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Програма вступних фахових випробувань для вступників на здобуття ступеня 

«Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» для осіб, які вступають на базі 

ОКР Молодший спеціаліст / Укладачі: А.В. Балабаниць, 

К.В. Осипенко, Ф.Л. Перепадя. – Маріуполь: МДУ, 2020. – 32 с. 

 

Зміст програми вступних фахових випробувань за спеціальністю 073 

«Менеджмент» для осіб, які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст 

визначений на основі базових дисциплін циклу професійної підготовки, які 

складають фундаментальну, загально-професійну підготовку, а саме економічної 

теорії; державного та регіонального управління; теорії організації; офісного 

менеджменту; міжнародних економічних відносин; менеджменту.  
 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри менеджменту                

протокол № 8 від 219.02.2020 р. 
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ВСТУП (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) 

1. Програма вступних фахових випробувань за спеціальністю 073 

«Менеджмент» для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст.   

2. Вимоги до підготовки вступників: 

знання 

- положень основних теорій та їх практичне осмислення, категорій, принципів, 

методів та сучасних моделей управління; 

- концептуальних підходів, щодо реалізації сучасних механізмів менеджменту у 

практичному середовищі; 

уміння 

- розв’язувати складні проблеми і завдання, які виникають на різних рівнях 

системи управління, що передбачає аналіз і синтез зібраної інформації, вибір 

методів та інструментів сучаного менеджменту, застосування інноваційних підходів; 

комунікаційність 

- навички формування і доведення інформації до аудиторії; 

- здатність створювати ефективні комунікаційні зв’язки; 

автономність, ініціативність і відповідальність 

- навички прийняття нетривіальних рішень; 

- прийняття відповідальності за особисті дії та дії колективу; 

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

3. Характеристика змісту програми: 

3.1. Вступний екзамен, що передбачає виконання певних атестаційних 

кваліфікаційних завдань, що об'єктивно визначає рівень освітньої та професійної 

підготовки претендентів.  

3.2. Вступний екзамен складається з теоретичних питань та тестових завдань, 

що дозволяють перевірити уміння абітурієнтів, які вступають на базі ОКР 

Молодший спеціаліст  з комплексу  дисциплін:  

- для другого курсу: економічна теорія; державне та регіональне управління; 

теорія організацій;  

- для третього курсу: економічна теорія; державне та регіональне управління; 

теорія організацій; офісний менедмжент; міжнародні економічні відносини; 

менеджмент. 

4. Час написання вступного іспиту складає 1 астрономічну годину. 

Технологія вступного екзамену включає такі технологічні етапи: 

- створення системи завдань;  

- проведення екзамену; 

- перевірка бланків відповідей; 

- оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки 

студентів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

На екзамені кожний студент отримує бланк для відповіді. Викладач проводить 

інструктування щодо порядку заповнення бланку відповіді. У бланку відповіді 

кожен студент повинен зазначити власні реквізити (прізвище, ініціали), дату 

проведення екзамену.  
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Фахова атестаційна комісія відкриває конверт з завданнями. Отримавши 

бланки завдань, кожен студент у бланку відповідей фіксує номер свого варіанту. 

Студент підписує бланк. Бланк відповіді через 60 хвилин подається Комісії. 

5. Структура екзаменаційного білету (Додаток А). 

Екзамінаційний білет складається з теоретичних питань та тестових завдань 

комплексу дисциплін. Представлені завдання мають три рівні складності. В білеті 

представлено 12 письмових завдань:  

– 2 теоретичних завдання: з них – 1 (перший рівень складності) та 1 (другий 

рівень складності) з циклу професійно орієнтованих дисциплін;  

–  10 тестових завдань (третій рівень складності) - з циклу природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки і професійно орієнтованих дисциплін.  
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ПОСТУПАЮТЬ НА 2 КУРС 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

Тема 1. Предмет і функції економічної теорії 

Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку 

економічної теорії як науки. 

Сучасні напрямки, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної 

думки в Україні. 

Предмет дослідження в економічній теорії. Різні підходи до його визначення і 

аналізу різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна 

та нормативна економічна теорія. 

Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя 

суспільства. 

Економічні категорії, закони і принципи. Система економічних законів. 

Пізнання та використання економічних законів. Методологічні аспекти механізму 

дії і використання економічних законів людьми. 

Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі конкретно-

економічних наук. 

Економічна теорія - наукова основа економічної політики держави. 

Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики. 

 

Тема 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів 

Специфіка соціально-економічних досліджень. Мікроекономічний та 

макроекономічний рівні досліджень. Емпіричні та теоретичні методи. 

Метод абстракції. Єдність абстрактного і конкретного. Сходження від 

абстрактного до конкретного. 

Методи аналізу та синтезу. Математичні і статистичні методи та поєднання 

кількісного і якісного аналізу. Системність та єдність логічного та історичного 

аналізу. 

Методи індукції і дедукції. 

Методи економіко-математичного гіпотетичного моделювання та графічних 

зображень. 

 

Тема 3. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси 

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. 

Суперечність між суспільними потребами і економічними ресурсами 

суспільства. Вибір альтернатив ефективного використання обмежених ресурсів та 

виробничих можливостей. 

Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Корисність продукту. 

Економічний закон зростання потреб. Формування потреб. 
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Економічні інтереси, їх сутність та суб'єкти. Взаємозв'язок інтересів і потреб. 

Єдність і протиріччя інтересів економічних суб'єктів та шляхи їх розв'язання. 

Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально-економічного 

розвитку. 

 

Тема 4. Економічна система суспільства. Відносини власності 
Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. 

Об'єктивні основи розвитку людської цивілізації. Етапи розвитку та гуманістична 

спрямованість цивілізаційного процесу. 

Економічна система, її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як 

матеріальна основа економічної системи.    

