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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Менеджмент – це наука, яка спирається на об’єктивні закони та закономірності, 

чіткі правила й технології. З іншого боку, менеджмент має справу з людськими 

спільнотами, які суттєво відрізняються одна від одної звичками, традиціями, 

життєвими цінностями, інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо. За 

допомогою менеджменту людське суспільство з хаотичного перетворюється на 

високоорганізоване й ефективне. Тому при переході від теорії менеджменту до 

практики необхідно застосовувати такі моделі, які відповідають місцевим умовам.  

Безліч економічних та соціальних проблем стали для України дуже гострими 

через нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. 

Українському менеджменту буде важко зробити суттєвий крок уперед. Для цього нам 

необхідно опанувати сучасні методи менеджменту, сприйняти цінності правила і 

етичні норми, чинні у цивілізованому світі, зберігаючи та використовуючи при цьому 

національні моральні надбання, отримані через релігію та історичну культуру. 

Тому, підготовка фахівців, котрі вміють забезпечити раціональне управління 

економічними, фінансовими, інвестиційними, інноваційними і соціальними 

процесами на підприємствах різних напрямів діяльності, організувати ефективні 

системи управління, удосконалювати управління відповідно до тенденцій 

економічного та соціального розвитку регіону та країни є вкрай необхідною.  

Важливим етапом професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 

«Менеджмент» є державний екзамен, що передбачається галузевими стандартами 

вищої освіти України за напрямом підготовки «Менеджмент», галузі знань 0306 

«Менеджмент і адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Комплексний державний екзамен для студентів IV курсу включає перевірку 

знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика бакалавра з напряму підготовки «Менеджмент». На державну 

атестацію виносяться навчальні дисципліни циклу професійної та практичної 

підготовки ОПП бакалавра з напряму 6.030601 «Менеджмент»:  

 Менеджмент і адміністрування 

 Право 

 Економіка і фінанси підприємства 

 Логістика 

 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

 Податкова система 

 Бюджетна система 

 Контролінг 

Форма іспиту – письмова. Дана форма є нормативною, що визначається 

галузевими стандартами вищої освіти в Україні за напрямом підготовки 6.030601 

«Менеджмент», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Єдиний державний кваліфікаційний екзамен є засобом об’єктивного контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки осіб, які 

навчаються у вищих навчальних закладах. 

Зміст базових тестових завдань (ситуаційних тестів) ґрунтується на 

інформаційній базі, на основі якої формуються засоби об’єктивного контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки бакалаврів з 

менеджменту. 
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Для прийому державного іспиту створюється Екзаменаційна комісія. Комісія 

очолюється Головою, який призначається із числа відповідальних працівників органів 

місцевого самоврядування або провідних вчених. До складу комісії входять завідувач 

кафедри, викладачі факультету управління фінансами та бізнесу, працівники органів 

місцевого самоврядування або провідні вчені. 

 

Організація, проведення та етапи державного іспиту: 

1. Ознайомлення бакалаврів із програмою і вимогами ДЕК. 

2. Проведення регулярних консультацій. 

3. Проведення лекцій. 

4. Проведення іспиту: 

 в присутності всіх студентів розкривається конверт з екзаменаційними 

білетами головою ЕК; 

 кожен студент бере один білет.  

Кожен екзаменаційний білет містить 32 завдання за 3-ма рівнями складності: 

1 рівень – 20 тестових завдань; 

2 рівень – 10 завдань із короткою відповіддю; 

3 рівень – 2 завдання (задача або питання з розгорнутою відповіддю). 

Завдання кожного рівня оцінюються за критеріями згідно Додатку 6. 

До державного іспиту допускаються студенти, які виконали вимоги навчального 

плану, мають всі залікові та екзаменаційні оцінки з усіх навчальних дисциплін, 

захистили курсові роботи, звіт з виробничої та навчальних практик тощо. 

 на підготовку студентам дається 3 академічні години; 

 після перевірки відповідей всіх студентів і наради членів ЕК бакалаврам 

оголошуються результати іспиту у вигляді оцінки за 100-бальною системою 

відповідно до встановлених критеріїв, результати іспиту протоколюються. 

Перелік тестових завдань для державного іспиту формується відповідно до 

Галузевого стандарту вищої освіти України. 

Студентам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 

30 хвилин з початку іспиту. Не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію 

протягом державного іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені 

процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора. 

Студентам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, 

зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери 

можуть знаходитися. 

Будь-який студент, який здійснив спробу занести ці речі до екзаменаційної 

кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час екзамену; спробу отримати 

безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого студента, або допомогти іншому 

студентові – буде позбавлений права складати державний іспит. На вимогу 

екзаменатора студент повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію. 

Під час проведення державного іспиту студентам забороняється спілкуватися 

між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора. 

Студентам, які успішно пройшли державну атестацію, Екзаменаційною комісією 

присвоюються кваліфікації «бакалавр з менеджменту», «менеджер-адміністратор».  

Диплом із відзнакою отримують студенти, які мають оцінку «відмінно» з не 

менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних 

дисциплін (модулів) – оцінку «добре», склали державний іспит з оцінкою «відмінно». 
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Студентам, які не склали державного іспиту з поважних причин, за рішенням 

ректора Університету, дозволяється повторне складання державного іспиту на 

наступний навчальний рік. 

 

Знання та вміння бакалавра з «Менеджменту» 

Бакалавр з напряму підготовки «Менеджмент» повинен знати: 

- постанови і розпорядження вищих органів державної влади і управління, 

методичні, нормативні та інші директивні документи, що стосуються 

підприємницької діяльності й організації управління бізнесом;  

- перспективи розвитку підприємництва в регіоні;  

- технологію конкретного виробництва, його економіку, організацію 

виробництва і праці;  

- технічні характеристики продукції, що випускається, робіт (послуг), що 

випускаються;  

- порядок розробки бізнес – планів, перспективних та поточних планів 

підвищення ефективності бізнесу;  

- організаційні форми і методи підприємництва;  

- порядок розробки організаційних структур підприємств і компаній, посадових 

інструкцій;  

- порядок розробки і ведення підприємницької документації;  

- вітчизняний і зарубіжний досвід стратегічного управління бізнесом;  

- основи психології менеджменту і бізнесу, мотивації праці, маркетингу, 

фінансів, бухгалтерського обліку, господарського і трудового законодавства; 

-  принципи і методи господарювання і управління підприємством в умовах 

ринкової економіки;  

- порядок укладення і виконання господарських договорів; 

- стратегію економічного розвитку;  

- методологію розробки економічної стратегії виробництва підприємства, в 

тому числі: сучасні методи організації виробництва та праці;  

- організацію управління матеріально-технічним забезпеченням;  

- методи аналізу організації виробництва, управління і бізнесу на підприємстві;  

- методи оцінки потенціалу та раціоналізації використання ресурсів;  

- концептуальні підходи та наукові методи прогнозування впровадження нових 

технологій виробництва продукції з раціональним використання ресурсів;  

- системні методи управління якістю та конкурентоспроможністю 

підприємства;  

- методологія розробки стратегії та тактики маркетингу; 

- основи менеджменту по роботі з персоналом, в тому числі, наукові методи 

мотивації праці і управління системою матеріальних стимулів; 

- теорію і практику інноваційної діяльності підприємства, методи 

прогнозування інноваційних процесів на підприємстві; 

- методологію управління інвестиційними проектами; методи оцінки ризику в 

фінансово-інвестиційній діяльності підприємства; 

- технологію розробки та прийняття управлінських рішень, в тому числі: 

методику моделювання виробничих, менеджерських та економічних задач; 

- основи моделювання процесу управління шляхом використання сучасних 

моделей управління; 

- проблеми екології і безпеки життєдіяльності тощо. 
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Бакалавр з напряму підготовки «Менеджмент» повинен мати навички і вміти: 

- здійснювати розробку заходів щодо постійного вдосконалення системи 

управління бізнесом на науковій основі з метою досягнення найбільшої ефективності 

підприємництва і підвищення якості роботи; 

- аналізувати стан і виявляти причини недоліків діючих систем управління та 

здійснювати заходи щодо їх ліквідації і попередження;  

- вивчати показники роботи підприємства (організації);  

- складати проекти стратегічних перспективних і оперативних планів 

підвищення ефективності бізнесу; 

- розробляти раціональні організаційні структури управління;  

- застосовувати сучасні технічні засоби управління з необхідними розрахунками 

економічної ефективності їх впровадження; 

- проводити роботу щодо спрощення і здешевлення апарату управління, 

вдосконалення діяльності лінійних та функціональних служб, їх взаємозв'язку, 

оперативного регулювання ходу виробництва та збуту продукції (послуг); 

- керувати відповідно до законодавства всіма видами діяльності 

підприємства, організовувати роботу й ефективну взаємодію структурних 

підрозділів, спрямовувати їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і 

вдосконалення бізнесу; 

- організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства (організації) 

на основі застосування науково обґрунтованих методів планування; 

- розробляти та здійснювати заходи із соціального розвитку колективу; 

приймати працівників з питань найму, звільнення, переведення; контролювати 

розміщення і правильність використання персоналу в підрозділах підприємства; 

- забезпечувати постійне підвищення рівня освітньої і професійної підготовки 

працівників підприємства; 

- організовувати роботу зі створення і розширення навчально-виробничої 

бази підприємства; 

- здійснювати керівництво соціально-психологічною роботою на 

підприємстві, спрямованої на вдосконалення організації і стимулювання праці; 

- здійснювати організацію і вдосконалення діяльності підприємства з розробки 

та реалізації стратегії кадрової політики; вдосконалення кадрового менеджменту, 

спрямованого на підвищення працівниками продуктивності праці, ефективності й 

рентабельності виробництва, якості продукції (послуг); 

- творчо аналізувати і оцінювати суспільні та економічні явища в державі;  

- враховувати інтереси держави при прийнятті господарських і управлінських 

рішень; 

- розробляти і використовувати стратегію менеджменту діяльності 

підприємств, в тому числі формувати стратегію операційної, інвестиційної, 

інноваційної і фінансової діяльності взаємодіючих підприємства і давати оцінку її 

ефективності; 

- проектувати організаційні структури підприємств, об'єднань, організацій; 

- управляти розробкою та реалізацією регіональних та міжгалузевих програм 

розвитку підприємницької діяльності; 

- управляти продуктивністю та ефективністю фінансово-господарської діяльності 

взаємодіючих підприємств; 
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- розробляти і впроваджувати нові системи та методи управління 

технологічними процесами на підприємствах; 

- проводити маркетингову діяльність підприємств та управляти процесом 

забезпечення їх конкурентоспроможності; вдосконалювати інформаційне забезпечення 

підприємств, в тому числі: організовувати і проводити аналіз виробничої діяльності;  

- розробляти і впроваджувати інструктивну та методичну документацію;  

- використовувати наукові методи прийняття управлінських рішень; 

- координувати спільну діяльність структурних підрозділів підприємств; 

- організовувати і підтримувати зв'язки з вітчизняними та закордонними 

партнерами щодо сумісної комерційної діяльності, зокрема, встановлювати ділові 

контакти, вести переговори, організовувати виставки, торги, роботу з посередниками; 

- створювати позитивну громадську думку та формувати імідж про 

підприємства, організації та фірми; 

- вміти гнучко користуватися етичними критеріями керівництва підрозділом, 

підприємством, створювати психологічний клімат в колективі;  

- розробляти і впроваджувати нові наукові методи оптимальної діяльності 

підприємства і т.п. 

