
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

                                                            „ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Ректор Одеського державного 

екологічного університету 

 Степаненко С.М. 

„_05__” _квітня_ 2021 р. 

 

Затверджено на засіданні Приймальної  

комісії  ОДЕКУ  05  березня  2021 року, 

протокол № 7 

 

Наказ № 60-ОД від 05.04.2021 року 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
073 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»   

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА – 2021 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент 

організацій та адміністрування», що пропонується вступникам для продовження 

навчання за освітньо-професійною  програмою підготовки магістрів, 

проводиться з метою виявлення у вступників теоретичних знань та практичних 

навичок, яких вони набули під час навчання на освітньому ступені/рівні 
бакалавра/спеціаліста (магістра) з комплексу спеціальних навчальних дисциплін 

та визначення можливості вступників опанувати навчальні дисципліни 

підготовки фахівця освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 

«Менеджмент організацій та адміністрування».  

Фахове вступне випробування здійснюється шляхом оцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим 

стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) 

«Освітньо-кваліфікаційна характеристика», з використанням загальнодержавних 

методів комплексної діагностики. 

Мета вступного випробування – відбір претендентів на навчання за рівнем 

вищої освіти магістр. 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі за тестовими 

завданнями. Білет фахового вступного випробування містить 100 завдань 

(тестові завдання закритого типу). Тривалість вступного випробування – 120 

хвилин (2 години). 

Для вступників на рівень вищої освіти «Магістр» на основі базової або 

повної вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент організацій та 

адміністрування» комплекс спеціальних навчальних дисциплін включає 

дисципліни: 

 

- Менеджмент 

- Управління персоналом 

- Економіка і фінанси підприємства 

- Основи зовнішньоекономічної діяльності 

 

Організація та проведення фахового вступного випробовування 

здійснюється відповідно до порядку, визначеному у Положенні про приймальну 

комісію Одеського державного екологічного університету. 

Вступники, які не з’явились на фахове вступне випробування без поважних 

причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі 
не допускаються.  

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією щодо 

структури та змісту фахового вступного випробування. 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

І  «МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в орга-

нізації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових 

знань та мистецтво управління. Методи досліджень. 

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. Закони і закономірності 
менеджменту. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні 
мети організації. Класифікація принципів менеджменту та 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. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. 

Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання 

загальних. Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту 

як результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, 

принципів та функцій менеджменту. 

Тема 5. Процес управління. Процес управління як сукупність 

взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та 

інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, 

предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури. 

Особливості процесу управління. Управлінське рішення як результат 

управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття 

управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття 

управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Підходи до 

прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень. 

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту. Сутність і зміст 

планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок. Основні 
елементи системи планування. Етапи процесу планування. Класифікація цілей 

організації. Процес постановки цілей. 

Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту. Сутність 

функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові 
організаційної діяльності. Процес делегування повноважень і відповідальності. 
Типи повноважень. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. 

Департаменталізація. Взаємодія структур організації. 



Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту. Значення 

людського фактора в управлінні організацією. Поняття мотивування. 

Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі 
мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний 

підходи. Зіставлення теорій, мотивування. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту. Поняття 

контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції 
контролювання. Етапи процесу контролювання. Модель процесу 

контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. 

Види управлінського контролювання. 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту. Поняття 

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

процесу регулювання. 

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті. Інформація, її види та 

роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що 

висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди 

комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Засоби комунікацій, їх переваги та 

недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 
комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні 
перевантаження. 

Тема 12. Керівництво та лідерство. Поняття та загальна характеристика 

керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні 
фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, 

лідерство, влада. 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 13. Ефективність менеджменту. Видова класифікація ефективності 
організації. 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. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. 

Культура менеджменту. 
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ІІ. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій. 

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

управління персоналом. Управління персоналом як специфічна функція 

менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «трудовий 

потенціал» «кадри». Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. 

