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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступний додатковий фаховий іспит передбачає перевірку професійної 

готовності вступника до опанування освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073  «Менеджмент» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікації магістр з менеджменту. 

Питання вступного додаткового фахового іспиту відповідають освітньо-

кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійним програмам випускників 

закладів вищої освіти ІІІ – IV рівнів акредитації, фаху (спеціальності) і побудовані 

з урахуванням знань, умінь і навичок якими повинен володіти фахівець за 

освітнім ступенем «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Спеціаліст». 

Вступний додатковий фаховий іспит проводиться у тестовій формі. 

Час виконання тестових завдань становить 60 хвилин. 

Завдання вступного додаткового фахового іспиту складається із 30 запитань. 

Тестові завдання представлені 4 питаннями, що потребують обрання лише 

однієї відповіді із запропонованого набору варіантів. 

Вірний варіант відповіді позначається у відповідній клітинці оціночного 

листа позначкою «+», наприклад: 

 

№ запитання 
відповідь 

А Б В Г 

1 +    

2   +  

3    + 

4  +   
 

Вступники допускаються до вступного іспиту з іноземної мови та фахового 

іспиту за умови успішного проходження додаткового вступного іспиту (тест з 

професійної готовності) який має кваліфікаційний характер та результати якого 

оцінюються як: склав – від 15 до 30 вірних відповідей; не склав – від 0 до 14 

вірних відповідей. 

Якщо абітурієнт не склав додаткового вступного іспиту, він втрачає право 

брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму. 
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СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

Загальна характеристика функцій менеджменту, їх структура і внутрішня 

класифікація. Особливості і пріоритети функціональної специфіки менеджменту.  

Принципи функціональної організації менеджменту. Пріоритети 

функціональної спеціалізації. Поняття основних і допоміжних функцій 

менеджменту.  

Основні процеси побудови сучасної організації. Структурна логіка 

організації. Поняття організаційно-функціональних повноважень. Механізм 

ефективної організації менеджменту. 

Формування структури цілей господарської організації. Поняття 

пріоритетних цілей. Цілі як контур бізнес-плану організації. 

Суть і завдання стратегічного планування. Характер взаємодії функцій 

прогнозування і планування в розробці стратегічного плану. Модель і основні 

компоненти стратегічного планування. 

Вміст і класифікація адміністративних функцій менеджменту. Характер 

спеціалізації діяльності лінійного управлінського персоналу. Співвідношення 

лінійних і функціональних повноважень управлінського персоналу. 

Основні види адміністрування управлінської діяльності. Процеси 

централізації і децентралізації. Особливості формування управлінської команди.  

Характеристика системно-аналітичної функції менеджменту. Особливості 

організації роботи аналітичних служб. Критерії професійної компетенції фахівців-

аналітиків в менеджменті.  

Поняття і основні завдання інформаційного забезпечення і зв'язку в 

менеджменті. Інформаційні технології менеджменту. Розвиток систем зв'язку. 

Інформаційна підготовка управлінських кадрів.  

Мотивація як функція менеджменту. Характеристика основних підходів 

мотивації персоналу. Поняття економічної основи системи мотивації персоналу.  

Інноваційна функція менеджменту. Поняття інноваційного розвитку системи 

менеджменту. Трансформаційна динаміка базових елементів системи 

менеджменту.  

Поняття і особливості концепції інноваційного менеджменту. Структурний 

людський капітал як комплексний об'єкт інноваційного менеджменту. Розвиток 

принципів інноваційного менеджменту.  

Загальна характеристика структури методів менеджменту. Поняття методів 

як інструментарію управлінської діяльності. Критерії ефективності методів 

менеджменту. 

Товарне виробництво. Історія товарного господарства. Причини виникнення і 

основні риси. Просте і капіталістичне товарне виробництво, загальні риси і 

відмінності.  
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Ринок і його функції. Умови формування та розвитку ринку. Суб'єкти й 

об'єкти ринкових відносин. Негативні і позитивні елементи ринкових зв'язків. 

Границі ринкових відносин. Види ринків і їхня класифікація.  

Робоча сила як товар. Умови перетворення робочої сили на товар. Споживча 

вартість і вартість товару робоча сила. Процес створення і зростання вартості у 

процесі виробництва. 