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної 

системи. Типи і еволюція економічних систем. 

Власність як економічна категорія. Місце та роль власності в економічній 

системі. 

Власність та право власності. Суб'єкти та об'єкти власності. Нові об'єкти 

власності. 

Види і форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності 

в ринковій економіці. 

Людина в економічній системі як виробник, суб'єкт виробничих відносин, 

кінцева мета суспільного виробництва. 

 

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція 
Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Процес праці і процес 

виробництва. Суспільне виробництво і відтворення. 

Прості моменти процесу праці. Зміст і структура виробництва. Матеріальне і 

нематеріальне виробництво. 

Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв'язок. Виробнича 

функція. Крива виробничих можливостей. 

Ефективність виробництва та її економічні та соціальні показники. 

Загальні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. їх 

суть та основні риси. 

Умови виникнення товарного виробництва. Проста і розвинена форми 

товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. Товарне виробництво як 

основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства. 

Економічні та неекономічні блага. Товар як фундаментальна категорія 

товарного виробництва. Вартість, споживна вартість та цінність товару. 

Альтернативні теорії формування вартості товарів та послуг. 

Закон вартості, його сутність та функції. 

 

Тема 6. Теорія грошей 

Гроші як субстанціональна категорія ринкового господарства та розвинута 

форма товарних відносин. Концепції виникнення та суті грошей. Специфіка 

вартості грошей. 

Функції грошей та їх еволюція. Гроші та ціна. 
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Грошовий обіг і його закони. Грошова маса, її структура та агреговані 

показники. Грошовий ринок. Пропозиція та попит на гроші. Рівновага грошової та 

товарної мас. Модель І.Фішера. 

Грошова система, її основні елементи та тини. Еволюція грошових систем. 

Види та природа сучасних грошей. Створення грошової системи в Україні. 

Суть, причини та види інфляції. Стагфляція. Соціально-економічні наслідки 

інфляції. Антиінфляційна державна політика. 

 

Тема 7. Ринкова економіка: суть, функції і структура. Суб'єкти ринкової 

економіки 
Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Ринкове господарство як 

невід'ємний компонент товарного виробництва. Об'єктивні передумови виникнення 

ринку. Типи ринків. 

Сучасний ринок, його сутність, види і структура. Соціально-економічні 

фактори і основні структурні елементи товарного ринку. Ринки предметів 

споживання і послуг, засобів виробництва, науково-технічних розробок та 

інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці (робочої сили). 

Функції ринку: відтворювальна, регулююча, стимулююча та контролююча. 

Ринок як сигнальна кон'юнктурно-економічна система. 

Основні суб'єкти ринкової економіки. Домогосподарства і сім'я як суб'єкти 

ринкової економіки, їх цілі, функції та проблеми. 

Підприємства (фірми) як виробники основної маси товарів і послуг, що 

задовольняють потреби людини та як суб'єкти ринку. Цілі та функції підприємства. 

Організаційні та правові форми підприємства та їх класифікація. Господарські 

товариства. Посередники на ринку. 

Держава як суб'єкт ринкового господарства. Цілі, функції та механізми впливу 

держави на ринкову економіку. 

Закон попиту і пропозиції. Попит і пропозиція як елементи ринку. Взаємодія 

попиту і пропозиції з ціною. Еластичність попиту і пропозиції. 

 

Тема 8. Капітал як економічна категорія і фактор  виробництва. Оборот 

капіталу 
Сутність капіталу. Його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна 

форма. Теорії капіталу та їх сучасне трактування. 

Первісне нагромадження капіталу — початковий фактор формування 

ринкового підприємництва. Особливості сучасного нагромадження капіталу в 

Україні. 

Капітал і витрати виробництва. Концепції витрат виробництва. Види витрат 

виробництва та особливості їх динаміки. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що 

його визначають. Маса і норма прибутку. 

Промисловий капітал та його кругообіг. Стадії кругообігу і функціональні 

форми промислового капіталу. 

Оборот капіталу, його сутність. Співвідношення категорій кругообіг і оборот 

капіталу. Швидкість обороту капіталу. Основний і оборотний капітал. Час обороту 

капіталу та його складові частини. 



9 

 

Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос 

основного капіталу. Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного 

капіталу. 

 

Тема 9. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу 

Об'єктивна зумовленість та сутність економічної інфраструктури. Ринок як 

особлива інфраструктурна система. Загальне уявлення про інфраструктуру ринку. 

Організаційно-технічна інфраструктура ринку. Товарна біржа. Фінансово-кредитна 

інфраструктура ринку. Науково-дослідницька інфраструктура ринку. Інтернет-

торгівля у сфері ринкової інфраструктури. 

Природа і генезис торговельного капіталу. Торговельний капітал як 

відокремлена частина промислового капіталу. Особливості сфери функціонування 

торговельного капіталу та його функціональна структура. Витрати обігу. 

Торговельний прибуток і його норма. 

Генезис, природа і джерела позичкового капіталу. Позичковий процент. Норма 

позичкового проценту та його динаміка. Межі коливання. Кредитно-банківська 

система як сфера руху позичкового капіталу. 

Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств. 

Формування акціонерного капіталу і акціонерних товариств в трансформаційній 

економіці України. 

Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів. 

 

Тема 10. Монополія та конкуренція в ринковій економіці 
Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової економіки. 

Сутність і генезис економічної конкуренції. Конкуренція - антипод монополізму. 

Всеохоплюючий характер конкуренції. Економічний закон конкуренції. 

Сутність, витоки та види монополізму. Організаційні форми монополістичних 

структур. 

Види конкуренції. Досконала або вільна і недосконала конкуренція. Типи 

ринків недосконалої конкуренції: чиста монополія, монополістична конкуренція, 

олігополія. Цінова та нецінова конкуренція. Монопольні ціни. 