 

Студенти напряму підготовки «Менеджмент», повинні володіти 

практичними навичками: 

 розробки заходів щодо постійного вдосконалення системи управління бізнесом 

на науковій основі з метою досягнення найбільшої ефективності підприємництва і 

підвищення якості роботи;  

 розробляти раціональні організаційні структури управління; застосовувати 

сучасні технічні засоби управління з необхідними розрахунками економічної 

ефективності їх впровадження; 

 роботи щодо спрощення і здешевлення апарату управління, вдосконалення 

діяльності лінійних та функціональних служб, їх взаємозв’язку, оперативного 

регулювання ходу виробництва та збуту продукції (послуг); 

  організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства (організації) 

на основі застосування науково обґрунтованих методів планування; 

  розробляти та здійснювати заходи із соціального розвитку колективу; 

 приймати працівників з питань найму, звільнення, переведення; контролювати 

розміщення і правильність використання персоналу в підрозділах підприємства; 

 забезпечувати постійне підвищення рівня освітньої і професійної підготовки 

працівників підприємства; 

 організовувати роботу зі створення і розширення навчально-виробничої бази 

підприємства. 

 

 

ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО 

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 

 

2.1.  ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 Готуючись до єдиного державного іспиту пам’ятайте, що вивчення теоретичного 

курсу та набуття практичних навичок повинно бути послідовним. Це досягається за 

допомогою навчальних програм. Кожна тема програми розбита на питання, вивчення 

яких є обов’язковим етапом підготовки. Дані методичні рекомендації передбачають 
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конкретизацію питань. Використовуйте список літератури, обравши потрібний Вам 

матеріал. 

 

 

2.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

   

Важливим елементом самостійної роботи студента є її планування. У процесі 

підготовки студент не просто повинен керуватися програмними пунктами, а виробити 

власне розуміння опрацьованої теми чи окремого питання. Для цього йому необхідно 

детально спланувати свою роботу, розбивши тему на питання, а окремі питання – на 

підпитання. Вже в ході попереднього вивчення літературних джерел рекомендується 

скласти для себе розширений план, що включав би вузлові питання теми, підпитання 

окремих питань, виділяв би найбільш істотну інформацію, цифровий та статистичний 

матеріал, посилання на джерела, методи закріплення теоретичних положень на практиці. 

При цьому має бути забезпечена єдність теми, взаємозв’язок її окремих питань 

(включаючи ті, що розглянуті в аудиторії з викладачем) та підпитань, логічність 

викладення інформації. 

Добре спланована самостійна робота студента допоможе глибоко осмислити тему, 

успішно виконати завдання. 

 

2.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРОЮ 
  

Спланувавши роботу, здобувач вищої освіти (студент) приступає до читання і 

детального вивчення рекомендованої літератури (тих розділів, що стосуються теми). В 

процесі вивчення літературних та інших джерел корисно робити робочі нотатки з 

кожного пункту плану. Сукупно, на полях конспекту або на окремому аркуші треба 

виписати незрозумілі слова та питання, щоб згодом уточнити їх значення, 

використовуючи додаткову літературу або консультацію викладача. 

Приступаючи до вивчення літератури, потрібно починати з орієнтовного огляду 

посібників, методичних інструкцій з ведення бухгалтерського обліку. 

Студент має звернути увагу на рік видання посібників, зміни до діючого 

законодавства. Важливо уважно прочитати їх зміст. Це допоможе зорієнтуватися і 

знайти відповіді на необхідні питання. 

При вивченні літератури слід дотримуватись таких правил:  

2.3.1. Читайте з олівцем в руках, роблячи нотатки. 

2.3.2. Обов’язково конспектуйте прочитане. Конспект зберігається надовго, прочитане – 

забувається. 

2.3.3. Не кидайте вибраний розділ, закон, вказівки недочитаними – головне може бути 

попереду. 

2.3.4. Подумайте над тим, які нові знання Ви отримуєте, вивчивши законодавчий акт. 

2.3.5 Прочитане намагайтеся пов’язати з досвідом, життям, підкріпити прикладом.  

2.3.6. Читаючи нове, не забудьте про раніше вивчене, відкладіть його в системі знань. 

2.3.7. Не поспішайте кликати на допомогу інших, якщо важко. Спробуйте розібратися 

самостійно.  

2.3.8. Добивайтеся, щоб кожне рішення, слово, термін, фраза, були добре зрозумілими. 
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2.4. РЕКОМЕДАЦІЇ ЩОДО КОНСПЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТА 

ДОДАТКОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 Важливим засобом глибокого та міцного засвоєння змісту прочитаного матеріалу є 

конспект. Головною його особливістю має бути короткий огляд, стисле викладення 

змісту прочитаного, в якому мають місце різні види нотаток (план, тези, виписки, цитати 

та інше). 

 Щоб успішно справитись з конспектуванням, потрібно знати послідовність та 

техніку ведення конспекту: 

2.4.1. Починаючи конспектування, слід прочитати текст, зрозуміти смислове значення 

складу матеріалу, визначивши головне, найбільш істотне в ньому, підсумки та докази, 

найбільш значні приклади, що розкривають та обґрунтовують зміст прочитаного. 

2.4.2. Конспект краще вести в окремому зошиті, чітко, зрозуміло, без помарок. 

2.4.3. Усі записи в конспекті розташовують у послідовності, що відповідає логічній 

структурі теми.  

2.4.4.Для уточнення нотаток та доповнення їх з інших джерел в конспекті повинні бути 

поля, а в необхідному випадку залишаються цілі сторінки. 

Прочитавши та законспектувавши літературу, слід перечитати конспект лекцій та 

конспект самостійної роботи, приводячи таким чином отримані знання до єдиної 

системи. 

 

 

ІІІ. ДОДАТКИ 

 

1. Перелік екзаменаційних білетів (Додаток 1). 

2. Програми навчальних дисциплін для підготовки до комплексного державного іспиту 

(Додаток 2). 

3. Переліки питань, рекомендованих студентам для підготовки до державного іспиту 

(Додаток 3). 

4. Список рекомендованої літератури (Додаток 4). 

5. Критерії оцінки рівня знань студентів при здачі державного іспиту (Додаток 5). 

6. Примірник бланку виконання комплексного екзаменаційного завдання (Додаток 6). 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

 

Кафедра економіки та менеджменту 
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Додаток 2 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

для підготовки 

до державного іспиту за фахом, 

рекомендованих студентам ІV курсу 

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 

напряму підготовки 6.030601  «Менеджмент» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018 

 



 13 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТУВАННЯ» 
 

ДИСЦИПЛІНА «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Методологічні засади теорії організації. 

Основні організаційні теорії та моделі. 

Організація як система. 

 

Тема 1. Методологічні засади теорії організації 

Сутність поняття «організація». 

Закони організації. Закони функціонування (статики) організації: закон композиції, 

закон пропорційності, закон найменших. Закони розвитку (динаміки) організації: закон 

онтогенезу (перетворення), закон синергії, закон інформованості-упорядкованості, закон 

єдності аналізу й синтезу, закон самозбереження. 

Принципи організації: принцип ланцюгового зв’язку; принцип інгресії; принцип 

підбору; принцип рухомої рівноваги; принцип слабкої ланки. Групування принципів. 

Етапи розвитку організації: зародження, зростання, зрілості, старіння. Збереження 

рівноваги організації та її цілісності. 

 

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі 

Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки: 

теорія інститутів та інституційних змін; популяційно-екологічна (еволюційна) теорія: 

тектологія О. Богданова; ноосфера В. І. Вернадського. 

Еволюція теоретичних концепцій організації. 

Основні моделі організацій: органічна та механістична моделі. 

Сучасна організаційна парадигма: сутність, значення, зміст, практична спрямованість. 

 

Тема 3. Організація як система 

Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Смит. Системність як 

загальна властивість матерії. Системний підхід (погляд). Стан системи, властивості системи, 

поведінка системи, дія, подія. 

Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв’язок. Атрибути зв’язку: спрямо-

ваність, сила, характер. 

Класифікація систем. Загальна класифікація: абстрактні системи; конкретні системи; 

відкриті системи; закриті системи; динамічні системи; адаптивні системи; ієрархічні 

системи, їх характеристики. Класифікація за ознаками: за походженням; за описом змінних; 

за способом управління; за типом операторів. 

Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. Класифікація організацій за 

ознаками: класифікація за принципами управління; класифікація за функціональними 

ознаками; класифікація за ознакою реалізації суспільних функцій; класифікація за ознакою 

визначення цілі (ціннісно-орієнтовані організації; організації, які формують власні цілі; 

цілескеровані організації; цілеспрямовані організації; цілеорієнтовані організації; 

цілепридатні організації; паразитичні організації). 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. 

Історія розвитку менеджменту. 

Закони, закономірності та принципи менеджменту.  
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Функції та методи менеджменту.  

Процес управління.  

Інформація і комунікації в менеджменті. 

Керівництво та лідерство. 

Ефективність менеджменту. 

 

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: процесний 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. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. 

Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних 

функцій менеджменту на засадах використання загальних. 

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 5. Процес управління 

Процес управління як система 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. 

 

Тема 6. Інформація і комунікації в менеджменті 
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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. Зворотний зв'язок в процесі комунікації. Засоби 

комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікативний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. 

Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження. 

 

Тема 7. 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 та класифікація стилів керування. Фактори та 

передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. 

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 

 

Тема 8. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 

загальноорганізаційна. 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 економічної, організаційної та соціальної 

ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення. 

Напрями підвищення ефективності управління організацією. 

Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. 

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з 

боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту.  

Культура менеджменту.  

 

 

ДИСЦИПЛІНА «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Теорія адміністративного менеджменту. 

Система адміністративного менеджменту та апарат управління. 

Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи 

управління. 

Адміністрування управлінських рішень. 

Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична 

адміністративна школа: А. Файоль. Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі. Теорія 

адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. Сучасна концепція 

адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного управління. 

Критика концепції адміністративного менеджменту. Управлінський бюрократизм. 

Проблеми й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаос 

невизначеності. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: 

вплив національних традицій, культури та менталітету. 

 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 

Система адміністративного управління (Administrative Management System – АMS). 
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Категорії адміністративного менеджменту. Структура AMS. Рівні формування AMS. 

Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних 

та громадських організаціях (public administration). 

