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ВСТУП 

 

Програму вступних фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 

освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» розроблено 

відповідно до освітньо-професійної програми. 

Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки знань, що 

формують програмні результати навчання зазначені освітньо-професійній 

програмі. 

Вступне фахове випробування проводиться з метою виявлення рівня 

підготовки вступника, визначення ступеня володіння професійними знаннями 

для подальшого опанування освітнього ступеня «магістр» спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне 

управління та адміністрування». 

До складу програми вступних фахових випробувань увійшли змістовні 

модулі програм нормативних дисциплін. 

Основний зміст включає п’ять дисциплін: 

1. Менеджмент. 
2. Управління персоналом. 

3. Економіка і фінанси підприємства. 

4. Адміністративне право. 

5. Публічне адміністрування. 

Програма вступних випробувань складається з наступних розділів: 

1. Вступ. 
2. Основний зміст. 

3. Критерії оцінювання знань вступників. 
4. Список рекомендованих джерел. 



1. Основний зміст  

Розділ 1. Менеджмент 

Сутність управління. Суб'єкт та об'єкт управління. Менеджмент як 

професійна діяльність, наука та навчальна дисципліна. Цілі та завдання 

менеджменту. Підвищення ролі та значення менеджменту в сучасних умовах. 

Розвиток теорії і практики менеджменту. Підхід до управління з позицій 

виділення різних шкіл (наукового менеджменту, адміністративного управління, 

людських стосунків, поведінських наук, кількісного підходу). Процесний, 

системний і ситуаційний підходи в менеджменті. 

Поняття організації. Формальні та неформальні, прості та складні 

організації. Види організацій в Україні. Підприємства, їх різновиди (за 

галузевою приналежністю, формою власності, організаційно-правовою 

формою, розміром). Об'єднання підприємств (концерни, картелі, консорціуми, 

асоціації, холдинги, франчайз). Загальні риси організацій; Організація як 

відкрита система. Основні підсистеми. 

Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних 

(цілі, структура, завдання, технологія, люди), фази життєвого циклу організації. 

Зовнішнє середовище організації - загальні характеристики 

(взаємозалежність факторів, складність, рухомість, невизначеність 

середовища). Фактори прямої та непрямої дії. Імідж підприємства. 

Загальні принципи: плановість, науковість, співвідношення галузевого та 

територіального управління, поєднання централізованого регулювання з 

господарчою самостійністю, єдиноначальність та колегіальність, 

самоуправління, стимулювання. Принципи управління за Файолем. 

Кібернетичні принципи (системність, ієрархічність, необхідність різноманіття, 

обов'язковість зворотного зв'язку). 

Поняття функцій менеджменту, їх класифікація. Характеристика 

основних (загальних) та часткових функцій менеджменту, зв'язок між ними. 

Взаємозв'язок планування, організації, мотивації, контролю та координації. 

Сутність функції планування. Процес стратегічного планування. Стратегії 

обмеженого зростання, скорочення та поєднання. Вибір стратегії. Планування 

реалізації стратегії. Тактика, політика, процедури, правила. Оцінка стратегії. 

Сутність організації як управлінської функції, її основні аспекти. 

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Обмеженість 

повноважень. Сутність мотивування. Основні її компоненти: мотиви і стимули. 

Потреби первинні та вторинні. Винагорода внутрішня та зовнішня. 

Мотиваційне ядро. Установка на успіх та уникнення невдачі. Змістовні теорії 

мотивування (теорія Маслоу, модель Герцберга). Процесуальні теорії 

мотивування (теорія очікувань; теорія справедливості). Індивідуальне та 

групове мотивування. Стимулювання праці. 

Сутність і елементи управлінського контролювання. Вирішення проблем 

невизначеності, попередження виникнення кризових ситуацій, підтримки 

успіху. Форми управлінського контролювання: попередній, поточний та 

заключний. Принципи ефективного контролювання. Процес управлінського 

контролювання: розробка стандартів та критеріїв, порівняння досягнутих 

результатів із встановленими стандартами, етап дії. Людина як об'єкт 

управлінського контролювання. Сутність координування. Етапи 

координування: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, коригування 



рішень. 

Делегування діяльності: суть, переваги, оптимальні умови використання. 

Перешкоди у делегуванні (з боку керівників та виконавців) та шляхи їх 

подолання. Лінійні та функціональні повноваження. 

Побудова організації, організаційне проектування. Елементи 

організаційних структур. Макро- і мікроструктури. Класифікація 

організаційних структур управління. Лінійні ти функціональні структури 

управління. Комбіновані організаційні структури: лінійно-функціональні, 

лінійно-штабні, дивізіональні, матричні. Принципи побудови структур 

управління. Централізація та децентралізація. Діапазон керованості, фактори, 

які його визначають. Етапи розподілу управлінської праці. Дотримання 

субординації. Визначення функцій заступників. Організація взаємодії. 