Галузеві олігополістичні ринкові ситуації. Основні риси олігополістичної 

конкуренції. Неціновий характер і основні засоби олігополістичної конкуренції. 

Монопольна влада. Недоліки надмірної монополізації економіки. 

Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Антимонопольна 

політика в Україні. 

 

Тема 11. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки 

Аграрні відносини, їх зміст та особливості. Суб'єкти аграрних відносин. 

Земля як економічна категорія і фактор виробництва. 

Форми власності на землю і форми господарювання в сільському господарстві. 

Фермерські господарства. Кооперативні господарства. Державні господарства. 

Змішані господарства. 
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Рентні відносини. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. 

Розподіл і використання рентного доходу. Орендна плата і її структура. Земельний 

податок. 

Ринок землі. Попит і пропозиція на землю. Ціна землі. 

Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс. 

Сучасні проблеми реформування та піднесення сільського господарства в 

Україні. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського 

виробництва. 

 

Тема 12. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік 
Закономірності і сутність еволюційного переходу економічної системи до її 

наступного типу. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси. 

Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи 

господарювання. 

Криза та розпад командно-адміністративної системи і необхідність переходу 

економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин. Концепції 

різноманітності форм переходу різних країн до ринкової економіки. Еволюційний 

шлях та радикальний перехід («шокова терапія») до ринку. 

Основні напрямки формування сучасних ринкових відносин. Становлення і 

розвиток підприємництва та конкурентного середовища. Формування державного і 

ринкового механізмів регулювання економіки. Державне регулювання в перехідній 

економіці. Роль, засоби та інститути державного регулювання трансформованої 

економіки. 

Лібералізація економіки та приватизація власності, формування ринкової 

інфраструктури, структурна перебудова та демонополізація економіки, фінансова 

стабілізація в країні та соціальна підтримка частки населення — важливіші 

закономірності переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки. 

Динаміка і структура виробництва в перехідній економіці. Трансформаційний 

спад та макроекономічна незбалансованість на початковому етапі переходу до 

ринку. Макроекономічна стабілізація та перехід до економічного зростання - 

головні напрямки макроекономічної політики. її типи та інструменти. Монетарний 

підхід до фінансової стабілізації. 

 

Тема 13. Підприємство (фірма) в перехідній економіці 

Підприємство, фірма як основна мікроекономічна ланка країни та головна 

сфера ринкової трансформації її економіки. Стан підприємства в перехідній 

економіці. Вплив макроекономічної політики на підприємства, фірми. 

Типи приватизованих підприємств в перехідній економіці. Структура капіталу 

приватизованих підприємств. Основні групи інвесторів та їх інтереси. Участь 

держави в управлінні підприємствами. Основні моделі управління. 

Реструктуризація підприємств в умовах переходу до ринку. Організаційна 

реструктуризація. Фінансова реструктуризація. 

Інфраструктура професійної підтримки підприємств, фірм. Консультування 

щодо управління (менеджмент-консалтинг). Аудит і бухгалтерське консультування. 
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Юридичне консультування. Консультування з питань організації виробництва і 

реалізації та з інших питань. 

 

Тема 14. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України 

Цілі та основні напрямки ринкової трансформації економіки України. 

Інституціональні перетворення в Україні. 

Роздержавлення і приватизація - основа ринкових перетворень відносин 

власності і економічної структури виробництва. Форми і механізм роздержавлення 

та приватизації. 

Демонополізація  та  формування  конкурентного  середовища. Реформування    

фінансово-податкової  та   грошово-кредитної систем. Формування ринкових 

відносин в агропромисловому комплексі.   Соціальна   складова   економічних   

перетворень   в Україні. 

Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи 

подолання. 

Зовнішньоекономічна політика України в перехідний період. 

Формування українського типу відкритої економіки. Структура і форми 

міжнародних економічних зв'язків України. 

Основні   проблеми   та   суперечності   перехідних   процесів   в Україні. 

Роль держави в становленні ринкової економіки України.  

Політика реформ та економічна безпека держави. 

 

Тема 15. Економічна теорія - наукова основа економічної політики 

держави 

Сутність і цілі економічної політики. Взаємозв'язок економічної теорії і 

економічної політики. Кейнсіанська, неоліберальна та монетаристська концепції 

макроекономічної політики. 

Національно-економічні інтереси - вихідний пункт визначення національної 

економічної політики. 

Моделі ринку і економічної політики. Американська, або ліберальна, модель 

ринку. Німецька, або неоліберальна, модель ринку. Англійська, або європейсько-

кейнсіанська, модель ринку. Моделі ринку в нових індустріальних країнах, що 

розвиваються. 

 

Тема 16. Держава та її економічні функції в ринковій економці 

Держава як суб'єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави 

в економіці та їх еволюція. Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання 

економіки. 

Економічні функції держави. Місце і роль держави в командній економіці. 

Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. Система цілей 

державного макроекономічного регулювання. 

Форми, методи та інструменти регулювання економіки. Правові, економічні та 

адміністративні методи. Прямі та непрямі методи. Фінансово-кредитне регулювання 

економіки. Бюджетно-податкова система як інструмент економічної політики 

держави. 
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Державний сектор та державне підприємництво як спосіб реалізації 

економічних функцій держави. 

 

Тема 17. Фінансово-кредитна система 

Фінанси в системі економічних відносин. Суть фінансів та їх функції. Суб'єкти 

та види фінансових відносин. Фінансова система. Фінанси   підприємництва.    

Фінанси   населення.    Загальнодержавні фінанси. 

Сутність і структура державного бюджету. Державний бюджет та 

позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Бюджетна та податкова системи. Сутність і 

структура податків. Податкова система в Україні. Державні витрати та дефіцит 

бюджету. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Державний борг. 

Кредитна система. Суть та функції кредиту. Основні форми кредиту. 