Адміністративні органи управління та їх різновиди. Адміністрація (апарат управління) 

як орган адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту, її форми, 

завдання, функції та структура. 

Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. Складові процесу 

адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення. 

Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління 

та суб’єкт адміністративного менеджменту. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера- 

адміністратора. Адміністративні посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера- 

адміністратора. 

 

Тема 3. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті 

Види контролювання діяльності апарату управління. Попередній, поточний та 

завершальний контроль діяльності апарату правління. Особливості та умови контролювання 

адміністративної діяльності. Зміст адміністративного та виконавчого контролю. Принципи 

адміністративного контролю. Види адміністративного контролю. Зовнішній та внутрішній 

адміністративний контроль. Адміністративні стандарти. Суцільний та вибірковий способи 

контролю. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження. Інструменти 

адміністративного контролю. Бюджетний контроль, адміністративний аудит, статистичне 

спостереження, особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада. 

Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. Регулювання як 

спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності. 

 

Тема 4. Адміністративні методи управління 

Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно-розпорядчі 

та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, усні вказівки. Регламентація 

управління. Види регламентів. Методика розробки регламентів. Сучасні підходи до 

розробки регламентів. Особливості регламентації у сфері обслуговування. 

Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи 

адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в організації. 

Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. Типологія 

керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов’язки, права та відповідальність 

підлеглих. Адміністративний вплив. Способи адміністративного впливу. Дисциплінарний 

вплив. Організація дисципліни та порядку. Розпорядження як спосіб реалізації 

адміністративної влади. Делегування влади підлеглим. 

Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими й 

адміністрацією. Колективне управління. 

 

Тема 5. Адміністрування управлінських рішень 

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. Створення 

системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації. Побутова комунікаційних 

мереж в апараті управління. Форми адміністрування управлінських рішень. Характеристика 

систем виконання управлінських рішень. Форми прийняття управлінських рішень адмі-

ністрацією. Характеристика систем виконання управлінських рішень. Контроль ухвалених 

рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання. 

 

Тема 6. Сучасні технології адміністративного менеджменту 

Інформаційні системи – основа сучасних технологій адміністративного менеджменту. 

Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті. Процесний підхід 

в адміністративному менеджменті. Адміністративні ноу-хау. Адміністрування бізнес-
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процесів. Адміністративний менеджмент та концепція «заощадливого виробництва». 

Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою 

управління організацією (ERP-системи). Адміністративний менеджмент і системи 

управління якістю за стандартами ISO. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
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. 

 

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. 

Об’єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю). 

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції. 

Категорія «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх взаємозв’язок та 

розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. 

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. 

Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту. 

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток 

теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем. 

Взаємозв’язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», 

«операційна система», «операційний процес», «операція». 

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. 

Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характе-

ристика операційного менеджменту. 

 

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи 

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті. 

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність 

підприємства. 

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну 

стратегію. 

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на 

продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів. 

Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. 

Застосування «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу. 

 

Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види 

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як 

об’єкт управління. Особливості та властивості операційної системи. 

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та 

підсистема планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи. 

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної 

системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної 

системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид 

операційної системи масового виробництва. 

 

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних 
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факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності 

підприємства. 

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку 

операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи 

операційних процесів, їх ознаки. 

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями 

спеціалізації. 

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення 

тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами 

операційного циклу підприємства. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Управління персоналом у системі менеджменту організацій. 

Управління персоналом як соціальна система. 

Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації. 

Кадрове планування в організаціях. 

 

Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій. 

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб’єкт і об’єкт 

управління персоналом. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та 

роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Проблеми та 

тенденції у кадровому менеджменті успішних компаній. 

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові 

ресурси», «персонал», «трудовий потенціал» «кадри». Системний підхід до управління 

персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. 

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій і 

теорій управління персоналом. Зміст концепцій «управління кадрами», «управління 

персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Особливості 

управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду. 

 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система. 

Характерні риси особистості, що пов’язані з її поведінкою в організації. Поняття 

особистості. Ціннісна орієнтація працівника. Індивід й індивідуальність: спільне та відмінне 

персоналу. Класифікація персоналу за категоріями та її характеристика: виробничий 

персонал (робітники) та управлінський персонал (службовці), зміст виконуваних функцій та 

основні категорії в організаціях різних сфер діяльності. 

Основні характеристики персоналу організації. Чисельність та структура персоналу 

організації. Нормативна, фактична облікова та середньооблікова чисельність працівників 

організації. Структура персоналу: організаційна, соціальна, штатна, рольова, функціональна. 

Співвідношення та зміст понять «професія», «спеціальність», «кваліфікація», 

«посада». Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність і 

компетенції працівника. Види компетенцій та їх рівні. Професійна компетентність і 

професійна придатність. 

 

Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації. 

Поняття та значення кадрової політики в організації. Фактори, що впливають на 

формування кадрової політики та умови її реалізації. Класифікація типів кадрової політики 

за основними ознаками. Зміст кадрової політики на різних етапах, життєвого циклу 

організації. 

Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст: нормування, 
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програмування та моніторинг персоналу. Розробка та реалізація кадрової політики у 

концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової 

політики (зміст та протиріччя). 

Сутність стратегії управління персоналом. Основні типи кадрової стратегії. 

Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової 

політики. Механізм розроблення та реалізації стратегії управління персоналом. 

Прогнозування в роботі з персоналом як основа розроблення кадрової стратегії. 

Тема 4. Кадрове планування в організаціях. 

Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи персоналом на 

підприємстві. Види планування: стратегічне, тактичне, операційне (поточне). Фактори, що 

впливають на визначення потреб у персоналі. Поняття маркетингу персоналу та його 

функції. 

Методи визначення потреб підприємства у персоналі. Характеристика методів 

планування персоналу. Планування чисельності персоналу за категоріями посад: основна та 

додаткова потреби у персоналі. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у 

персоналі. Способи нормування ресурсів. 

Оперативний план роботи з персоналом в організації. Індивідуальний план 

працівника. Структура інформації про персонал. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «САМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Методологічні підходи до самоменеджменту 

Планування особистої роботи менеджера 

Організовування діяльності менеджера 

Самомотивування та самоконтроль менеджера 

Розвиток менеджерського потенціалу 

 

Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід до 

самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса. 

Критерії ефективного самоменеджменту: ’ вміння управляти собою, адекватні особистісні 

цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, високий 

творчий потенціал, уміння навчали і розвивати професійні якості підлеглих. 

Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості: активна, 

проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера. Загальні 

обмеження при виборі цілей. Саморозвиток особистості менеджера. Професійне та посадове 

зростання. Планування ділової кар’єри менеджера. 

 

Тема 2. Планування особистої роботи менеджера 

Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої діяльності 

менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи ме-

неджера. Традиційні й комп’ютерні засоби планування особистої роботи менеджера. 

Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Раціональний розподіл 

функцій між керівником та працівниками апарату управління. Визначення функцій 

заступника та рівня централізації управління. Принципи та етапи розподілу управлінських 

функцій. Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць. 

Делегування повноважень. Основні перешкоди делегуванню. Розподіл завдань. Техніка і 

форми передання розпоряджень. Ключові принципи розпорядчої діяльності. 

Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів 

трудомісткості управління. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент. Управління 

потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань. 
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Раціоналізація телефонних розмов. 

Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки виступу. Структура і зміст 

виступу. Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації. Початок і кульмінація 

презентації. Критичні моменти під час виступу. 

Класифікація й основні функції переговорів. Проблемний підхід до проведення 

переговорів. Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів. Етапи підготовки і 

проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження результатів переговорів. 

Оформлення результатів переговорного процесу. Засади ораторського мистецтва. 

Планування ділової кар’єри менеджера. 

 

Тема 3. Організовування діяльності менеджера 

Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та особливості 

управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в 

управлінні діяльністю підприємства. Форми керівництва. Закони розвитку організації праці. 

Критерії оптимізації трудових процесів. 

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні 

принципи і напрями наукової організації праці менеджера. Основні вимоги до організації 

робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць. Система планування приміщень: 

кабінетна, загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень. Використання технічних 

засобів управління та їх класифікація. Фактори виробничого середовища, правила створення 

раціональних умов управлінської праці. 

Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення методики 

читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів. 

 

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. 

Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей. 

Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності взаємовідносин і 

поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання конфліктних ситуацій. 

Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика взаємодії в 

конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях. 

 

Тема 5. Розвиток менеджерського потенціалу 

Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. Психофізіологічний 

потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості. 

Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес самореалізації 

особистості в одному або декількох соціально зумовлених видах творчої діяльності. Бар’єри 

щодо розвитку творчого потенціалу менеджера. Характеристика керівника з творчим 

підходом до виконання посадових обов’язків. Творче вирішення управлінських проблем. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Сутність понять управління інноваціями 

Інноваційна діяльність як об’єкт управління 

Державна підтримка інноваційних процесів 

Організаційні форми інноваційної діяльності 

 

Тема 1. Сутність понять управління інноваціями 

Сутність поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних процесів, 

нововведень. Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції. 

Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм управління 
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інноваційними процесами й інноваційною діяльністю. Інноваційний процес та інноваційна 

діяльність. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями. 

Інновації в теоріях економічного розвитку. Становлення теорії інноватики та її сучасні 

концепції. 

 

Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт управління 

Сутність понять «інноваційний процес» і «інноваційна діяльність». Етапи іннова-

ційного процесу на макро- та мікрорівні. Особливості фундаментальної наукової діяльності, 

прикладних науково-дослідних розробок, проектно-конструкторських і науково-технічних 

робіт, виробничої інноваційної діяльності. Оцінка факторів впливу зовнішнього та внутріш-

нього середовища на інноваційну діяльність організації. 

Учасники інноваційної діяльності. Завдання управління інноваційною діяльністю. 

Технологія управління інноваціями.  

Сфера інноваційної діяльності. Ринковий механізм (ринок новацій, ринок інвестицій, 

ринок чистої конкуренції нововведень) та інфраструктура інноваційної діяльності. 

 

Тема 3. Державна підтримка інноваційних процесів 

Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. Інновації як фактор економічного 

зростання. Значення інноваційної діяльності для формування сучасної моделі економічного 

зростання національної економіки України. Ринкові механізми у галузі наукової та науково-

технічної діяльності. 

Способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів. Методи 

державної підтримки інноваційної діяльності. Вплив державних, приватних і громадських 

структур. Національна інноваційна система. 

Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, особливості 

інноваційного розвитку в провідних індустріальних країнах. 

 

Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності 

Принципи організації інноваційних процесів за циклом «дослідження - виробництво - 

дифузія - комерціалізація». Види наукових, проектних та інноваційних організацій. Роль 

академічного та освітянського секторів. Зміст понять «технопарк», «технополіси», «інку-

батор інновацій». 

Організація виконання НДДКР і інформаційне забезпечення інноваційних процесів. 