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій 

і теорій управління персоналом. Особливості управління персоналом у 

закордонних компаніях: можливості використання досвіду. 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система. Поняття 

особистості. Індивід й індивідуальність. Класифікація персоналу за категоріями 

та її характеристика. Основні характеристики персоналу організації. Чисельність 

та структура персоналу організації. 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. Розробка та реалізація кадрової політики у 

концептуальних кадрових документах. Сутність стратегії управління 

персоналом. Основні типи кадрової стратегії. Механізм розроблення та реалізації 
стратегії управління персоналом.  

Тема 4. Кадрове планування в організаціях. Поняття кадрового 

планування, його мета та завдання. Види планування. 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. 

Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. 
Оперативний план роботи з персоналом в організації. Індивідуальний план 

працівника. Структура інформації про персонал. 

Тема 5. Організація набору та відбору персоналу. Зміст процесу набору 

та наймання працівників. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення 

вакантних місць. Професіограма: модель співробітника і модель посади. 

Залучення персоналу. Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. 

Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть і завдання, 

організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівників. 

Моделі, методи та критерії відбору працівників. Загальні процедури найму 

персоналу в організаціях. Етапи відбору кадрів. Трудова адаптація та її види. 

Первинна та вторинна адаптація. Входження та інтеграція. 

Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу. 

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і 
тенденції розвитку кадрових служб. Основні функції та відповідальність 

кадрових служб. Ролі та функції менеджера з персоналу в організації роботи 

кадрової служби. Вимоги до менеджера з персоналу. Інформаційне та методичне 

забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з управління 

персоналом. Основні регламентуючі документи в організації діяльності кадрових 

служб. Організація обліку та звітності з персоналу. Заходи з охорони та безпеки 

кадрової інформації в організації. 
Тема 7. Формування колективу організації. Колектив як соціальна група. 

Ознаки колективу, його функції колективу та різновиди в організації. Роль 

керівника та менеджера з персоналу у формуванні колективу. Види структур 

трудового колективу. Ознаки колективу. Принципи та етапи процесу створення 

трудового колективу. Роль корпоративної культури у формуванні колективу 

організації. Структура трудового колективу.  

Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Згуртованість 

колективу: сутність і стадії. Особливості управління персоналом на етапах 

розвитку колективу. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. 

Колектив і команда: спільне та від'ємне. Соціально-психологічні особливості 



колективу як об'єкта управління. Психологічна сумісність членів колективу та 

чинники, що її обумовлюють. Соціальні ролі особистості. Сутність і значення 

соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та 

реалізація плану соціального розвитку.  

Тема 9. Оцінювання персоналу в організації. Оцінювання персоналу в 

сучасній організації. Сутність та різновиди оцінювання персоналу за цілями. 

Критерії та методи оцінювання персоналу. Основні принципи ефективного 

ділового оцінювання працівників. Оцінювання якості роботи різних категорій 

персоналу. Методи оцінювання управлінського персоналу. Критерії та різновиди 

ділового оцінювання керівників. Показники оцінювання різних категорій посад 

керівників. Основні критерії оцінювання спеціалістів. Оцінювання робітників і 
службовців. Атестування персоналу: сутність та види. Призначення та зміст 

атестаційної комісії. Організація та порядок проведення атестації персоналу. 

Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації 
персоналу. 

Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації. 
Загальний і професійний розвиток персоналу: сутність ті завдання. Навчання 

персоналу. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення 

кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. 

Зміст понять «самоосвіта», «саморозвиток». Поняття про трудову кар'єру та 

службове зростання. Планування та управління службовою кар'єрою 

працівників. Моделі кар'єри та фактори, що визначають напрям і швидкість 

кар'єри. Управління мобільністю кадрів. Аналізування потреб та оцінка плану 

розвитку персоналу. Планування та підготовка кадрового резерву. Ротація кадрів 

як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Види кадрових 

нововведень. Інноваційний потенціал працівника. 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу. Причини та 

фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Соціальні гарантії. 
Управління плинністю кадрів та фактори, що їх зумовлюють. Показники 

абсолютні та відносні. Розробка заходів із регулювання плинності персоналу. 