Банківський кредит. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці. Закономірності 

розвитку кредитної системи. Кредитно-грошова політика в Україні. 

Банківська система. Банк як економічна категорія. Структура банківської 

системи та її еволюція. Банки їх види та функції. Основні банківські операції. 

Банківський прибуток. 

Цінні папери та їх види. Акції. Облігації. Казначейські зобов'язання та ощадні 

сертифікати. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. 

 

Тема 18. Економічне відтворення та економічне зростання. Циклічні 

коливання в економіці 
Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення. Суспільний 

продукт та закономірності його розширеного відтворення. Відтворення елементів 

економічної системи. 

Економічне зростання: сутність, типи і фактори. Основні моделі економічного 

зростання: кейнсіанська, неокласична, Домара-Харрода. 

Фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в 

економічному зростанні. Заощадження та нагромадження. Інвестиції - ключова 

ланка перетворення структури народного господарства та передумов економічного 

зростання. 

Циклічність економічного розвитку. Основні характеристики циклів. 

Економічні і структурні кризи. Малі і середні цикли. Довгі хвилі Н.Д. Кондратьєва. 

Державне антикризове регулювання економіки. 

 

Тема 19. Доходи, їх джерела та розподіл. Зайнятість і відтворення робочої 

сили в перехідній економіці 

Сутність доходу як економічної категорії. Доходи населення, їх види та 

джерела формування. 

Сутність та механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний 

розподіл доходів. Форми розподілу доходів за трудові результати та економічну 

діяльність. Заробітна плата: як ціна товару 

«робоча сила» та форма розподілу за результатами праці. Форми та системи 

заробітної плати. Дохід від кооперативно-колективної та індивідуальної трудової 

діяльності. Підприємницький дохід. Доходи від власності та рентні доходи. 
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Сімейні доходи, їх структура та використання. Заощадження як необхідний 

елемент в структурі сімейних доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація 

доходів та її межі. Крива Лоренца. 

Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення. 

Прожитковий мінімум. Бідність і процеси маргіналізації населення. Тіньова 

економіка та її вплив на соціально-економічний розвиток. Еволюція соціальної 

структури суспільства. 

Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. Основні 

елементи механізму соціального захисту. Державне регулювання 

розподілу доходів. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в умовах 

переходу до ринкової економіки. 

Зайнятість, її суть і форми. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини 

та форми безробіття. Сутність та фактори розширеного відтворення робочої сили. 

Роль держави у регулюванні зайнятості та відтворенні робочої сили. 

 

Тема 20. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок 

Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. Сучасна 

структура світового господарства. 

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа 

формування світового господарства. Транснаціональні корпорації і розвиток 

міжнародних виробничих зв'язків. 

Міжнародна економічна інтеграція та її організаційні форми. 

Світова торгівля: сутність та структура. Всесвітній ринок товарів і послуг. 

Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. Торговельна політика, її види та 

інструменти. Теорія порівняльних витрат. Торговельний і платіжний баланс. 

Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. 

Міжнародні кредитні відносини і механізм їх регулювання. 

Зміст і структура світової валютної системи. Валютні курси. Конвертованість 

валют. Валютні ринки. 

Міграція населення і світовий ринок праці. Сутність і причини, форми і 

тенденції розвитку міграції робочої сили. 

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. 

 

Тема 21. Глобалізація світогосподарських зв’язків та 

загальноцивілізаційні проблеми людства 

Сучасна глобалізація світогосподарських зв'язків і виникнення загально 

цивілізаційних проблем людства. Природа і види глобальних проблем сучасності та 

їх класифікація. 

Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Демографічні проблеми світу і 

шляхи її вирішення. 

Проблема і шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі. 

Масштаби загрози і шляхи вирішення екологічних проблем. 

Національні і глобальні проблеми роззброєння та демілітаризації економіки. 
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Взаємопов'язаний характер, економічні основи та шляхи вирішення глобальних 

проблем людства. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні 

глобальних економічних проблем. 

 

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Тема 1. Основи теорії державного управління 

Соціальна природа поняття «державне управління», його мета та зміст. 

Державне управління як системне суспільне явище. Системні характеристики 

державного управління. Визначення моделі системи державного управління. Етапи 

формування моделі системи державного управління на основі системного підходу. 

Основні теорії державного управління: економічна теорія держави; теорія 

суспільного вибору; теорія соціології; теорія менеджменту.  

 

Тема 2. Державна влада та державне управління 

Держава як суб’єкт управління суспільними процесами. Сутність сучасної 

держави. Основні риси держави. Категорія влади. Державна влада як складова 

державно-владного механізму. Поняття та сутність функцій державного управління. 

Рівні державного управління. Суб’єкти та об’єкти державного та регіонально 

управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання. 

Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення. Сутність і 

класифікація функцій управління. Основні напрями діяльності в системі державного 

управління. Поняття та класифікація методів державного управління. Сутнісні 

характеристики (риси) організаційної структури управління. Моделі державного 

управління: світовий досвід.  

 

Тема 3. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку 

Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об’єкти. Роль держави у 

розвитку підприємництва. Державне регулювання структурної перебудови 

національної економіки. Конкурентна та інноваційно-інвестиційна політика 

держави, методи та інструменти. Засоби впливу на розвиток промислового і 

сільськогосподарського виробництва, сфери обігу і торгівлі. Управління 

зовнішньоекономічним сектором. Особливості управління соціальною сферою. 

Державне управління в адміністративно-політичній сфері. Специфіка управління у 

сфері культури та ідеології. Державне управління у сфері освіти, молодіжної 

політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров’я. Вплив держави на 

розвиток інформаційного простору, формування суспільної свідомості. Державне 

управління і сфера особистого життя людини. 