Організація впровадження й трансферту наукових інновацій. Малий інноваційний бізнес, 

життєвий цикл і тенденції розвитку. Особливості менеджменту в наукових організаціях і 

малих інноваційних підприємствах. 

Інноваційні венчурні фонди. Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної 

діяльності. 

Науково-технічне співробітництво. Форми інтеграції науки і виробництва. 

Конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій. Види виробничої та 

технологічної кооперації. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Концептуальні засади теорії стратегічного управління. 

Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства. 

Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії підприємства. 

Стратегічне планування. 

Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. 

 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління. 
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Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Концепція стратегічного 

управління. Предмет та об’єкт стратегічного управління підприємством. Поняття «стратегія 

підприємства». Стратегічні рішення на підприємствах та фактори впливу на їх прийняття. 

Ключові гіпотези стратегічного управління: випадковості; залежності від зовнішнього 

середовища; відповідності; стратегії, здібності та діяльності; багатоелементності; збалансо-

ваності. Задачі стратегічного управління. Порівняльний аналіз стратегічного управління з 

іншими науковими підходами до управління підприємствами. Моделі стратегічного 

управління. 

Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній діяльності 

підприємств. Причини зростання значущості стратегічного управління для підприємств у 

ринкових умовах господарювання. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного 

управління в процесі розвитку українських підприємств в ринкових умовах господарювання. 

 

Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства. 

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління підприємством. 

Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні стратегічних рішень. 

Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за рівнями 

стратегічних рішень. 

Стратегії підприємств різних галузей. Еталонні стратегії розвитку підприємства та 

стратегії його організаційного розвитку. 

Стратегії управління ресурсами підприємства (ресурсозабезпечення та ресурсозбере-

ження) та особливості їх вибору. 

Виробнича стратегія підприємства та їх класифікація за: розвитком виробництва, 

використанням виробничого потенціалу, стадіями виробничої філософії тощо. 

Маркетингова стратегія підприємства та її субстратегії (ринкова, товарна, якості, ціни, 

просування, збуту). Стратегії управління персоналом. Стратегії наукових досліджень та 

розробок. 

Стратегії підприємств на іноземних ринках. 

 

Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії 

підприємства. 

Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний аналіз; 

стратегічний вибір; реалізація стратегії. 

Місія підприємства та правила її формулювання в процесі стратегічного управління 

підприємством. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. 

Класифікація стратегічних цілей. Побудова дерева стратегічних цілей. Визначення факторів, 

що впливають на вибір стратегічних цілей. Формування системи стратегічних цілей і 

завдань. 

Альтернативні підходи стратегічних шкіл до формування стратегії підприємства. 

Сутність та принципи планування стратегій. Структура стратегічного плану та моделі 

стратегічного планування. 

Тема 4. Стратегічне планування. 

Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності 

підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до організації 

стратегічного планування у підприємстві. 

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії 

та правила її формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний 

розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впли-

вають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства. 

Тема 5. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних 

переваг. 

Поняття «стратегічний потенціал підприємства». Елементи стратегічного потенціалу 
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підприємства та фактори впливу на його формування і розвиток. 

Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Розриви 

між стратегічними цілями та потенціалом підприємства. Особливості управління 

стратегічним потенціалом підприємств різних сфер економічної діяльності. 

Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних переваг підпри-

ємства. Ресурси та компетенції, як носії конкурентних переваг підприємства. 

Характеристика ключових компетенцій підприємства та методи їх ідентифікації. Основні 

способи (механізми) реконфігурації компетенцій підприємства. 

Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій 

підприємства. Рутини, їх місце в організаційних процесах та способи трансформації. 

Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. Концепція 

ланцюга формування вартості (цінностей). Вплив змін у стратегічному потенціалі підпри-

ємства на розвиток та зміцнення його конкурентних переваг на ринку. 

 

«ПРАВО» 
ДИСЦИПЛІНА «ПРАВОЗНАВСТВО» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Основи теорії держави 

Загальне поняття права 

Норми права 

Джерела права 

Система права 

Реалізації права 

Поняття законності і правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність 

 
Тема 1. Основи теорії держави 

Основні теорії походження держави і права. Поняття й ознаки держави. Поняття 

функцій держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Класифікація держав за їхньою 

ознакою (форми правління, державного устрою, політичні режими). Держави, які існували на 

території України. Державний механізм. Державний апарат. Правова держава: поняття та її 

ознаки, шляхи формування правової держави в Україні. 

 

Тема 2. Загальне поняття права 
Основні значення терміна «право». Право у загально соціальному розумінні. Право як 

об'єктивна категорія, його поняття та співвідношення з іншими основними видами соціаль-

них норм. Основні ознаки, властивості, характерні риси права. Зв'язок права і держави. 

Взаємодія правових техніко-технологічних норм у сфері торговельно-економічної діяльності. 

Суб'єктивне право та його співвідношення з правом в об'єктивному розумінні. 

 

Тема 3. Норми права 
Поняття та основні ознаки, що характеризують норми права. Структура правової 

норми: диспозиція, гіпотеза, санкція. Співвідношення структури норм права та структурних 

частин нормативного акта. 

Класифікація норм права та їхніх елементів: за суб'єктами, за їх ступенем визна-

ченості і способом вираження правил поведінки; правовою природою тощо. 

 

Тема 4. Джерела права 
Поняття джерела права, його різні значення. Система джерел (форм) права. 

Нормативні акти як джерела права та їхня система. Закон як основне джерело права у 

правовій державі, підзаконні нормативні акти. 
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Межі дії нормативних актів. Дія нормативного акта у часі; порядок набрання чинності 

актом; зворотна сила закону. Дія нормативного акта у просторі; екстериторіальність. Дія 

нормативного акта за колом осіб; імунітет та його різновиди. 

Систематизація законодавства: поняття, форми. 

 

Тема 5. Система права 
Поняття системи права. Поняття галузі права. Предмет, метод та юридичний режим 

регулювання як класифікаційні підстави галузевої систематизації правових норм. Основні 

галузі права та загальна характеристика їхнього змісту та джерел: конституційне, цивільне, 

трудове, адміністративне, фінансове, сімейне, земельне, кримінальне, цивільне проце-

суальне, арбітражне процесуальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче. 

Система права та система законодавства, комплексні галузі права. Підгалузі права та 

правові інститути. Правотворення як процес самоорганізації права. 

 

Тема 6. Реалізації права 
Поняття, форми та способи реалізації норм права. Взаємозв'язок норми права та 

правовідносини. Поняття та структура (елементи) правовідносин: учасники, їхні суб'єктивні 

права та обов'язки, об'єкт правовідносин. Юридичні факти. 

Застосування права як форма його реалізації. Стадії процесу застосування норм права. 

Поняття тлумачення норм права. Види і способи тлумачення права. 

 

Тема 7. Поняття законності і правопорядку. 

Правопорушення та юридична відповідальність 
Поняття законності, правопорядку, суспільного порядку та дисципліни. Гарантії 

законності. 

Правова культура: зв'язок із загальною культурою. Вили правової культури. 

Професійна правова культура спеціалістів торговельно-економічного профілю. 

Правомірна поведінка і правопорушення. Правопорушення як підстави юридичної 

відповідальності. Склад правопорушення, зміст його елементів. Види правопорушень. 

Загальне поняття юридичної відповідальності. Мета і принципи юридичної відповідальності. 

Основні види юридичної відповідальності. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Державне управління і державна влада 

Предмет і система адміністративного права 

Адміністративно-правові норми та відносини 

 

Тема 1. Державне управління і державна влада 

Управління як соціальне явище. Соціальне управління. Ознаки соціального 

управління. Технічне управління. Біологічне управління. Державне управління та його 

характерні риси. 

Принципи державного управління. Співвідношення виконавчої влади, державного 

управління та адміністративного права. Адміністративне законодавство. Державне управ-

ління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи. 

 

Тема 2. Предмет і система адміністративного права 

Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністративного права. Метод 

адміністративного права. Особливості адміністративно-правового регулювання 

управлінських відносин. 
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Суб'єкт управління. Об'єкт управління. Адміністративне нормо творення. Адміністра-

тивне розпорядництво. Адміністративні засоби правоохоронного характеру. 

Система адміністративного права. Загальна частина адміністративного права. 

Особлива частина адміністративного права. Адміністративне право та інші галузі права. 

Наука адміністративного права. 

 

Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини 

Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм. Дія адміністративно-

правових норм. Структура адміністративно-правових норм. 

Джерела адміністративного права. Конституція України – основне джерело адміні-

стративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення – особливе джерело 

адміністративного права. 

Систематизація адміністративного права. Кодифікація. Інкорпорація. 

Поняття адміністративно-правових відносин. Ознаки адміністративно-правових 

відносин. Види адміністративно-правових відносин. Суб'єкти адміністративно-правових 

відносин. Адміністративна правоздатність та дієздатність суб'єктів. Об'єкти адміністративно-

правових відносин. Зміст адміністративних правовідносин. Юридичні факти. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «ТРУДОВЕ ПРАВО» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Поняття, предмет та значення трудового права. Джерела трудового права. 

Колективні договори і угоди. 

Укладання трудового договору. 

Охорона праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства. 

 

Тема 1. Поняття, предмет та значення трудового права. Джерела трудового права 

Поняття трудового права як галузі права. Предмет трудового права. Метод правового 

регулювання та його ознаки. Державно-нормативний метод правового регулювання. 

Локально-договірний метод.  

Функції трудового права. Поняття принципів трудового права та їх класифікація. 

Система трудового права України. Загальна та особлива частини трудового права. 

Розмежування трудового права від суміжних галузей права. 

Поняття джерел трудового права, їх види. Локальні нормативні акти як особливе 

джерело трудового права. 

 

Тема 2. Колективні договори і угоди 

Поняття та значення колективного договору. Правові підстави й умови укладання 

колективного договору. Сторони колективного договору. Строк дії колективного договору. 

Зміст колективного договору. Права та обов‘язки сторін колективного договору. 

Нормативні та зобов‘язальні положення колективного договору. 

Структура і порядок прийняття колективного договору. Поняття та види колективних 

угод. 

 

Тема 3. Укладання трудового договору 

Поняття та сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Нормативні та 

погоджувальні умови трудового договору.  

Письмова й усна форми трудового договору. Строк трудового договору. 

Юридичні гарантії при прийомі на роботу. Обмеження при прийнятті на роботу. 

Вимоги, які висуваються щодо віку і стану здоров‘я працівників. 

Порядок укладання трудового договору. Документи, що надаються при укладанні 

трудового договору. Строк випробування. 
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Види трудових договорів. Трудовий договір про тимчасову та сезонну роботу. 

Трудовий договір про суміщення професій і посад. Сумісництво. Контракт як особлива 

форма трудового договору.  

 

Тема 4. Охорона праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням трудового 

законодавства 

Поняття і зміст охорони праці. Організація охорони паці на підприємстві. Порядок 

розслідування і обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що пов‘язані з 

виробництвом.  