Комунікаційно- інформаційні аспекти розпорядчої діяльності. 

Сутність методів менеджменту та їх класифікація. 
Адміністративні методи менеджменту: організаційні (регламентування, 

нормування, інструктування), розпорядчі (накази, розпорядження, постановка 

завдань, інструктування, координація робіт). Інструктування підлеглих. 

Оцінювання виконання. Економічні методи менеджменту: стимули, податки, 

фінанси, кредит, бюджет, ціни, тарифи тощо. 

Соціальні методи: управління окремими груповими явищами і процесами; 

управління індивідуально-особистою поведінкою. 

Психологічні методи: формування і розвитку трудового колективу, 

методи гуманізації стосунків у трудовому колективі, методи психологічного 

спонукання, методи професійного відбору і навчання. 

Взаємозв'язок методів менеджменту. 

Сутність та класифікація проблем. Сутність та класифікація 

управлінських рішень за: сферою охоплення; тривалістю дії; рівнем прийняття; 

характером розв'язуваних задач; масштабами впливу; строками впливу, 

напрямом впливу; способами обґрунтування; способами прийняття; 

функціональним змістом; ступенем директивності; 

Інформація в управлінні. Суть, класифікація управлінської інформації (за 

змістом, формою та знаком передавання, формою фіксування, стадією обробки, 

місцем походження, часом, повнотою та можливістю використання, 

достовірністю, джерелом). Інформаційні системи процесу управління та їх 

удосконалення. 

Значення комунікації. Види комунікацій в управлінні. Організація 

комунікаційного процесу, його етапи. Зворотний зв'язок. Викривлення. 

Міжособистісні та організаційні бар'єри комунікації, їх подолання. 

Різновиди соціальних груп. Колектив як соціальна група. Ознаки 

колективу: спільність мети, єдність інтересів, організаційна оформленість, 

постійне спілкування у процесі роботи, соціально-психологічна спільність. 

Функції та повноваження трудових колективів. 

Різновиди колективів: за видами діяльності, тривалістю існування. Рівні 

об'єднання працівників у колективи. Особливості первинних трудових 

колективів. 

Структура трудового колективу. Реальна структура: виробничо- 

функціональна, соціально-психологічна. Умовна структура: професійно- 

кваліфікаційна, соціально-демографічна. Специфіка жіночих колективів. 

Розвиток трудового колективу: стадія формування, диференціації та 



інтеграції. Особливості менеджменту на різних стадіях розвитку трудового 

колективу. Згуртованість колективу: суть, стадії та рівні. Колективи згуртовані, 

розчленовані та роз'єднані. Показники згуртованості. Фактори, що впливають 

на згуртованість (загальні та специфічні), роль менеджера. 

Соціально-психологічний клімат трудового колективу, його суть та 

формування. Формальні та неформальні стосунки у колективі. Ефективне 

керівництво неформальними групами. Сумісність у колективі. 

Конфлікт, його сутність, об'єктивні та суб'єктивні передумови конфлікту. 

Можливі стратегії поведінки у конфлікті. Функціональні та дисфункціональні 

наслідки конфлікту. Причини виникнення конфліктів, їх види та профілактика 

конфліктів. Модель процесу конфлікту. Аналіз конфліктної ситуації. 

Розрізнення причин та приводів. Виявлення інтересів опонентів. Конструктивне 

вирішення конфліктів. Структурні та міжособистісні методи вирішення 

конфліктів. Стреси в управлінні. 

Причини та прояви опору змінам. Типи психологічних бар'єрів. 

Передумови позитивного ставлення до нововведень. Подолання 

індивідуального та групового опору змінам (інформування, навчання, 

співучасть, особистий вплив, стимулювання, звільнення). 

Науково-технічне співробітництво: конкуренція і кооперація в галузі 

сучасних технологій. 

Керівництво в організації. Особистий вплив і влада. Необхідність влади в 

управлінні. Баланс влади. Форми влади і впливу. Класифікація основ влади: 

заснована на примушенні, винагороді, законна влада, влада прикладу, влада 

експертних знань, влада через переконання. Порівняльна характеристика різних 

методів впливу на підлеглих. Вплив через переконання і вплив через участь. 

Лідерство як соціально-психологічне явище. Роль лідера в управлінні 

колективом. Формальне та неформальне лідерство. 

Огляд теорій лідерства. Підхід з позицій особистих якостей. 

Поведінський підхід: стилі керівництва, теорія X та У. Ситуаційний підхід - 

модель Фідлера, підхід «шлях-ціль», теорія життєвого циклу, модель Врума-

Йєттона. Лідерство і стиль керівництва. Стилі керівництва: автократичний, 

демократичний, ліберальний. Культура управління та її складові елементи. 