 

Тема 4. Роль різних гілок влади у процесі державного управління 

Система органів публічної влади. Законодавча влада в системі державного 

управління. Поняття, склад і структура парламенту, його  повноваження. Державне 

управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, взаємозв’язок. Сутність і 

види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі управління, її органи та 
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форми діяльності. Особливості організаційної структури державного управління в 

зарубіжних країнах. 

 

Тема 5. Державне управління на регіональному рівні 

Регіональне управління сутність, цілі та специфіка. Історичні форми 

управління регіональним розвитком. Державна регіональна політика та політика 

територіально-адміністративних органів. Роль місцевого самоврядування у розвитку 

регіону.  Основні напрями регіонального управління, управління природно-

ресурсним потенціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами. 

Механізми реалізації регіональної політики держави: інституційно-правові, 

організаційні, фінансово-економічні, соціально-психологічні. Регіональне 

управління та місцеве самоврядування.  

 

Тема 6. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи 

їх функціонування, роль в управлінні 

Історичний досвід державного управління в Україні. Конституційна модель 

розподілу влади В Україні. Верховна Рада та державне управління. Інститут 

Президента та державне управління. Органи виконавчої влади України: загальна 

характеристика, управлінські зв’язки. «Субординація», «координація» і 

«реординація» між органами виконавчої влади.  Центральні органи виконавчої 

влади. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Регіональні органи 

виконавчої влади. Місцеве самоврядування у державному управлінні України. 

Проблеми функціонування та напрями реформування. 

 

Тема 7. Центральні органи виконавчої влади в Україні 

Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ)  системи державного управління. 

Організаційна структура та завдання ЦОВВ, їх права, компетенція, функції. Кабінет 

Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. Міністерства України та їх 

повноваження. Державні комітети (державні служби) України та інші центральні 

органи виконавчої влади: їх статус, функції. Територіальні органи центральних 

органів виконавчої влади: права, компетенція, функції. Централізація та 

децентралізація у структурній організації державного управління. 

 

Тема 8. Регіональні органи державного управління 

Місцеві державні адміністрації в системі державного управління. Основні 

завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних адміністрацій. 

Повноваження, порядок формування та роботи місцевих державних адміністрацій. 

Структура місцевих державних адміністрацій, їх діяльність. Управління 

факультативними територіальними одиницями. Господарсько-правовий механізм 

діяльності територій із спеціальним статусом. 

 

Тема 9. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному 

управлінні 

Державна політика у сфері місцевого самоврядування. Сучасна система 

місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи 
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місцевого самоврядування. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання 

органів місцевого самоврядування. Всесвітня Декларація місцевого 

самоврядування, Європейська Хартія місцевого самоврядування та проблеми 

функціонування інституту місцевого самоврядування в Україні.  

 

Тема 10. Внутрішня організація та управління органу державної влади 

Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів державної влади в 

Україні. Орган влади як об’єкт організації. Організація як процес і функція 

управління. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади, регламент 

його діяльності. Стратегічне управління та формування програми діяльності органу 

державної влади. Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу державної 

влади. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації органу 

державної влади. Роль та місце керівника в управлінні органами державної влади. 

Сутність лідерства в державному управлінні. Забезпечення законності в державному 

управлінні.  

 

Тема 11. Державна служба в Україні 

Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, організація. 

Система правових актів про державну службу та правовий статус державних 

службовців. Класифікація посад державних службовців. Управління державною 

службою. Державна кадрова політика. Підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Бюрократія і бюрократизм у державному 

управлінні: світові тенденції та вітчизняна специфіка. 

 

Тема 12. Ефективність державного управління. Державний контроль у 

сфері виконавчої влади 

Чинники та критерії ефективності державного управління. Загальна соціальна 

ефективність державного управління. Економічна оцінка ефективності 

функціонування органу державної влади. Державний контроль у сфері виконавчої 

влади в Україні, його зміст та правові засади. Види контролю.  

 

Тема 13. Відносини органів публічної влади в системі управління 

Основні напрями взаємодії центральних та регіональних органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування з трудовими колективами, 

підприємствами, установами і організаціями. Взаємовідносини органів державної 

влади й місцевого самоврядування із судовими та правоохоронними органами: 

органами Служби безпеки України, органами прокуратури, органами внутрішніх 

справ. Взаємодія державних органів та органів місцевого самоврядування з 

об’єднаннями громадян. Державні та адміністративні послуги з боку органів 

виконавчої влади та їх правове регулювання. Залучення громадськості до участі і 

управлінні державними і суспільними справами та контролі функціонуванням 

органів влади. 

 

Тема 14. Розвиток системи державного регіонального управління 
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Проблеми взаємовідносин гілок державної влади в Україні у сфері управління. 

Державне та регіональне управління  в контексті трансформаційних та глобалізацій 

них процесів. Соціально-ринкова трансформація України та завдання держави 

формування ефективної системи управління на різних рівнях. Суть та основні 

напрями адміністративної реформи в Україні. Створення сучасного нормативно-

правового, наукового та інформаційного забезпечення системи державного 

управління; зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ 

функціонування державного управління; організація на нових засадах державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування; створення сучасної системи 

підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; оновлення інституту 

відповідності у сфері державного та регіонального управління; запровадження 

регіонального адміністративно-територіального устрою. 

 

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Тема 1. Методологічні засади теорії організації 

Сутність поняття «організація». Закони організації. Закони функціонування 

(статики) організації. Принципи організації. Етапи розвитку організації. Збереження 

рівноваги організації та її цілісності. 

 

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі 

Організаційні теорії. Еволюція теоретичних концепцій організації. Основні 

моделі організації: органічна та механістична моделі. Сучасна організаційна 

парадигма: сутність, значення, зміст, практична спрямованість. 

 

Тема 3. Організація як система 

Формування системних уявлень. Системність як загальна властивість матерії. 

Системний підхід (погляд). Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок. 