Органи нагляду та контролю за охороною праці. Їх повноваження. Відповідальність за 

порушення законодавства про охорону праці. 

Поняття трудових спорів, їх види і причини виникнення. Індивідуальні трудові спори. 

Колективні трудові спори. 

Система органів, що здійснюють розгляд трудових спорів. Комісія по розгляду 

трудових спорів, їх компетенція. Розгляд трудових спорів у суді. Порядок і строки розгляду 

трудових спорів. 

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. 

 

 

ДИСЦИПЛІНА «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Поняття та види господарської діяльності 

Державне регулювання господарської діяльності в Україні 

Суб’єкти господарської діяльності 

Організація господарської діяльності 

Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності 

 

Тема 1. Поняття та види господарської діяльності. 

Господарське право як галузь права. Принципи господарського права. Господарська 

діяльність: поняття і види. Особливості здійснення підприємницької діяльності. 

Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських 

правовідносин. Методи господарського права. Система господарського права. 

 

 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні. 

Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання. 

Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. Засоби державного 

регулювання господарських відносин. 

Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини. Державний 

контроль та нагляд за господарською діяльністю. Особливості управління господарською 

діяльністю у державному секторі економіки. 

 

Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності. 

Загальна характеристика суб'єкта господарювання. Установчі документи суб'єктів 

господарювання - юридичних осіб. Класифікація суб'єктів господарської діяльності. 

Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 

Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. 

Виробничі кооперативи: поняття, види, особливості створення та діяльності. 

Фермерське господарство: поняття та його місце серед інших суб'єктів 

підприємництва. 

Іноземні підприємства та підприємства з іноземною інвестицією: поняття, 

організаційно-правові форми, особливості створення та діяльності. 
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Господарська діяльність відокремлених структурних підрозділів підприємств. 

 

Тема 4. Організація господарської діяльності. 

Поняття і види організаційних форм господарської діяльності в Україні. 

Організаційно-правові форми суб'єктів господарювання. Загальні та спеціальні умови 

створення суб'єктів господарювання. Державна реєстрація суб'єктів господарювання. 

Передумови для здійснення господарської діяльності. Способи індивідуалізації 

суб'єктів господарювання. Дозвільна система у сфері господарювання. Ліцензування 

господарської діяльності. Патентування та квотування деяких видів підприємницької 

діяльності. 

 

Тема 5. Загальні положення про договори  у сфері господарської діяльності. 

Ознаки, поняття і свобода господарського договору. Формування договірних відносин 

між суб’єктами господарювання.  

Загальний порядок укладення господарського договору.  

Укладення господарських договорів на біржах, аукціонах та за конкурсом. 

Зміст та форма господарського договору. Види господарських договорів.  

 

 

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Сутність та види податків. 

Податкова система і податкова політика держави. 

Організація податкової служби і податкової роботи. 

Ухилення від податків та їх перекладання. 

Тема 1. Сутність та види податків 

Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Визначення 

податку та збору.  

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа 

фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрями податкового регулювання 

економіки й соціальної сфери. Співвідношення функцій у різних видів податків. 

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт та 

база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк 

та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати 

податку. Методи побудови податкових ставок. Базова ставка податку. гранична ставка 

податку. Абсолютна та відносна ставка податку. 

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі й 

непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування - податки на 

доходи, капітал і споживання. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх 

встановлюють, - загальнодержавні й місцеві податки. Класифікація податків залежно від 

способу їх стягнення - розкладкові й окладні. 

Види прямих податків. Прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб. 

Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння, регулюючий механізм 

окремих видів прямих податків. 

Види непрямих податків: акцизи, мито. Акцизи, їх види. Види й призначення мита, 

митна політика. Податок на додану вартість. Сучасна форма непрямого універсального 

оподаткування. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі. 

Тема 2. Податкова система та податкова політика держави 

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. 

Порядок і методи формування державних доходів. Податковий метод формування державних 

доходів як елемент правової держави в умовах ринкової економіки. Податки і формування 

бюджету. 
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Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова 

податкової системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями 

податків, між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової 

системи. 

Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень 

централізації валового національного продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і 

характеру функцій держави. Вплив рівня централізації валового національного продукту в 

бюджеті на рівень оподаткування. 

Права й відносини власності як юридична основа встановлення податків. Форми 

власності і їх вплив на вибір форм і об’єктів оподаткування. Особливості оподаткування 

суб’єктів різних форм власності. 

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного 

продукту. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна 

справедливість. Податки як інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства. 

Рівноцінність в оподаткуванні різних суб’єктів. 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що 

визначають напрямки і характер податкової політики. Аксіоми і принципи податкової 

політики. Дотримання соціальної справедливості при справлянні податків. 

Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової 

системи: ефективність податкової роботи та дієвість податкових інструментів впливу на 

соціально-економічний розвиток. Стабільність та гнучкість податкової політики, їх 

взаємозв’язок. 

Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та структура 

податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують. Принципи побудови 

податкової системи України, їх реалізація. Податкова політика України в сучасних умовах. 

Тема 3. Організація податкової служби і податкової роботи 

Функції та завдання Державної фіскальної служби та її територіальних органів: Голові 

управління Державної фіскальної служби в областях та м. Києві, державні податкові 

інспекції, об’єднані державні податкові інспекції, спеціалізовані державні податкові 

інспекції, податкова міліція. Організаційна структура та функції державних податкових 

інспекцій. Права й відповідальність працівників державних податкових інспекцій, їх 

персональні звання. Соціальний статус працівників державних податкових органів 

(контролюючих органів в сфері оподаткування).. 

Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Залежність рівня податкової 

роботи від чіткості податкової політики і налагодженості податкової служби держави. 

Правове регламентування встановлення податків. Законодавчі акти Верховної Ради. 

Інструктивне забезпечення справляння податків. Вимоги до законодавчих актів та 

інструктивних документів, що регулюють оподаткування. 

Облік платників податків. Порядок реєстрації платників, облікові документи. 

Порядок і форми розрахунків з бюджетом. Встановлення методики обчислення податків. 

Форми розрахунків: авансові платежі та перерозрахунки, розрахунки за фактичними 

показниками. 

Суб’єкти обчислення податку і контрольної роботи. Способи утримання податків: 

сплата податків у джерела і за декларацією. Централізовані й децентралізовані, готівкові і 

безготівкові способи розрахунків. Податковий обов’язок. Виникнення, зміна і припинення 

податкового обов’язку. Виконання податкового обов’язку. 

Звичайна ціна. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни. 

Тема 4. Ухилення від сплати податків та їх перекладання 

Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Приховування доходів та 

інші форми податкових зловживань. Особливості ухилення від податків у сфері тіньової 

економіки. Можливості ухилення від сплати з різних видів податків. Боротьба з ухиленням 

від сплати податків. Сутність та форми перекладання податків. Перекладання непрямих 
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податків. Напрямки і способи перекладання прямих податків. Фактори, що впливають на 

процес і результати перекладання податків. Відповідальність платників податків за 

порушення податкового законодавства. 

Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу та його напрямки. Проблеми 

подвійного оподаткування міжнародного бізнесу та способи його усунення. 

 

 

«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Сутність, призначення та роль бюджету держави 

Бюджет як основний фінансовий план держави 

Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи 

Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування 

Міжбюджетні відносини і система бюджетного планування 

Бюджетний процес та його учасники 

 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 
Функції держави як визначальний чинник формування бюджету. Державний бюджет 

як економічна категорія. Взаємозв'язок бюджету з іншими економічними категоріями. Місце 

і роль бюджету в системі фінансових відносин. Бюджетна централізація ВВП та її об'єктивні 

межі. Тенденція зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій 

тенденції. Забезпечення оптимальних пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Фінансові 

протиріччя у суспільстві, пов'язані із суб'єктивним формуванням бюджету та способи 

їхнього вирішення. Характеристика грошових відносин, що становлять зміст державного 

бюджету. 

Місце і роль бюджету в системі фондів грошових коштів. Державний бюджет як 

централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки. 

Місце і роль бюджету у фінансовій системі України. Державний бюджет як 

центральна ланка фінансової системи. Функції бюджету, їх характеристика. 

Бюджетна політика України, її особливості та значення. Бюджетна стратегія і 

бюджетна тактика держави в ринкових умовах господарювання. 

 

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 

Місце і роль державного бюджету в системі фінансових планів. Державний бюджет як 

основний фінансовий план. Взаємозв'язок державного бюджету з іншими фінансовими 

планами України. Відмінності між бюджетом як фінансовим планом та бюджетом як 

економічною категорією. 

Правовий характер бюджету, його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, 

соціальної і міжнародної політики держави. Поточний бюджет. Бюджет розвитку місцевих 

бюджетів. 

Сутність, принципи і завдання бюджетного планування та прогнозування в сучасних 

умовах господарювання. Бюджетне планування та прогнозування як складова частина 

фінансового планування. Місце і роль бюджетного планування у системі соціально-

економічного планування в Україні. Етапи та методи бюджетного планування. Досвід 

бюджетного планування і прогнозування в зарубіжних країнах та можливість його 

застосування в Україні. 

Основи побудови Державного бюджету України. Складові бюджету. Бюджетний 

період. Баланс бюджету. 

 

Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України 
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Основи бюджетного устрою: встановлення принципів побудови бюджетної системи; 

виділення окремих видів бюджетів; розподіл доходів і видатків між окремими ланками 

бюджетної системи; встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами. 

Поняття бюджетної системи. Структура бюджетної системи України, взаємозв'язок 

між окремими ланками бюджетної системи. 

Принципи побудови бюджетної системи України та їх характеристика. 

Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради АРК, Ради Міністрів 

АРК, обласних та районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних 

та сільських рад. 

Бюджетна класифікація. Значення бюджетної класифікації для прогнозування доходів 

і видатків бюджетів та їх виконання. Структура бюджетної класифікації. Класифікація 

доходів бюджету; класифікація видатків та кредитування бюджету; класифікація 

фінансування бюджету; класифікація боргу. 

 

Тема 4. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний профіцит, бюджетний 

дефіцит. Фактори, що впливають на стан бюджету. Бюджетний дефіцит, його сутність, 

причини виникнення, соціально-економічні наслідки, джерела фінансування, шляхи та 

методи подолання. 

 

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного планування 

Засади розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи. Фактори, 

що визначають порядок і пропорції розподілу доходів між бюджетами. Власні та закріплені 

доходи місцевих бюджетів. Чинники і порядок закріплення доходів. Види регулюючих 

доходів і порядок бюджетного регулювання. Проблеми економічної ефектиності бюджетного 

вирінювання в Україні. 

Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуються при 

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Доходи місцевих бюджетів, що не 

враховуються при обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Критерії розмежування видів 

видатків між місцевими бюджетами. 

Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. 

Місцеві бюджети, їх місце у бюджетній системі України та роль у соціально-

економічному розвитку регіонів і адміністративно-територіальних утворень. Видатки, що 

здійснюються з місцевих бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів. Видатки місцевих, бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів. 

