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ВСТУП 
 

 

Для осіб, які бажають продовжити навчання за освітньо-професійними 

програмою «магістр» за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-

економічною безпекою» передбачено проходження фахового вступного 

випробування, за результатами якого відбувається їх зарахування. Під час 

фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень 

опанованих теоретичних знань та здобутих практичних навичок з двох 

фахових навчальних дисциплін: «Економіка підприємства» і «Менеджмент». 

Дана програма складається з двох розділів, які відповідають 

навчальним дисциплінам, знання з яких перевіряються під час вступного 

випробування. Кожен розділ містить зміст основних тем навчальної 

дисципліни з посиланнями на рекомендовану літературу, наприкінці кожного 

розділу наведено перелік рекомендованої літератури. 

При оцінюванні теоретичних питань фахового вступного випробування 

враховується повнота і обґрунтованість відповіді, наявність коректних 

визначень економічних і управлінських категорій, знання чинного 

законодавства, пов’язаного із регулюванням економічних та фінансових 

відносин на макро і мікрорівнях. 

Критерії екзаменаційної оцінки з фахового вступного випробування:  

Кожний тест оцінюється: якщо обрано вірну відповідь – 3 бали, якщо 

обрано невірну відповідь – 0 балів. 

Задача  оцінюється за шкалою від 0 до 40 балів. 

40 балів отримують абітурієнти, які: 

1) навели усі необхідні формули і пояснення до них; 

2) коректно провели розрахунки і отримали одержані числові 

результати; 

3) чітко сформулювали висновки, які мають пояснити одержані 

числові результати. 

Від 31 до 39 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови 

виконуються не повністю. 

30 балів отримують абітурієнти, які: 

1) наводить усі необхідні формули; 

2) коректно провів розрахунки і отримав вірні числові розв’язання 

завдання; 

3) нечітко сформулював висновки, які мають пояснити одержані 

числові результати; 

4) одержує в цілому вірні результати, але при цьому використовує 

нераціональні методи розв’язку завдання. 

Від 29 до 21 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови 

виконуються не повністю. 

20 балів отримують абітурієнти, які: 

1) наводить усі необхідні формули для проведення розрахунків; 

2) допускає арифметичні помилки при проведенні розрахунків; 



3) не приводить висновків щодо одержаних результатів. 

 

Від 19 до 11 балів отримують абітурієнти, якщо перелічені умови 

виконуються не повністю. 

Від 10 до 0 балів отримують абітурієнти, які: 

1) допускаються суттєвих помилок при відображені необхідних для 

розрахунків аналітичних формул; 

2) не одержують вірних числових розв’язань завдання; 

3) відсутні будь-які висновки, пояснення або з них випливає, що 

студент не розуміє економічної сутності понять, що використовуються, і 

економічного змісту проведених розрахунків. 

Загальна оцінка виставляється фаховою атестаційною комісією із 

урахуванням оцінок за кожне теоретичне і практичне завдання. 

 

Сума балів Оцінка ECTS 

90-100 A 

82-89 B 

74-81 C 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 FX 

1-34 F 

 
 

Загальна оцінка виставляється фаховою атестаційною комісією із 

урахуванням оцінок за кожне теоретичне і практичне завдання. 

Програма  схвалена на засіданні кафедри «Облік, фінанси і економічна 

безпека», протокол №4 від 02.03.2015р. 



РОЗДІЛ І  

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 1. Основи економіки підприємства у ринковій системі.  
Підприємство – головна ланка економіки країни. Організація 

підприємницької діяльності, господарські товариства. Ознаки підприємства. 

Напрями діяльності підприємства. Статут підприємства Колективний 

договір. Класифікація видів підприємств.  

 

Тема 2. Ресурси. Основні фонди підприємства.  
Поняття і класифікація основних фондів підприємства. Структура 

основних фондів. Облік і оцінка основних фондів. Показники руху основних 

фондів підприємства. Показники використання основних фондів. Знос та 

оновлення основних фондів підприємства. Ремонт та інші види поліпшення 

основних фондів, порядок їх фінансування. Амортизація основних фондів.  