Класифікація систем. Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. 

Класифікація організацій за ознаками. 

 

Тема 4. Організація як соціум 

Соціальна організація і соціальна спільність. Людина як елемент соціальної 

системи. Активність і опірність соціальної організації. Загальні риси соціальної 

організації. Основні види соціальних організацій. Механізми регулювання 

(регулятори) у соціальних системах. 

 

Тема 5. Організаційний процес  

Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми організаційного процесу. 

Система управління – кібернетичний підхід. Принцип управління. Оптимізація 

управління. Адаптивні й такі, що самі настроюються системи. Методи управління. 

 

Тема 6. Самоорганізація 

Природно-наукові засади синергетики. Ентропія. Самоорганізація як 

ґрунтовний процес природи. Антиентропійна спрямованість самоорганізації. 
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Сутністний зміст синергетики. Процеси самоорганізації. Принципи самоорганізації. 

Гнучкість організації. Сталість організації. Типи сталості. 

 

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації 

Внутрішнє середовище організації. Зміни всередині організації (внутрішні 

фактори): цілі, завдання, структура, технологія, люди. Культура та імідж. 

Взаємозв’язок внутрішніх факторів. Зовнішнє середовище організації. 

Мікрооточення: партнери; конкуренти; центральні та місцеві органи влади; 

навколишнє населення; природні умови. Макрооточення: міжнародні події та 

оточення; стан економіки; соціальні фактори; політичні обставини; розвиток науки 

й технології; право; соціально-суспільні фактори. Методи дослідження 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації. 

 

Тема 8. Організаційне проектування 

Концептуальні терміни: організаційна форма управління (ОФУ); відносини; 

децентралізація; стратегія; структура; виробнича структура; технологічна структура; 

зв'язок; структура управління; ланка управління; рівень управління. Сутність та 

етапи організаційного проектування. Концептуальні підходи до проектування 

організаційних форм управління. Процес проектування організаційних форм 

управління. Оцінка ефективності організаційних форм управління. Показники 

оцінки ефективності. Методика розрахунку основних коефіцієнтів. Криза парадигми 

традиційного менеджменту, перспектив розвитку організаційних утворень. 

 

Тема 9. Культура організації 

Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Концептуальні підходи до 

формування організаційної культури. Типологія організаційних культур. 

Визначальні фактори культури організації. Підходи до типізації організаційних 

культур. Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих 

цінностей.Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 
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ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ПОСТУПАЮТЬ НА 3 КУРС 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ; ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ;ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ (див. ст. 6-18) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в 

організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових 

знань. Менеджмент як мистецтво управління. Методи досліджень: діалектичний, 

конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, 

аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, 

інтерв’ювання, тестування.  

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. 

Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної 

моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процес ний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. 

Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок між принципами 

менеджменту. 

 

Тема 4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської 

діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і 

характеристика функцій менеджменту. Сутність та класифікація методів 

менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи 

менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії, 

принципів та функцій менеджменту. 

 

Тема 5. Процес управління 

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. Особливості процесу управління. Управлінське 

рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. 

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі 

прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття 

рішень. Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень. 
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Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній 

взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. 

Політика, правила процедури. Класифікація цілей організації. Процес постановки 

цілей. 

 

Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та 

складові організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, відповідальність. 

Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень. 

Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Взаємодія структур 

організації. 

 

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування 

інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород 

працівників в процесі мотивування. Теорії і моделі процесі мотивування: 

змістовний і процес ний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби 

мотиваційного впливу. Стимулювання праці. 

 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання 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. Зворотний 

зв'язок під час контролю. Види управлінського контролювання. 

 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. 

Етапи процесу регулювання. 

 

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 

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

інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика 

комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в 

комунікаціях. Зворотній зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх 

переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.  

 

Тема 12. Керівництво та лідерство 

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 керування та континууму стилів керування. Характеристика 
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та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів 

керування. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі 

сучасного менеджера. 

 

Тема 13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації. Особливості оцінки різновидів 

ефективності.  Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. 

Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Напрями підвищення 

ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та 

етики в менеджменті. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. 

Культура менеджменту. 

 

ОФІСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Професія - офіс-менеджер 

Офіс-менеджмент як специфічний різновид управлінської діяльності. 

Документи, які регламентують діяльність офіс-менеджера. Кваліфікаційні вимоги 

до офіс-менеджеру та професійні якості. 

 

Тема 2. Повноваження офіс-менеджера 

Обов'язки і права. Зарубіжна практика. Вітчизняна практика. Вимоги до офіс-

менеджеру. Обов'язки офіс-менеджера. Права офіс-менеджера. 

 

Тема 3. Підтримка діяльності компанії 

Організація роботи офісу. Функції адміністративного відділу. Ергономіка 

робочих місць співробітників. Аутсорсинг. Використання клінінгових компаній для 

прибирання офісу. Питання технічної експлуатації приміщення. Організація 

харчування співробітників. Організація поїздок. Корпоративні заходи. 

 

Тема 4. Організація офісного приміщення 

Підбір офісного приміщення. Класифікація будівель. Повністю обладнані 

офіси. Віртуальні офіси. Договори оренди. Суборенда. Планування нового офісу. 

Обладнання робочих місць. Логістика переїзду в нове приміщення. 

 

Тема 5. Документальне забезпечення роботи в офісі. Документообіг на 

підприємстві  

Загальні положення роботи з документами. Визначення документа, його 

основні характеристики. Види документів. Класифікація документів.  

Сутність оформлення документів. Види бланків. Основні вимоги щодо 

складання та оформлення документів. Приймання, розгляд, реєстрація документів. 

Організація контролю за виконанням документів. 

Документообіг та контроль за його організацією. Поняття офісного 

документообігу, основні риси. Схеми документообігу різних категорій документів. 