Види міжбюджетних трансфертів: дотація вирівнювання, субвенція, кошти, що 

передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих 

бюджетів, інші дотації. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим 

бюджетам. Дотація вирівнювання місцевим бюджетам. Кошти, що передаються до 

Державного бюджету України з бюджету АРК, обласних і районних бюджетів, міських (міст 

Києва і Севастополя, міст республіканського підпорядкування АРК та міст обласного 

значення) бюджетів. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами. Субвенція з 

Державного бюджету України місцевим бюджетам на здійснення програм соціального 

захисту, на виконання інвестиційних проектів. Субвенція на компенсацію втрат доходів 

бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих 

державою податкових пільг. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. 

 

Тема 6. Бюджетний процес та його учасники 
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Сутність бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу. Стадії бюджетного 

процесу на загальнодержавному рівні. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні. 

Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу. 

Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні. Сутність та складові 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 

 

 

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» 
Теми які виносяться на державний іспит: 

Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці 

Економічні характеристики продукції підприємства 

Виробнича потужність підприємства 

Майнові ресурси (активи) підприємства 

Фінансові ресурси підприємства 

Фінансові результати діяльності підприємства 

 

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці 

Підприємство як статутний суб’єкт господарювання, його місце в системі ринкових 

відносин. Організаційно-економічні умови функціонування підприємств. Поняття 

економічного суверенітету, самоокупності та самофінансування. 

Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його характеристика. Ринок та 

його інфраструктура: торговельно-посередницька, виробнича, фінансово-кредитна, 

інформаційно-інноваційна, соціальна та інші. Державний регуляторний механізм діяльності 

підприємства. Пряме державне регулювання діяльності підприємства, економічні важелі 

регулювання. 

Види підприємства та їх класифікація. Економічні особливості різних видів підприємств 

Об’єднання підприємств. 

Напрями та види діяльності підприємства, права в питаннях планування та розвитку, 

залучення та використання ресурсів, розпорядження прибутком. 

 

Тема 2. Економічні характеристики продукції підприємства 

Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що виробляє 

та реалізує підприємство. Поняття «номенклатура» та «асортимент» продукції, що 

виробляється, «товарна», «валова», «реалізована продукція», «валовий оборот 

підприємства». 

Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. Життєвий цикл товару та його 

значення для розробки товарної продукції підприємства. Формування асортименту товарів та 

управління ним. Розробка товарної марки та здійснення її правової охорони. 

 

Тема 3. Виробнича потужність підприємства 

Поняття виробнича потужність підприємства та його структурних підрозділів, окремих 

ланок, основного виду обладнання. Інформаційна база та послідовність розрахунку 

виробничої потужності підприємства.  

Фонд часу обладнання та методика його визначення.  

Системи і методика визначення потужності підприємства. Специфіка розрахунку 

виробничої потужності у різних галузях економіки.  

Динамічні показники виробничої потужності. Баланс виробничої потужності 

підприємства. Взаємозв’язок виробничої потужності та пропускної спроможності 

підприємства.  

Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності. Їх 

класифікація і характеристика. Резерви зростання виробничої потужності підприємства.  
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Тема 4. Майнові ресурси (активи) підприємства 

Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення діяльності. 

Класифікація активів підприємства. Характеристики підприємства, що визначають 

особливості формування його активів. 

Поняття, склад та класифікація необоротних активів підприємства. Особливості 

необоротних активів підприємства як складової його ресурсів. 

Сутність, класифікація та особливості кругообороту основних засобів підприємства. 

Амортизація як інструмент відтворення основних засобів та джерело формування 

фінансових ресурсів: поняття, методи нарахування. Методичні інструменти оцінки стану, 

руху та ефективності використання основних засобів підприємства. 

Нематеріальні активи підприємства: сутність, класифікація, призначення, особливості 

формування та відтворення. 

Довгострокові фінансові інвестиції підприємства: поняття, класифікація, методи оцінки. 

Оборотні активи підприємства: економічна сутність та класифікація. Відмітні 

характеристики оборотних активів як складової ресурсів підприємства. Поняття та 

особливості кругообороту оборотних активів підприємства. Сутність та методика оцінки 

виробничого, операційного та фінансового циклів підприємства. 

Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства: сутність, класифікація, види 

вартості та методи оцінювання вибуття. 

Дебіторська заборгованість підприємства як складова економічних ресурсів 

підприємства: сутність, склад, види вартості, призначення та класифікація 

Сутність і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів. Відмітні 

особливості грошових активів як складової майнових ресурсів підприємства. Особливості 

кругообороту грошових активів підприємства та інструменти його забезпечення. 

Методичні інструменти аналізу активів підприємства. 

Обґрунтування планового обсягу активів підприємства: завдання, етапи та методи. 

Резерви прискорення оборотності активів підприємства. 

 

Тема 5. Фінансові ресурси (капітал) підприємства 

Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування. 

Місце фінансових ресурсів у складі ресурсів підприємства. Відмінні характеристики 

підприємства, що визначають особливості формування фінансових ресурсів підприємства в 

перебігу формування його капіталу. 

Капітал як складова ресурсів підприємства: характеристика сутності з позицій різних 

підходів та принципи його формування. Класифікація капіталу підприємства. 

Власний капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні 

особливості. Особливості формування в залежності від основних характеристик 

підприємства. 

Позиковий капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні 

особливості. Особливості формування в залежності від основних характеристик 

підприємства. 

Кредитування як механізм формування позикового капіталу підприємства: поняття, 

принципи, завдання. Особливості, форми та інструменти банківського та небанківського 

кредитування підприємства.  

Поняття структура та вартості капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки 

ефекту фінансового важеля та середньозваженої вартості капіталу підприємства. 

Аналіз капіталу підприємства: поняття, завдання, етапи та основні методи. 

Планування обсягу та структури капіталу підприємства: сутність, етапи та методи. 

Резерви зростання капіталу підприємства. 

 

Тема 6. Фінансові результати діяльності підприємства 
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Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. 

Сутність, функції та значення прибутку, джерела його утворення. Механізм формування 

чистого прибутку підприємства у взаємозв’язку з основними видами його діяльності. 

Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. 

Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства. 

Обґрунтування прибутку на плановий період: завдання та методичний інструментарій. 

Резерви зростання прибутку підприємства: поняття, класифікація, методи оцінки. 

Використання чистого прибутку підприємства. 

 

 

«ЛОГІСТИКА» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Логістика - інструмент ринкової економіки 

Об’єкти логістичного управління та логістичні операції 

Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту 

 

Тема 1. Логістика - інструмент ринкової економіки 

Поняття і сутність логістики. Походження терміна, сучасні визначення логістики. 

Передумови, причини та етапи становлення логістики. Мета і завдання логістики. Рівні 

формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Роль логістики у 

реформуванні економіки України. 

 

Тема 2. Об’єкти логістичного управління та логістичні операції 

Об’єкти логістичного управління та логістична діяльність. Характеристика потокових 

процесів у логістиці. Поняття та показники матеріального потоку. Класифікація 

матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх 

класифікація. Потоки послуг. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, 

фінансовими та сервісними потоками. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані 

логістичні потоки. Критерії оптимального управління інтегрованими потоками. 

 

Тема 3. Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту 

Логістична місія та логістичне середовище фірми. Визначення та місце логістичного 

менеджменту. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках логістичного 

менеджменту. Логістичний мікс «7R». Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом, 

з фінансовим та виробничим менеджментом. Логістика і стратегічне планування. Поняття 

ланцюга поставок і роль та місце логістики в ланцюгу поставок. Зв’язок логістики з 

основними функціональними сферами бізнесу. Логістичні зв’язки підприємства. Види 

організаційних структур управління логістикою. 

 
 

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

 

Тема 1. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні 

Зовнішньоекономічна політика держави. Сучасні концептуальні підходи до формування 

зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних економічних 
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інтересів. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД 

України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора 

країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, 

генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття 

імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», індекс імпортної 

залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури (індекс диверсифікації 

експорту/імпорту, частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту 

продукції, індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники інтенсивності та 

ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни. Платіжний баланс України, його 

структура та характеристика. 

 

Тема 2. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання. Митні органи 

України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю. 

Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, 

тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза 

межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, 

митного складу, спеціальної митної зони, відмови на користь держави. Товарна 

номенклатура ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та 

специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми 

та процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мета застосування правил 

інтерпретації міжнародних торгівельних термінів «Incoterms 2010». Мито як інструмент 

економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок. 

 

Тема 3. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу 

нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Інструменти нетарифного регулю-

вання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування. Класифікація квот за напрямом дії та 

масштабом охоплення. Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу 

та імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Види та 

способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій. 

Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні 

депозити. Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини шкоди 

національним виробникам. Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита. 

Сертифікація, стандартизація, технічні бар’єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, 

вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель. 

 

Тема 4. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. Поняття валютної 

політики держави та її складові. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання. Валюта, 

валютний курс, валютні цінності. Порядок придбання і використання валюти, здійснення 

розрахунків в іноземній валюті. Система валютного контролю. Види валютних операцій. 

Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей. Українська 

міжбанківська валютна біржа та її функції. Механізм проведення торгів іноземною валютою. 

 

 

«КОНТРОЛІНГ» 

Теми які виносяться на державний іспит: 
Концепція, види та структура контролінгу.  

Класифікація об'єктів контролінгу.  

Управлінський облік як основа контролінгу.  

Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві. 
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Тема 1. Концепція, види та структура контролінгу 

Сутність, завдання і функції контролінгу, причини його виникнення. Основні концепції 

контролінгу. Роль контролінгу в системі керування підприємством. Взаємозв’язок 

контролінгу з іншими функціями керування підприємством. Види контролінгу. Сутність 

стратегічного і оперативного контролінгу. Основні розділи контролінгу: планування, 

управлінський облік, інформаційні потоки, моніторинг, контроль. 

 

Тема 2. Класифікація об’єктів контролінгу 

Економічна природа витрат. Поняття витрат. Методи класифікації витрат. Змінні, постійні і 

змішані витрати. Прямі і непрямі витрати. Регульовані і нерегульовані витрати. 

 

Тема 3. Управлінський облік як основа контролінгу 

Поняття, завдання і відмінність управлінського обліку від фінансового. Основні цілі 

управлінського обліку. Джерела інформації управлінського обліку. Користування 

результатами обліку. Форми подання звітної інформації. Вимірники облікової інформації. 

Частота подання звітів. Масштаби і принципи управлінського обліку. Методика розрахунків 

управлінського обліку. Види систем управлінського обліку. Застосування управлінського 

обліку в практичній діяльності. Поняття, склад та структура собівартості продукції. Типова 

структура та зміст статей калькуляції. Калькулювання та його методи. Планові, звітні й 

нормативні калькуляції. Методи обліку і калькулювання витрат на виробництво. 