Заробітна плата, її сутність. Основні форми заробітної плати. Номінальна і 

реальна заробітна плата. Фактори, що впливають на рівень реальної заробітної 

плати. Сучасні системи заробітної плати. 

Кругообіг капіталу підприємства. Сутність процесу обігу капіталу. Основний 

і оборотний капітал. Амортизація. Фізичне і моральне зношення основного 

капіталу. Швидкість обороту капіталу. Фактори, що впливають на швидкість 

обороту капіталу. 

Внутрігалузева та міжгалузева конкуренція. Утворення середньої норми 

прибутку та перетворення вартості товару в ціну виробництва. Закон тенденції 

норми прибутку до зниження та протидіючі фактори. Норма прибутку як 

показник ефективності діяльності підприємства.  

Відокремлення торгового капіталу. Сутність та особливості торгового  

капіталу. Витрати обігу: чисті і додаткові. Механізм утворення торгового 

прибутку. Сучасні форми торгівлі. Зовнішня торгівля та види зовнішньоторгової 

політики. 

Сутність національного доходу та фактори його зміни. Виробництво, 

розподіл і перерозподіл національного доходу. Споживання, заощадження і 

нагромадження. Національний доход і розвиток нематеріального виробництва.  

Моделі взаємовідносин економіки і держави. Об'єктивна необхідність та 

об'єкти державного регулювання. Економічні функції сучасної держави. Методи й 

основні інструменти державного регулювання. Границі державного втручання в 

економіку.  

Міграція капіталу, її сутність, необхідність і наслідки. Вивіз капіталу й 

утворення транснаціональних корпорацій. Напрямки міграції капіталу в сучасних 

умовах. 

Суть і функції податків. Коротка класифікація податків. Повна класифікація і 

види податків. Податкова система і податкова політика. Принципи оподаткування. 

Загальнодержавні і місцеві податки і збори.  

Бюджет як економічна і юридична категорія. Функції бюджету. Бюджетна 

система і бюджетний устрій. Бюджетний процес і його етапи.  Виконання 

бюджету. Касове виконання бюджету. Бюджетний дефіцит. 

Походження і сутність грошей. Функції грошей. Основні теорії грошей. 

Форми сучасних грошей. Роль грошей в ринковій економіці. Історичний розвиток 

і вживання грошей. 
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Поняття грошового обігу. Суб'єкти грошового обігу. Структура грошового 

обігу. Готівковий і безготівковий сектори грошового обігу. Маса грошей, яка 

обслуговує грошовий обіг. Закон кількості грошей, необхідних для обігу. 

Суть грошової системи. Елементи грошової системи. Основні типи грошових 

систем, їх еволюція. Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ. 

Функції і роль кредиту в ринковій економіці. Функціональна характеристика 

і типи кредитних відношень. Теорії кредиту. Форми кредиту. Види кредиту. 

Стадії руху кредиту. Роль кредиту в розвитку економіки. 

Економічна сутність державного кредиту. Характеристика державного 

кредиту. Державний борг. Управління державним боргом. 

Поняття кредитної і банківської систем. Специфіка банку як кредитної 

організації. Становлення і розвиток банківських систем. 

Центральні банки. Їх походження, призначення, функції та операції. 

Грошово-кредитна політика держави: суть, цілі, методи та інструменти. Банки 

другого рівня (комерційні банки), їх походження, види, операції. Небанківські 

фінансово-кредитні установи. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Мета тестування – перевірка професійної готовності вступників програмним 

вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовки вступників для 

отримання ступеня освіти магістра. 

Результат вступного додаткового фахового іспиту, проведеного у письмовій 

тестовій формі, визначають як суму балів, виставлених на кожне з тестових 

завдань. 

Максимальна кількість балів за вірну відповідь на одне запитання становить 

1 бал. За відповідь на кожне питання оцінка може складати 0 балів (неправильна 

відповідь або відсутність відповіді) або 1 бали (вірна відповідь). 

Загальна оцінка від 0 до 14 балів вважається – «не склав». 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання тестової роботи – 30 балів. 

Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів, 

набраних вступником за результатами тестування, яка може знаходитись в межах 

від 15 до 30 балів. 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі 

повинна складати 15 балів. 
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