Вхідна та вихідна кореспонденція. 
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Помилки в роботі з документами. Помилки, що найчастіше зустрічаються у 

роботі з документами. 

 

Тема 6. Збори, наради, ділові переговори. Спілкування з відвідувачами та 

колегами 

Сутність, класифікація нарад, зборів, ділових переговорів. Сутність та етапи 

підготовки до нарад і зборів. Класифікація нарад і методика їх проведення. Ділові 

переговори: сутність, етапи підготовки. 

Управління потоком відвідувачів в офісі. Прийом відвідувачів в офісі. 

Рівні ділового спілкування. Характеристика рівнів ділового спілкування та 

можливі перегони, що між ними з’являються. 

 

Тема 7. Інформаційне забезпечення офісного менеджменту  

Інформаційне забезпечення, види інформації. Система інформаційного 

забезпечення офісного менеджменту. Види, класифікація інформації за 

різноманітними ознаками.  

Необхідність у використанні інформаційних технологій. Структура та 

необхідність організації інформаційних технологій. Електронний офіс. Сутність 

електронного офісу. Основні етапи розвитку електронного офісу. 

Інформаційна безпека офісу. Шляхи забезпечення інформаційної безпеки 

офісу в Україні. 

 

Тема 8. Культура менеджера. Професійна етика на поведінка 

співробітників офісу  

Культура менеджменту та його необхідність на будь-якому підприємстві. 

Культура управління: основні характеристики та функції. Складові культури 

менеджменту.  

Управлінська етика. Основні риси управлінської етики та її складові. Основні 

поняття про етикет у роботі менеджера. 

Етика ділових взаємин у трудовому колективі. Особливості етики ділових 

взаємин у трудовому колективі. Горизонтальні та вертикальні зв’язки. 

Поведінка робітників в конфліктних ситуаціях. Поняття, сітність, основні 

причини виникнення конфліктних ситуацій в офісі. Стратегія поведінки в 

конфліктних ситуаціях. 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» 

Предмет вивчення дисципліни, її місце серед інших економічних дисциплін, 

структура і логіка викладання. Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і пе-

редумови розвитку. Рівні розвитку МЕВ. Види та форми МЕВ, їх взаємозв’язок. 
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Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку 

Світове господарство (СГ): сутність, елементи і суб’єкти, фактори розвитку. 

Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу. Соціально-

економічний принцип систематизації країн світу. Місце окремих угруповань країн у 

СГ і МЕВ. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) як концепція 

перебудови МЕВ.  

 

Тема 3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних 

відносин 

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. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на 

розвиток МЕВ. МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня 

торгівля періоду первісного нагромадження капіталу. МЕВ капіталізму вільної 

конкуренції та монополістичного капіталізму. МЕВ у міжвоєнний період. Новий 

період розвитку всесвітніх економічних зв’язків. Зростання єдності та 

взаємозалежності суб’єктів світового господарства. 

 

Тема 4. Середовище міжнародних економічних відносин 

Поняття середовища МЕВ, його структура й особливості. Економічне 

середовище функціонування МЕВ, стан ринкових відносин країн і особливості їх 

розвитку. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному 

рівні. Центробіжні тенденції в МЕВ. Роль міжнародних рейтингів в оцінці стану 

економічного середовища. Політико-правове середовище. Соцільно-культурне 

середовище. 

 

Тема 5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 

Міжнародний поділ праці (МПП) - вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. Система 

міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку у сучасних умовах. 

Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування. 

Проблеми і передумови участі України в МПП. 

 

Тема 6. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 

економічних відносин 

Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на сучасному етапі. Регіональна 

структура (географічний розподіл) МТ. Монополізація світової торгівлі. 

Кон’юнктура товарних ринків - сутність, фактори формування і розвитку, система 

показників вивчення й основні форми виявлення. Ціноутворення на світовому 

ринку. Види і форми МТ. Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики 

держав. Засоби зовнішньоторговельної політики. Регулювання міжнародних 

торговельних відносин. Передумови й особливості участі України в МТ. 

 

Тема 7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 
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Значення світового ринку послуг, передумови його формування. Специфічні 

ознаки міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура і географічні 

напрямки. Секторальні ознаки розвитку міжнародних ринків послуг. Регулювання 

МЕВ у сфері послуг. Роль та механізми регулювання міжнародної торгівлі 

послугами у форматі ГАТС. Проблеми участі України в міжнародній торгівлі 

послугами. 

 

Тема 8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво 

Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої 

діяльності. Міжнародний рух капіталу. «Інвестиційний клімат». Іноземні інвестиції 

в економіці України. ТНК - головні суб’єкти міжнародної виробничої та 

інвестиційної діяльності, їх сутність і еволюція, сучасна стратегія. Роль фінансово-

промислових груп (ФПГ) у розвитку міжнародного виробничого співро-

бітництва.Спільні підприємства (СП). Міжнародні стратегічні альянси (MCA). 

Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в 

Україні.Міжнародні фінансові ринки та рух капіталу. Офшорні зони. Регулювання 

міжнародної інвестиційної діяльності. 

 

Тема 9. Міжнародна міграція робочої сили 

Поняття міжнародної міграції робочої сили. Міжнародний ринок спеціалістів 

високої кваліфікації («золотих комірців») і проблема «відпливу інтелекту». Загальні 

закономірності створення світового ринку робочої сили, головні регіони і центри її 

міжнародного тяжіння й експорту. Державне і міжнародне регулювання трудової 

міграції. Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з питань 

міграції (МОМ) та їх роль у вирішенні питань безробіття і захисту прав трудящих.  

 

Тема 10. Міжнародний науково-технічний обмін 

НТС як форма МЕВ. Міжнародні науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи (НДДКР). Комерційний зміст науково-технічних відносин. 

Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу- хау. Захист інтелектуальної власності. 