Управління якістю трудового життя працівників організації. Управління 

безпекою персоналу: техніка безпеки та охорони здоров'я працівників в 

організації.  
Тема 12. Соціальне партнерство в організації. Соціальне партнерство як 

засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. Механізм функціонування 

системи соціального партнерства: функції і завдання, законодавча база. 

Колективний договір: сторони, зміст, порядок укладання та реєстрації, строк 

чинності та контроль за його виконанням. Регулювання соціально-трудових 

відносин в організації. Роль профспілкової організації у представництві інтересів 

найманих працівників. 

Тема 13. Ефективність управління персоналом. Система економічних, 

соціальних та організаційних показників управління персоналом: сутність та 

зміст. Критерії ефективності управління персоналом. Комплексна оцінка 

ефективності управління персоналом: сутність, переваги та недоліки у 



застосуванні. Методи та показники оцінювання ефективності результатів роботи 

персоналу. Ефективність витрат на персонал.  
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ІІІ «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» 

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. 
Підприємство як суб'єкт господарювання та об'єкт ринкових відносин. 

Організаційно-економічні умови функціонування підприємств. Поняття 

економічного суверенітету, самоокупності та самофінансування. Зовнішнє 

середовище функціонування підприємства, його характеристика. Види 

підприємства та їх класифікація. Напрями та види діяльності підприємства, 

права в питаннях планування та розвитку, залучення та використання ресурсів, 

розпорядження прибутком. 

Тема 2. Планування діяльності підприємства. Зміст та основні принципи 

планування діяльності підприємства. Технологія планування діяльності 
підприємства. Цільові характеристики діяльності підприємства, їх класифікація, 

вимоги до формування. Стратегічне планування діяльності підприємства. 

Тактичне та оперативне планування.  

Тема 3. Економічна характеристика продукції підприємства. Загальна 

характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що виробляє 
та реалізує підприємство. Товарна політика підприємства і механізм її 
здійснення. Життєвий цикл товару. Формування асортименту товарів та 

управління ним.  



Тема 4. Виробнича програма підприємства. Зміст, завдання та місце 

виробничої програми в системі господарських планів підприємства. 

Інформаційне забезпечення обґрунтування виробничої програми підприємства.  

Фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції. 
Планування параметрів виробничої програми. Ресурсне забезпечення виробничої 
програми підприємства. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції 
підприємства.  

Тема 5. Виробнича потужність підприємства. Поняття, інформаційна база 

та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Системи і 
методи визначення потужності підприємства. Динамічні показники виробничої 
потужності. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої 
потужності, їх класифікація і характеристика.  

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства. Поняття та види економічних 

ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу підприємства. Чинники, 

що обумовлюють рівень використання ресурсного потенціалу. Основні напрями 

підвищення ефективності ресурсного потенціалу підприємства. 

Тема 7. Трудові ресурси підприємства. Трудові ресурси підприємства та 

характеристика їх видів. Продуктивність праці робітників: поняття та методи 

оцінки. Фактори, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. 

Основні напрями підвищення продуктивності праці та ефективності трудових 

ресурсів підприємства. Системи оплати праці та їх характеристика. Фонд оплати 

праці підприємства, методи його планування та шляхи раціоналізації. 
Тема 8. Майнові ресурси (активи) підприємства. Сутність та 

класифікація активів підприємства. Поняття, склад та класифікація необоротних 

активів підприємства. Сутність, класифікація та особливості відтворення 

основних засобів підприємства. Нематеріальні активи підприємства: сутність, 

класифікація, призначення, особливості формування та відтворення. 

Довгострокові фінансові інвестицій підприємства: поняття, класифікація, методи 

оцінки. Оборотні активи підприємства: економічна сутність та класифікація. 

Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства. Дебіторська 

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

класифікація. Сутність і класифікація грошових активів підприємства та їх 

еквівалентів. Резерви прискорення оборотності активів підприємства. 

Тема 9. Фінансові ресурси (капітал підприємства). Фінансові ресурси 

підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування. Капітал як 

складова ресурсів підприємства: характеристика, принципи формування та 

класифікація. Власний капітал підприємства. Позиковий капітал підприємства.  

Особливості, форми та інструменти банківського і небанківського кредитування 

підприємства. Поняття структури та вартості капіталу підприємства.  

Планування обсягу і структури капіталу підприємства. Резерви зростання 

капіталу підприємства. 

Тема 10. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. 
Класифікація витрат підприємства та концепція собівартості продукції.  
Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Поняття 



калькулювання продукції підприємства. Управління поточними витратами. 

Шляхи раціоналізації складу витрат підприємства. 

Тема 11. Доходи та цінова політика підприємства. Доходи підприємства 

та їх класифікація. Сутність, механізм формування та  етапи планування доходів 

підприємства.  Сутність та етапи розроблення цінової політики підприємства. 

Методи ціноутворення. Напрями забезпечення ефективності цінової політики. 

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства. Поняття, види 

та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність, 

функції та значення прибутку, джерела його утворення. Показники 

рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. Резерви зростання 

прибутку підприємства: поняття, класифікація, методика оцінки. 

Тема 13. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки. Поняття 

ефекту та види ефекту. Ефективність діяльності підприємства: сутність та 

основні характеристики. Поняття та систематизація показників ефективності 
діяльності підприємства. Напрями підвищення ефективності діяльності 
підприємства. 

Тема 14. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки.  
Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його 

дослідження та методи оцінки. Сутність понять ліквідності,  платоспроможності 
підприємства. Фінансова стійкість  підприємства  та показники її оцінки. 

Сутність та показники оцінки рентабельності діяльності підприємства. 

Показники оцінки ділової активності підприємства.  

Тема 15. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства.  

Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку. 

Еволюційна та революційна концепції розвитку підприємства Основні форми 

розвитку підприємства. Сутнісна характеристика та організаційні форми 

трансформації підприємств (організацій) та об'єднань. Розробка і реалізація 

програми (бїзнес-проекту) трансформації підприємств.  

Тема 16. Економічна безпека підприємства та його антнкрнзова 

діяльність. Сутність і фази розгортання кризи. Фактори, що обумовлюють 

виникнення кризи. Банкрутство підприємства та його види. Загальна 

характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб'єкта господарювання.  Цілі 
та форми санації. Класифікація санаційних заходів. Економічна безпека 

підприємства, система показників та оцінювання її рівня. Механізми 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 
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VІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ТЕМА 1. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів ринкових відносин.  

Сутність і фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 

Зовнішньо-економічний комплекс держави. Суб'єкти та основні форми ЗЕД. 

Основні теорії ЗЕД. Особливості ЗЕД в Україні. 
Тема 2. Регулювання ЗЕД. 

Сутність і основні суб'єкти регулювання ЗЕД. Інструменти регулювання на 

мікрорівні. Інструменти макроекономічного регулювання. Міжнародні 
інститути зовнішньоекономічного регулювання. 

Тема 3. Митне регулювання ЗЕД. 



Митне регулювання і його сучасна специфіка. Сутність і форми 

нетарифного регулювання. Сутність і форми тарифного регулювання. Мито і 
його види. Особливості митного регулювання в Україні. 

Тема 4. Валютне регулювання ЗЕД. 

Валютні ринки й валютні курси. Основні валютні операції в сучасній ЗЕД. 

Особливості та інструменти регулювання валютних ринків. Проблеми 

валютного регулювання в Україні. 
Тема 5. Форми виходу підприємств на зовнішній ринок. 