 

Тема 3. Ресурси. Обігові кошти підприємства.  
Обігові кошти підприємства та ефективність їх використання. Структура 

оборотних коштів підприємства. Джерела формування оборотних коштів 

підприємства. Показники використання матеріальних ресурсів. Кругообіг 

оборотних коштів підприємства. Нормування оборотних засобів підприємства. 

Оборотність оборотних коштів, показники оборотності.  

 

Тема 4. Трудові ресурси підприємства та продуктивність праці.  

Оплата  праці  на  підприємстві.  

Кадри підприємства, їх склад і структура. Продуктивність праці, 

показники та методи її вимірювання. Розрахунок чисельності працюючих на 

підприємстві. Напрямки підвищення продуктивності праці. Організація і 

нормування праці на підприємстві. Оплата праці на підприємстві. Функції 

заробітної плати. Системи оплати праці. Тарифна система як основа 

організації оплати праці.  

 

Тема 5. Собівартість продукції.  

Поняття витрат та собівартості продукції. Класифікація витрат і 

структура собівартості. Калькуляція собівартості. Напрямки зниження 

собівартості продукції. Управління витратами на підприємстві. Аналіз статей 

собівартості продукції.  

 

Тема 6. Беззбитковість виробництва і продажу.  

Економічна сутність доходу підприємства, його види. Джерела 

отримання доходів. Сутність прибутку підприємства, його види. Функції 

прибутку. Показники рентабельності. Цільовий обсяг виробництва та 

прибутку. Беззбитковість виробництва.  

 



Тема 7. Інноваційні процеси на підприємстві.  

Визначення економічної доцільності впровадження нової технології і 

техніки, НДР, використовуючи відомості щодо обчислення економічних 

витрат та надходжень.  
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РОЗДІЛ ІІ  

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. 

Поняття «організація». Основні  характеристики організації. Ресурси, 

зовнішнє середовище, горизонтальний та вертикальний розподіл праці в 

організації. Об’єктивні  умови виникнення та існування управлінської праці. 

Сутність понять «управління», «менеджмент», «керівник», «менеджер», 

«бізнесмен», «підприємець». 

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 

менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. 

Становлення науки та практики управління. Характерні риси, переваги 

та недоліки основних шкіл теорії управління.  

Характеристика інтегрованих підходів до управління. Процесний, 

системний, ситуаційний підхід до управління, внутрішні та зовнішні 

ситуаційні змінні. Сучасні тенденції розвитку управління. Японська система 

управління та риси японського національного характеру. Американська 

система управління.  

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок між 

принципами менеджменту. 

Процес прийняття управлінських рішень. Класифікація проблем. Види 

управлінських рішень. Інтуїтивні, основані на судженнях та раціональні 

рішення. Етапи рішення проблеми. Діагноз проблеми, формування обмежень 

та критерії для прийняття рішень, виявлення альтернатив, оцінка та вибір. 

Вплив особистих оцінок керівника, середовища прийняття рішень, 

інформаційних та поведінкових обмежень, негативних наслідків та 

взаємозалежних рішень 

 

Тема 4. Функції менеджменту.  
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту.  

 

 



Тема 5. Методи менеджменту 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту 

як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. 

Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. 

Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. 

Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, 

принципів та функцій менеджменту. 

 

Тема 6. 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: цілевизначення, інформаційне 

забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, 

зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, 

нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. 

Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. 

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі 

прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до 

прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень. 

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських 

рішень. Прийняття рішень в умовах недостатньої інформації. Кількісні 

методи прийняття управлінських рішень. Запрограмовані та 

незапрограмовані управлінські рішення.  

 

Тема 7. Планування як загальна функція менеджменту 

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

взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу 

планування. Політика, правила, процедури. Основні характеристики 

довгострокових, тактичних, короткострокових планів, правил, політики, 

програм, процедур. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей. 