 

Тема 4. Організаційно-методичні основи створення системи 

контролінгу на підприємстві 

Етапи впровадження оперативного контролінгу. Цілі і пріоритети розвитку підприємства. 

Система координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів. Відхилення 

фактичних підконтрольних показників від планових. Ступень впливу відхилень на величину 

алгоритму «витрати – прибуток». Структура і місце служби контролінгу на підприємстві. 

Інформаційні потоки в системі контролінгу. Фактори, що сприяють і перешкоджають 

впровадженню контролінгу. 
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Додаток 3 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ З НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН  

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

для державного іспиту за фахом, 

рекомендованих студентам ІV курсу 

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 

напряму підготовки 6.030601  «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018 
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«МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ» 
 

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 

1. Теорія організацій як наука 

2. Сутність терміну «організація»  

3. Життєвий цикл організації 

4. Закони функціонування організації 

5. Закони розвитку організації 

6. Класична організаційна теорія 

7. Неокласична організаційна теорія 

8. Сучасна організаційна теорія 

9. Теорія інститутів та інституційних змін 

10. Популяційно-екологічна (еволюційна) теорія 

11. Етапи розвитку організаційної теорії 

12. Еволюція теоретичних концепцій організації 

13. Органічна модель організації 

14. Механічна модель організації 

15. Сучасна організаційна парадигма 

16. Сутність терміну «система» 

17. Властивості системи 

18. Організація як відкрита система 

19. Типологія організацій 

20. Сутність терміну «соціальна організація»  

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Організація, мета її діяльності та критерії успіху. Загальні характеристики 

організації. 

2. Зовнішнє середовище організації. Фактори прямого і непрямого впливу на 

діяльність організації. 

3. Внутрішнє середовище організації (цілі, структура, завдання, технологія, 

люди). Взаємозв‘язок внутрішніх змінних. 

4. Суть управлінської діяльності. Рівні менеджменту. Особливості праці 

менеджерів низової, середньої та вищої ланок. Ролі керівника за Мінцбергом. 

Менеджмент і підприємництво.  

5. Інтегровані підходи до управління: процесний; системний; ситуаційний. 

6. Сучасні напрямки розвитку науки управління. 

7. Поняття управлінського рішення. Місце прийняття рішень у процесі 

управління. Класифікація рішень. 

8. Технології прийняття рішень: інтуїтивна, заснована на міркуваннях, 

раціональна. Етапи процесу прийняття раціонального рішення. 

9. Застосування економічного аналізу для прийняття управлінських рішень.  

10. Методи вибору організаційних структур управління. 

11. Поняття мотивації. Взаємозв‘язок потреб, спонукань, цілей і дій працівника в 

моделі процесу мотивації. 

12. Сутність змістового підходу до мотивації. Теорія «ієрархії потреб» А. Маслоу.  

13. Теорія потреб Д. Мак-Клеланда. Теорія «мотиваційної гігієни» Ф. Герцберга.  

14. Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія сподівань В. Врума.  
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15. Необхідність керування в організації. Поняття влади, впливу та лідерства. 

Форми влади та впливу . 

16. Класифікація підходів до розуміння лідерства. Поняття стилю керівництва та 

континууму стилів керівництва. «Теорія Х» і «Теорія Y» Д. Мак-Грегора. 

17. Поняття комунікації. Комунікація організації з її середовищем. Процес 

комунікації: основні етапи; основні елементи. Зворотний зв‘язок та «шум» у процесі 

комунікації.  

18. Поняття контролю та його місце у системі управління. Модель процесу 

контролю. 

19. Види управлінського контролю. Основні характеристики ефективної системи 

контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю. 

20. Поняття ефективності організації, продуктивності організації та ефективності 

управління. 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Об’єкт та предмет навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент». 

2. Зв’язок теорії адміністративного менеджменту із іншими науками. 

3. Основні проблеми теорії адміністративного менеджменту. Напрями 

адміністративного менеджменту. 

4. Методи наукового пізнання адміністративного менеджменту. 

5. Основні етапи становлення та розвитку теорії адміністративного менеджменту. 

6. Функції адміністративних органів держави. 

7. Організаційні структури управління.  

8. Сучасні погляди на моделі організації.  

9. Процес прийняття рішень. 

10. Методи прийняття рішень.  

11. Прийняття рішень в адміністративного менеджменту. Чотири фази прийняття 

рішень. Схема аналізу стартових даних.  

12. Запровадження загального управління якістю. 

13. Сучасний досвід адміністративного менеджменту в країнах Заходу.  

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Сутність операційного менеджменту. 

2. Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. 

3. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами 

менеджменту. 

4. Спільні та відмінні характеристики операційного і виробничого менеджменту. 

5. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації. 

6. Формування стратегії виробництва товару. 

7. Сутність системного підходу до управління операційною системою. 

8. Особливості та властивості операційної системи. 

9. Складові операційної системи: перероблююча підсистема, підсистеми 

забезпечення, планування та контролю 

10. Поняття операційної діяльності підприємства. 

11. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. 

12. Товари, послуги як результат операційної діяльності підприємства. 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни, 

етапи її розвитку.  

2. Вивчення людини (особистості) в усіх її проявах.  

3. Розробка стратегії техніки, способів і засобів управління персоналом, його 

орієнтація на підвищення економічної і соціальної ефективності. 

4. Вимоги до керівників (менеджерів). Сучасний етап управління персоналом.  

5. Етапи створення і розвитку колективу.  

6. Формальні і неформальні групи. Налагодження зв’язків.  

7. Згуртованість колективу.  

8. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства. 

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкту управління. Соціальні ролі 

і відносини в колективі. 

9. Поняття і значення сучасної кадрової політики.  

10. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства. 

Чинники, що визначають кадрову політику на різних стадіях формування колективу.  

11. Кадрове планування у підприємстві, складання кар’єрограми.  

12. Визначення потреби підприємства у персоналі. Методи визначення. 

13. Наймання персоналу на підприємство.  

14. Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління персоналом 

підприємства, показники.  

15. Зміст оцінки комплексної ефективності управління персоналом підприємства. 

  

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

1. Основні категорії теорії самоменеджменту. 

2. Сутність і зміст самоуправління людини. 

3. Методи планування особистої діяльності менеджера.  

4. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи ме-

неджера.  

5. Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.  

6. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату 

управління. 

7. Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів 

трудомісткості управління. 

8. Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та особливості 

управлінської праці. 

9. Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. 

Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. 

10. Конфлікти у дяльності менеджера: сутність і види.  

11. Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. 

12. Методи подолання конфліктних ситуацій. 

13. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях.  

14. Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу.  

15. Психофізіологічний потенціал особистості.  

16. Інтелектуальний потенціал особистості. 

17. Творчий потенціал особистості. 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

1. Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції. 
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2. Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм управління 

інноваційними процесами й інноваційною діяльністю.  

3. Інноваційний процес та інноваційна діяльність.  

4. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями. 

5. Інновації в теоріях економічного розвитку. Становлення теорії інноватики та її 

сучасні концепції. 

6. Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. 

7. Оцінка факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну 

діяльність організації. 

8. Учасники інноваційної діяльності.  

9. Завдання управління інноваційною діяльністю.  

10. Значення інноваційної діяльності для формування сучасної моделі економічного 

зростання національної економіки України.  

11. Ринкові механізми у галузі наукової та науково-технічної діяльності. 

12. Способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів.  

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

1. Стратегічний підхід до управління, його переваги. 

2. Прогнозування майбутнього розвитку організації, основні методи та вимоги. 

3. Оцінка конкурентного середовища, впливу споживачів, партнерів та 

постачальників організації. 

4. Основи діагностики організації, методи та засоби діагностики. 

5. Основи SWOT-аналізу, його завдання і методика виконання. 

6. Місце та значення SWOT-аналізу у формуванні стратегії організації. 

7. Конкурентоспроможність організації та методи її визначення. 

8. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності організації. 

9. Сутність портфельного аналізу у розробці стратегій організацій. 

10. Класифікація стратегії організації. 

11. Розробка координованої стратегії для диверсифікованої компанії. 

12. Функціональні і оперативні стратегії та їх зв’язок із стратегіями вищого рівня. 

13. Види конкурентних стратегій та шляхи досягнення конкурентних переваг. 

 

 

«ПРАВО» 
 

ПРАВОЗНАВСТВО 

1. Основні теорії походження держави і права. 

2. Поняття й ознаки держави.  

3. Поняття функцій держави. Внутрішні й зовнішні функції держави.  

4. Правова держава: поняття та її ознаки, шляхи формування правової держави в 

Україні. 

5. Основні значення терміна «право».  

6. Право у загально соціальному розумінні.  

7. Право як об’єктивна категорія, його поняття та співвідношення з іншими 

основними видами соціальних норм.  

8. Основні ознаки, властивості, характерні риси права.  

9. Зв’язок права і держави.  
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10. Взаємодія правових техніко-технологічних норм у сфері торговельно-економічної 

діяльності. 

11. Суб’єктивне право та його співвідношення з правом в об’єктивному розумінні. 

12. Поняття та основні ознаки, що характеризують норми права.  

13. Класифікація норм права та їхніх елементів: за суб'єктами, за їх ступенем визна-

ченості і способом вираження правил поведінки; правовою природою тощо. 

14. Поняття джерела права, його різні значення.  

15. Система джерел (форм) права.  

16. Нормативні акти як джерела права та їхня система.  

17. Закон як основне джерело права у правовій державі, підзаконні нормативні акти. 

18. Межі дії нормативних актів.  

19. Систематизація законодавства: поняття, форми. 

20. Поняття системи права.  

21. Основні галузі права та загальна характеристика їхнього змісту та джерел: 

конституційне, цивільне, трудове, адміністративне, фінансове, сімейне, земельне, 

кримінальне, цивільне процесуальне, арбітражне процесуальне, кримінально-

процесуальне, кримінально-виконавче. 

22. Система права та система законодавства, комплексні галузі права.  

23. Правотворення як процес самоорганізації права. 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

1. Управління як соціальне явище.  

2. Державне управління та його характерні риси. 

3. Принципи державного управління.  

4. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного 

права.  

5. Адміністративне право як галузь права.  

6. Особливості адміністративно-правового регулювання управлінських відносин. 

7. Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм.  

8. Дія адміністративно-правових норм.  

9. Структура адміністративно-правових норм. 

10. Джерела адміністративного права.  

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення – особливе джерело 

адміністративного права. 

12. Поняття адміністративної відповідальності.  

13. Підстави адміністративної відповідальності.  

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

1. Поняття трудового права як галузі права. Предмет трудового права.  

2. Метод правового регулювання та його ознаки. Державно-нормативний метод 

правового регулювання. Локально-договірний метод.  

3. Функції трудового права. Поняття принципів трудового права та їх 

класифікація.  

4. Система трудового права України. Загальна та особлива частини трудового 

права. Розмежування трудового права від суміжних галузей права. 

