравела, 2008. – 480 с. 



 5 

3. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, 

О.Г. Мельник, І.С. Проник. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. 

– 244 с. 

4. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, 

Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с. 

5. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. – 5-те вид., 

допов. – К.: Лібра, 2007. – 720 с. 

6. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В.В. Стадник, 

М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с. 

7. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч.-метод. комплекс. – Т.: 

Екон. думка, 2007. – 84 с. 

8. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 

2008. -510 с. 

9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 

Дело, 1992. - 720с. 

10. Хміль Ф.І. Менеджмент: підручник. - К.: Вища школа, 2005. – 361 с. 

11. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. 5-те видання. – К.: Лібра, 

2007. – 720с. 

12.Тридід О.М. Логістика: навч. посіб. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, 

С.В. Мішина, І.І. Борисенко. — К.: Знання, 2008. — 566 с. 

13. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / 

Б.В. Новіков, Г.Ф. Сініок, П.В. Круш. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с. 

 

Модуль 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Світове господарство та особливості його розвитку. Еволюційні періоди 

формування міжнародних економічних відносин. Середовище міжнародних 

економічних відносин. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва. 

Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин. 

Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. Міжнародна інвестиційна 

діяльність і виробниче співробітництво. Міжнародна міграція робочої сили. 

Міжнародний науково-технічний обмін. Світова валютна система і міжнародні 

валютно-фінансові відносини. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна 

економічна інтеграція. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків. 

Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних 

відносин. 

Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 

економіки. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Нетарифне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Міжнародні розрахунки і 

банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Форми виходу 
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підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства. Торговельно-посередницька діяльність на 

зовнішньому ринку. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. Економічний 

аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Ризики у 

зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування. Транспортне 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств на території вільних економічних зон. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / 

М.І. Дідківський. – К.: Знання, 2006. – 462 с. 

2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / за ред. 

А.А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2012. – 824 с. 

3. Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі / 

A.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К.: КНТЕУ, 2010. – 470 с. 

4. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / 

B.О. Шевчук. – К.: Знання, 2008. – 663 с. 

 

Модуль 3. Менеджмент підприємницької діяльності 

Теоретичні засади менеджменту підприємницької діяльності. 

Менеджмент підприємницької діяльності як динамічна система. Бізнес-

організації як об’єкт менеджменту підприємницької діяльності. Організація 

менеджменту підприємницької діяльності. Мотивація в системі менеджменту. 

Контроль в системі менеджменту підприємницької діяльності. Відповідальність 

в системі менеджменту підприємницької діяльності. Результативність 

менеджменту підприємницької діяльності. Стратегічний менеджмент 

підприємницької діяльності. Менеджер у системі управління бізнес-

організаціями. Менеджмент підприємницької діяльності галузевих бізнес-

організацій. 

Система маркетингових досліджень. Маркетингова інформація. Методи 

збирання маркетингової інформації. Визначення місткості ринку та його 

сегментів. Дослідження кон’юнктури ринку. Прогнози дослідження збуту. 

Дослідження конкурентного середовища і конкурентів. Дослідження поведінки 

споживачів. Процес прийняття рішень про купівлю та його варіанти. 

Маркетингові дослідження брендів. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Войчак А. В. Маркетингові дослідження : підручник / А. В. Войчак, 

А.В. Федорченко ; ред. А. В. Войчак ; Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 

2007. – 408 c.  

2. Гудзинський О. Д. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : 

навч. посіб. / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко : заг. ред. 

О.Д. Гудзинського ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 

К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 321 с. 
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3. Ортинська В. В. Маркетингові дослідження : підручник / 

В.В. Ортинська, О. М. Мельникович ; Київський національний торговельно-

економічний ун-т. – К. : [б.в.], 2007. – 376 с.  
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навч. закл. / О. С. Тєлєтов. – К. : Знання України, 2010. – 299 с.  

5. Федорчук А. І. Маркетингові дослідження : навч. посібник / 

А.І. Федорчук ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Л. : Вид-во 

Львівської комерц. акад., 2008. – 367 c.  

6. Хмурова В. В. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. 

посіб. / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : КНУТД, 

2011. – 247 с. 

 

4. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

 

Оцінювання виконаних завдань додаткового вступного випробування 

проводиться відповідно до прийнятого порядку за стобальною системою.  

Таблиця 1 

Критерії оцінювання вступного іспиту 

Кількість 

балів за тести 

Загальна 

кількість 

балів 

Оцінка за національною шкалою 

оцінювання 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

44-50 90-100 5 «Відмінно» A 

39-43 82-89 4 «Добре» D 

34-38 74-81 4 «Добре» C 

28-33 64-73 3 «Задовіьно» D 

20-27 60-63 3 «Задовільно» E 

15-19 35-59 2 «Незадовільно» FX 

0-14 0-34 2 «Незадовільно» F 

 

 
 