Формулювання місії організації. Характеристика цілей організації та вимоги 

до їх формулювання. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища організації, 

управлінське обстеження її сильних та слабких сторін. Аналіз стратегічних 

альтернатив. Вибір стратегії.  

Метод розповсюдження ресурсів на основі бюджетів. Управління за 

цілями як метод узгодження процесу планування та процесу контролю. 

Кількісні та якісні критерії оцінки реалізації стратегії. 

 

Тема 8. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. 

Поняття та складові організаційної діяльності. 



Основні аспекти організаційного процесу. Повноваження, обов’язки, 

відповідальність. Делегування повноважень. Відповідальність та 

зобов’язання. Обмеження повноважень політикою, процедурами, правилами 

та посадовими інструкціями. Повноваження та влада, порушення 

повноважень. Лінійні та апаратні повноваження. Ланцюг команд як результат 

лінійного делегування. Функції адміністративного апарату. Основні види 

штабних повноважень. Вертикальна та горизонтальна структуризація 

управління. 

Норма управління та фактори, від яких вона залежить. Причини 

небажання керівників делегувати повноваження. Причини, з яких підлеглі 

блокують процес делегування повноважень. 

 

Тема 9. Мотивація як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управління організацією. Психологічні 

та фізіологічні особливості працівника. Поняття про мотивацію. Мотивація 

за принципом «батога» та «пряника». Розвиток теорії мотивації у 

психологічному аспекті. Змістовні теорії мотивації. Спрощена модель 

мотивації поведінки через потреби. Теорія мотивації А.Маслоу. Двофакторна 

теорія мотивації Ф. Герцберга. Теорія потреб Д. Мак-Клеланда. Процесуальні 

теорії мотивації. Теорія очікування. Теорія справедливості. Модель Портера-

Лоулера. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання. 

 

Тема 11. Управлінський контроль як загальна функція 

менеджменту 

Сутність та необхідність контролю. Фактор невизначеності у 

керівництві. Функції контролю. Попередній, поточний, заключний контроль. 

Етапи контролю. Вироблення стандартів та критеріїв зіставлення з ними 

реальних результатів, прийняття необхідних корегуючи дій. Наслідки 

наочності системи контролю. Поведінка, що орієнтована на контроль. 

Рекомендації з проведення контролю характеристики ефективного контролю. 

Витрати на систему контролю. Зворотний зв’язок під час контролю. 

 

Тема 12. Керівництво та лідерство 

Поняття про керівництво, лідерство, вплив та владу. Основні форми 

влади (влада, що заснована на примушенні; влада, що заснована на 

винагородженні, традиційна, еталонна, експертна влада). Вплив шляхом 

переконання. Вплив через участь працівників в управлінні. Адаптивне 

керівництво. Влада як елемент примушення.  

Особиста теорія лідерства (теорія великих людей). Поведінковий підхід 

до лідерства. Автократичне та демократичне керівництво. Ситуативний 

підхід до лідерства.  



Поняття стилю керування. Характеристика та класифікація стилів 

керування. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика 

моделі сучасного менеджера. 

 

Тема 13. Комунікації та інформація в менеджменті 

Поняття про інформацію та комунікацію. Види інформації. Носії 

інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. 

Розрізнення між даними та інформацією.  

Поняття і характеристика комунікацій. Засоби спілкування на 

підприємстві. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. 

Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі комунікації. Засоби 

комунікацій, їх переваги та недоліки. Міжрівневі комунікації, неформальні 

комунікації.  

Комунікаційний процес, етапи та елементи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Семантичні бар’єри. Сучасні інформаційні 

технології. Система масового поширення інформації. Організація 

комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження. 

 

Тема 14 Ефективність управління 

Види та класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 

загально організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. 

Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників 

економічно, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад 

та методи визначення. 

Напрями підвищення ефективності управління організацією. 

Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура 

менеджменту. 
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