5. Поняття джерел трудового права, їх види. Локальні нормативні акти як 

особливе джерело трудового права. 

6. Поняття та значення колективного договору.  
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7. Правові підстави й умови укладання колективного договору.  

8. Зміст трудового договору. Нормативні та погоджувальні умови трудового 

договору.  

9.  Поняття і зміст охорони праці. 

10. Організація охорони паці на підприємстві.  

11. Порядок розслідування і обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій, що пов‘язані з виробництвом.  

12. Органи нагляду та контролю за охороною праці. Їх повноваження.  

13. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Господарське право як галузь права.  

2. Принципи господарського права.  

3. Господарська діяльність: поняття і види.  

4. Особливості здійснення підприємницької діяльності. 

5. Господарські відносини та їх правове регулювання.  

6. Ознаки та види господарських правовідносин.  

7. Методи господарського права.  

8. Система господарського права. 

9. Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання. 

10. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. 

11. Засоби державного регулювання господарських відносин. 

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

1.Податковий кодекс України, сфера його дії та основні засади податкового 

законодавства.  

2.Сутність податків, функції податків.  

3.Класифікація податків. 

4.Характеристика прямих і непрямих податків. 

5.Податкова політика. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової 

політики. 

6.Податкова система України, основні етапи її становлення. 

7.Фіскальна служба України, склад фіскальної служби та основні функції. 

8.Поняття “ухилення від податків”. Види ухилення від податків. Сутність та форми 

перекладання податків. 

9.Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. 

10. Завдання та функції Державної фіскальної служби України. 

11. Функції територіальних органів Державної фіскальної служби України: 

державних податкових інспекцій; об’єднаних державних податкових інспекцій; 

спеціалізованих державних податкових інспекцій; податкової міліції. 

12. Характеристика структури територіальних органів Державної фіскальної служби 

України. 

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 
1. Державний бюджет як економічна категорія. Роль і місце бюджету в 
перерозподільних відносинах у суспільстві. 
2. Державний бюджет як основний фінансовий план. Роль і місце бюджету в 
системі фінансових планів. 
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3. Склад і структура доходів і видатків бюджету, фактори, що впливають на них. 
4. Поняття поточного бюджету і бюджету розвитку місцевих бюджетів. 
5. Бюджетний процес та його учасники. Стадії бюджетного процесу. 
6. Бюджетне планування: завдання, принципи і методи. 
7. Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок; бюджетний 
дефіцит. Фактори, що впливають на стан бюджету. 
8. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела фінансування, 
наслідки. 

9. Роль і місце бюджету в фінансово  кредитному механізмі. 
10. Бюджет в системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного 
розвитку. 
11. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи; структура бюджетної 
системи України. 
12. Принципи бюджетної системи України. 
13. Поняття міжбюджетних відносин; мета регулювання міжбюджетних відносин. 
14. Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль 
бюджету у фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального розвитку 
країни. 
 

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Підприємство як статутний суб’єкт господарювання. 

2. Місце підприємства в системі ринкових відносин. 

3. Організаційно-економічні умови функціонування підприємств. 

4. Оцінка якості планування підприємства. 

5. Загальна характеристика продукції. 

6. Поняття «номенклатура» та «асортимент» продукції. 

7. «Товарна», «валова», «реалізована продукція», «валовий оборот підприємства». 

8. Товарна політика підприємства і механізм її здійснення.  

9. Поняття виробнича потужність підприємства та його структурних підрозділів.  

10. Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності 

підприємства.  

11. Фонд часу обладнання та методика його визначення.  

12. Системи і методика визначення потужності підприємства.  

13. Специфіка розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки.  

14. Поняття, склад та класифікація необоротних активів підприємства.  

15. Сутність, класифікація та особливості кругообороту основних засобів 

підприємства.  

16. Амортизація як інструмент відтворення основних засобів. 

17. Нематеріальні активи підприємства. 

18. Оборотні активи підприємства. 

19. Класифікація капіталу підприємства. 

20. Кредитування як механізм формування позикового капіталу підприємства: 

поняття, принципи, завдання.  

21. Поняття структура та вартості капіталу підприємства.  

22. Аналіз капіталу підприємства: поняття, завдання, етапи та основні методи. 

23. Планування обсягу та структури капіталу підприємства: сутність, етапи та 

методи. 

24. Резерви зростання капіталу підприємства. 

25. Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства.  
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26. Сутність, функції та значення прибутку, джерела його утворення.  

27. Механізм формування чистого прибутку підприємства у взаємозв’язку з 

основними видами його діяльності. 

28. Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. 

29. Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства. 

 

ЛОГІСТИКА 

1. Поняття і сутність логістики.  

2. Передумови, причини та етапи становлення логістики.  

3. Роль логістики у реформуванні економіки України. 

4. Об’єкти логістичного управління та логістична діяльність.  

5. Характеристика потокових процесів у логістиці.  

6. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними 

потоками.  

7. Логістика як складова менеджменту. 

8. Логістичний менеджмент у системі менеджменту фірми. 

9. Логістичний аналіз підприємства. 

10. Розробка логістичної стратегії фірми. 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Особливості зовнішньоекономічної політики України 

2. Основні теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю 

3. Класифікація зовнішньоекономічних зв’язків 

4. Митне регулювання в Україні 

5. Принципи митного регулювання ЗЕД 

6. Митний тариф як інструмент економічної політики України 

7. Тарифні, нетарифні платежі 

8. Види митного режиму в Україні 

9. Основні митні процедури і порядок їх здійснення 

10. Валютне регулювання ЗЕД 

11. Нетарифні методи регулювання ЗЕД, їх класифікація 

12. Сутність і чинний механізм валютного регулювання, особливості його прояву 

на національному та міжнародному рівнях. 

13. Економічні й адміністративні методи валютного регулювання. 

 

КОНТРОЛІНГ 

1. Сутність контролінгу як нового напряму економічної роботи на підприємстві. 

2. Роль контролінгу у системі управління підприємством. 

3. Цілі та головні завдання стратегічного контролінгу. 

4. Суттєвість і завдання оперативного контролінгу. 

5. Основні підконтрольні показники стратегічного контролінгу.  

6. Основні підконтрольні показники оперативного контролінгу. 

7. Сутність управлінського обліку в системі контролінгу. 

8. Структура і склад служби контролінгу на підприємстві.  

9. Основні вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві. 

10. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 
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Додаток 5 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(СТУДЕНТІВ) ПРИ ЗДАЧІ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ЗДАЧІ 

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ 

 Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою 

системою.  

 

 Критерії оцінки знань студентів при проведенні державного екзамену 

 

1. Кожний екзаменаційний білет містить 32 завдання. Встановлено 3 рівні 

складності завдань. 

2. Перший рівень – завдання із вибором відповіді. Завдання мають по 

чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна є правильною. Оберіть правильну, 

на Вашу думку, відповідь та позначте її в картці виконання завдань. Можете 

використати чернетку для розрахунків. Завдання з вибором відповіді вважається 

виконаним правильно, якщо в картці записана тільки одна буква, якою позначена 

правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 1,5 

бала. 
3. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю. Розрахунки 

проводяться в чернетці, а відповідь вписується в картці виконання завдань. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь чи трактування економічної дефініції. За 

кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали. 

 

Оцінювання завдань другого рівня проводиться за системою: 

3 бали Дана чітка, правильна повна відповідь.  

0 балів Відсутність відповіді. В картці вказана неправильна відповідь. 

 

4. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне розв’язання і 

обґрунтування одержаної відповіді, або доведення заданого твердження). В цих 

завданнях треба акуратно записати послідовні, логічні дії та пояснення, необхідні 

посилання та математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати розв'язання схемами, графіками, таблицями. В 

картці виконання завдань студент обов'язково записує правильну відповідь. За 

кожну правильно розв’язану задачу студенту виставляється 20 балів. 

 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться за системою: 

20 балів 

 

 Одержана правильна відповідь з обґрунтуванням усіх ключових 

моментів розв'язування. Проведені акуратні і достатні записи, 

приведені розрахунки, складені бухгалтерські проводки, заповнені 

необхідні документи.  

10 балів 

Наведена логічно правильна послідовність кроків розв'язування. Деякі 

з ключових моментів обґрунтовано недостатньо, розв'язана правильно 

лише частина завдання, приведені розрахунки, складені бухгалтерські 

проводки, заповнені необхідні документи частково. В картці не 

вказана правильна відповідь. 
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0 балів 

 

Якщо студент не приступав до розв'язання завдання, або приступив, 

але його записи не відповідають попереднім критеріям оцінювання 

завдань цього рівня. В картці не вказана правильна відповідь 

 

5. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені 

відповіді у картці виконання завдань вважаються як помилки. 

6. Результат тестування залежить від загальної кількості набраних балів. 

 

 

Шкала оцінювання успішності студентів за результатами державного 

іспиту за фахом з дисциплін циклу фахової підготовки бакалаврів 

 

Оцінка в балах  Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 A 5 відмінно 

81 - 89 B 4 дуже добре 

71 – 80 C добре 

61 - 70 D 3 задовільно 

51 - 60 E достатньо 

21 - 50 FX 2 незадовільно 

0 - 20  F 2 незадовільно (без права 

перездачі) 
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Додаток 6 
КОД РОБОТИ _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА 

з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки 

 

 

 

 

 

Прізвище               

 

Ім’я                

 

По батькові               

 

 

 

Білет ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група ____________ 

Дата ____________ 

 

Загальна кількість балів ____________ 

Члени ЕК ____________  

____________  

____________  

____________  

____________  
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КОД РОБОТИ _______________ 

Білет ___ 
 

1. Перший рівень – завдання з вибором відповіді 
 

№  

завдання 

Варіанти відповіді 
Бали 

А Б В Г 

1.1.      

1.2.      

1.3.      

1.4.      

1.5.      

1.6.      

1.7.      

1.8.      

1.9.      

1.10.      

1.11.      

1.12.      

1.13.      

1.14.      

1.15.      

1.16.      

1.17.      

1.18.      

1.19.      

1.20.      

Разом балів по першому рівню  

 

2. Другий рівень – завдання з вибором відповіді підвищеної складності 

 
№  

завдання 
Відповідь Бали 

2.1.  

 

 

 

 

2.2.  

 

 

 

 

2.3.  

 

 

 

2.4.  

 

 

 

 

2.5.  

 

 

 

 

2.6.  

 

 

 

2.7.  
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КОД РОБОТИ _______________ 
 

2.8.  

 

 

 

 

2.9.  

 

 

 

 

2.10.  

 

 

 

 

Разом балів по другому рівню  

 

 

3.Третій рівень – задачі 

 

3.1. Задача/Ситуаційне завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість набраних балів студентом за задачу 3.1  
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КОД РОБОТИ _______________ 

 

 

3.2. Задача/Ситуаційне завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість набраних балів студентом за задачу 3.2  

 