Правові передумови ЗЕД підприємств. Головні форми 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Класифікація 

зовнішньоторговельних операцій. 

Тема 6. Форми зустрічної торгівлі. 
Сутність і суперечності товарообмінної (зустрічної) торгівлі. Бартерні 

операції. Зустрічні закупки у ЗЕД. Інші форми зустрічної торгівлі. Операції 
з давальницькою сировиною Компенсаційні угоди. Операції на широкій 

компенсаційній основі. Постачання на комплектацію. Викуп застарілої 
продукції. 

Тема 7. Експортно-імпортні операції та порядок їх укладання. 

Етапи здійснення  експортно-імпортної угоди.  Експортні  операції.  
Порядок здійснення реекспортних угод. Імпортні операції Реімпорт та його 

специфіка. Особливості зовнішньоторговельних операцій з окремими групами 

товарів. 

Тема 8. Посередницькі операції на зовнішніх ринках. 

Сутність і класифікація посередницьких операцій у ЗЕД. Угоди за 

договорами доручення, комісії, постачання. Консигнаційні угоди. Основні 
суб'єкти міжнародного торговельного посередництва. 

Тема 9. Орендні операції в ЗЕД.. 

Сутність і особливості міжнародних орендних операцій. 

Короткострокова оренда - рейтинг. Особливості хай рингу. Лізинг у 

міжнародній господарській практиці. 
Тема 10. Організація та техніка підготовки, укладання і виконання 

зовнішньоекономічних контрактів. 

Специфіка зовнішньоторговельної контрактної діяльності. Особливості 
вибору міжнародного ринку і контрагента угоди. Особливості здійснення 

ділових переговорів у ЗЕД. 

Тема 11. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу. 

Сутність і міжнародні правила укладання торгових контрактів. Основні 
статті типового договору міжнародної купівлі-продажу. Міжнародний арбітраж і 
вирішення зовнішньоторговельних суперечок. 

Тема 12. Ціна товару, валютні та фінансові умови контрактів, умови 

платежу. форми розрахунків. 

Особливості сучасної зовнішньоторговельної цінової стратегії фірми. 

Основні ціни зовнішньоторговельних контрактів. Цінові знижки. Базисні 
умови постачань «ІНКОТЕРМС». Основні умови, засоби та форми міжнародних 

розрахунків. 



Тема 13. Організація і функціонування підприємств з іноземним капіталом.  

Законодавство України  про режим іноземного інвестування. Особливості 
функціонування  підприємств з  іноземними  інвестиціями. Державне  й 

міжнародне регулювання іноземного інвестування. 

Тема 14. Організація та технологія міжнародних перевезень. 

Класифікація міжнародних перевезень. Особливості договорів міжнародних 

перевезень. Перспективи України на ринку міжнародних перевезень. 

Тема 15. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні 
експортно-імпортних операцій. 

Сутність, принципи й особливості міжнародного маркетингу. 

Просування товарів на зовнішньому ринку і функції відділу маркетингу 

зовнішньоторговельного підприємства. 

Тема 16. Економічна ефективність ЗЕД. 

Сутність і основні показники зовнішньоторговельної діяльності 
підприємства. Показники ефективності зовнішнього інвестування і кредитування. 

Інтегральні показники ефективності ЗЕД. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні 
здійснюється за 200-бальною шкалою. В тестових завданнях правильною є лише 

одна відповідь, що оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів за 

правильне виконання всіх завдань - 200 балів.  

Кожний абітурієнт отримає індивідуальний варіант тестового завдання, 

бланк для відповідей та лист-чернетку.  

Перед початком вступного випробування, представники приймальної 
комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестового завдання. 

Якщо здобувач вищої освіти ступеня магістра під час складання фахового 

вступного іспиту отримав відносну оцінку менше 50% (1-49 балів) - зазначений 

результат вважається незадовільним. До подальшої участі у конкурсному відборі 
за програмою підготовки магістра цей абітурієнт не допускається. 

 