Інтернаціоналізація НТС. Міжнародні науково-технічні програми. Перспективи 

включення науково-технічного потенціалу України до міжнародних науково-

технічних зв'язків. 

 

Тема 11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність, елементи. 

Еволюція світової валютної системи. Механізм міжнародних розрахунків. 

Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних балансів 

країн світу.  

 

Тема 12. Міжнародні кредитні відносини 

Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці, функції у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. Передумови формування і розвиток світового 

ринку позичкових капіталів. Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів. 
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Сутність та особливості розвитку євроринку. Роль транснаціональних банків у 

розподілі та перерозподілі міжнародних позичкових ресурсів. Проблеми зовнішньої 

заборгованості. Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів для еконо-

мічного розвитку України. 

 

Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція 

Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) - закономірність розвитку світового 

господарства і МЕВ. Регіональний характер МЕІ як її особливість. Регіональні 

інтеграційні об’єднання економічно розвинених країн. Об’єктивні передумови, 

політичні й економічні цілі, основні етапи розвитку західно- європейської 

економічної інтеграції. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). ЄС - ЄАВТ. 

Північноамериканська економічна інтеграція. Інтеграційні процеси в економіці 

країн, що розвиваються. Особливості економічної інтеграції країн Латинської 

Америки. Проблеми розвитку регіонального економічного співробітництва в 

Африці. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Україна в 

світових та регіональних інтеграційних процесах. 

 

Тема 14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин 

Поняття «міжнародні економічні організації» (МЕО). Економічна діяльність 

ООН, її рівні. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

«Велика вісімка». Група Світового банку, мета створення, функції, структура. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Міждержавні 

загальноекономічні та політичні організації країн, що розвиваються. Міждержавні 

галузеві організації. Україна і міжнародні економічні організації. 

 

Тема 15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 

зв’язків 

Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. Передумови 

входження України до світового економічного простору. Проблеми економічної 

безпеки. Україна в міжнародних інвестиційних відносинах. Національні економічні 

інтереси України у сфері МЕВ: регіональні, субрегіональні і локальні. Пріоритети 

України в регіональному співробітництві. Проблеми співробітництва з ЄС. Нові 

регіональні напрями зовнішньоекономічних зв’язків України.  

 

Тема 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин 

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації СГ. 

Роль НТР у зближенні якісних характеристик сучасного виробництва. Глобалізація 

економічного розвитку і роль МЕВ у налагодженні зв’язків національних економік 

зі світовим господарством, формуванні елементів глобальної економіки. Світова 

економічна рівновага, механізм її регулювання. Рушійні сили й особливості 

сучасної економічної глобалізації, її головні форми. Глобальні проблеми СГ і МЕВ.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Вступний фаховий іспит за спеціальністю 073 «Менеджмент для абітурієнтів, 

які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст  складається з теоретичних питань 

та тестових завдань комплексу дисциплін ОС «Бакалавр» спеціальності  

«Менеджмент». Представлені завдання мають три рівні складності. 

Оцінювання здійснюється від 0 - 200 балів (за 200-бальною шкалою). 

Прохідний бал для участі у конкурсному відборі 100 балів (табл. 1). 

Таблицят 1 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 

За правильно виконане завдання першого рівня складності абітурієнт може 

отримати 60 балів, другого – 40 балів, третього – 10 балів. Таким чином, 

максимально можлива кількість балів, які отримує абітурієнт за повністю 

виконаний комплекс завдань першого рівня, може дорівнювати 60 балам, другого – 

відповідно 40 балам, третього – 100 балам (табл. 2). 

Таблиця 2 

Рівень 
Кількість 

завдань 

Оцінка в балах за виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість балів 

Вірна 

відповідь 

Невірна 

відповідь 

Перший 1 60 0 60 

Другий 1 40 0 40 

Третій 10 10 0 100 

Всього 12 200 

Оцінка в балах виставляється наступним чином: 

Перший рівень 

60 балів Якщо студент вірно виконав завдання  

0 балів Якщо студент не дає вірної відповіді на завдання та хід його думок не 

вірний 

Другий рівень 

40 балів Якщо студент вірно виконав завдання 

0 балів Якщо студент не дає вірної відповіді на завдання та хід його думок не 

вірний 

Третій рівень 

10 балів Якщо студент вірно виконав завдання  

0 балів Якщо студент не дає вірної відповіді на завдання. 
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Додаток А 

Структура екзаменаційного білету  

 

Завдання 1. Потребує повної відповіді на питання. 
1. Методологічні засади теорії організації 

 

Завдання 2. Вимагає чіткого визначення.  

1. Місцеве самоврядування - …  

 

Завдання 3. В кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із 

запропонованих.  
 

1. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної 

теорії: 

1 політичну. 

2 пізнавальну. 

3 методологічну. 

4 практичну. 

 

2…. 

3…. 

 

10. Закон організації являє собою:  

1 договірні зобов'язання членів організації.  

2 стійкий зв'язок явищ або подій, притаманний організаціям.  

3 правила, встановлені у внутрішніх нормативних актах організації. 

4 суб'єктивну залежність, що періодично виявляється в соціальних 

організаціях. 
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ПРОГРАМА  

вступних фахових випробуваннь для здобуття ОС Бакалавр 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

для осіб, які вступають на базі 

ОКР Молодший спеціаліст   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробники: А.В. Балабаниць, К.В. Осипенко, Ф.Л. Перепадя. 
Виготовлення оригінал-макету  

 

Підписано до друку                        р. Формат 60х84 1/8 

Друк-Rizo. Гарнітура Times New  Roman-12 

Обсяг –   ______ др. арк. Наклад  ______  прим. 

Замовлення №   

 

 

Маріупольський державний університет 

Видавничо-поліграфічний центр 

Адреса університету і видавництва:  

м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а 