Культура управлінських працівників. Культура трудового процесу: культура 

організації праці, спілкування, процесу управління, документування тощо. 

Соціальна відповідальність керівника, її сутність та складові. 

Документи, їх функції та різновиди, система документації. Види потоків 

документі. Порядок проходження та виконання документів. 

Ефективність менеджменту: економічні та соціальні аспекти. Критерії та 

показники оцінки. Співвідношення результатів діяльності та витрат. Система 

показників. Загальний процес управління ефективністю. 

Критерій результативності та розвитку організаційної системи. 

Пріоритетність продуктивності. Взаємозв'язок факторів: розмір підприємства, 

цілі та функції, технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості. 

 

Розділ 2. Управління персоналом 

Персонал як суб'єкт і об'єкт управління. Характеристика персоналу 

організації. Індивід. Особистість. Класифікаційні ознаки персоналу за 

категоріями. Робітники та службовці. Різновиди соціальних груп: за видами 

діяльності, за тривалістю існування. Структура персоналу: штатна, 



організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, 

статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, 

штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі 

чисельності. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників 

Поняття професії, кваліфікації, спеціальності. Компетентність, працівника. 

Види компетенції. Професійна компетентність і професійна придатність 

Поняття її значення сучасної кадрової політики організацій. Основні 

структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування 

кадрової політики. 

Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку 

організації, стратегії управління персоналом і кадрової політики. Зміст кадрової 

політики на різних етапах життєвого циклу організації. 

Поняття про кадрове планування. Мета й завдання планування персоналу. 

Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають 

на визначення потреб у персоналі. Планування чисельності персоналу по 

категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі. Зміст понять «вакансія», 

«посада». Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у 

персоналі. Прогнозування якісної та кількісної погреби у персоналі. Ключові 

компетенції персоналу. 

Добір кадрів. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення 

вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель 

співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта й карта компетенцій. 

Залучення персонал: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для 

відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. 

Лізинг персоналу. 

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, 

проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. 

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність 

кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу 

повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами 

організації. Реорганізація роботи кадрової служби. 

Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з 

персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності та 

ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, 

професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби. 

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування 

корпоративної культури: цінності та традиції колективу. Специфіка процесу 

управління персоналом у багатонаціональних компаніях. 

Суть і стадії згуртованості колективу. Особливості управління 

персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані 

та роз'єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль 

комунікацій в управлінні персоналом. 

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. 

Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних 

якостей працівників і керівників сучасних організацій. Психологічні риси 

особистості керівника, вимоги до нього як до лідера. 

Сутність і значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи 

розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку 

Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. 



Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення 

високого життєвого рівня та поліпшення культурно-побутових умов 

працівників, розвиток самоврядування тощо. Функції та повноваження 

трудових колективів. 

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. 

Сутність і види оцінювання персоналу. Критерії та методи оцінювання 

персоналу. Інформаційні джерела. Оцінювання якості роботи різних категорій 

персоналу. Оцінювання індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і 

службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні 

показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо. Оцінювання 

спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, 

виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, 

відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль 

управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників. 

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної 

комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. 

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналізування потреб 

персоналу. Поняття про трудову кар'єру та службове зростання. Психологічний 

аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар'єрою 

працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що 

визначають напрям та ти швидкість кар'єри. 

Створення відповідних умов для зростання. Методи соціального та 

морального впливу на персонал. Гуманізація праці, залучення до управління. 

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. 

Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення 

кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. 

Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного зростання в 

Україні. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення. 

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. 

Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. 

Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників 

на звільнення. Соціальні гарантії. 

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх 

виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вилив. 

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, 

фактори, що їх зумовлюють. Розробка заходів із регулювання плинності 

персоналу. Вивчення та управління якістю трудового життя працівників 

організації. Управління безпекою персоналу. Організація навчання техніки 

безпеки та охорони здоров'я. Профілактичні та протиепідемічні заходи в 

управлінні персоналом. 

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. 

Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність 

виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб 

узгодження інтересів роботодавця і працівників. 

Громадські організації. Роль профспілкової організації у представництві 

інтересів найманих працівників. 

Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального 

партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. 

Колективні переговори, порядок укладання та реєстрації договору. Строк 



чинності колективного договору та контроль за його виконанням. Соціальна 

відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим 

працівником. 

Ефективність роботи персоналу: сутність і підходи. Взаємозалежність 

ефективності роботи підприємства від роботи персоналу. Критерії 

ефективності. Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу. Балова 

методика оцінювання ефективності роботи персоналу: теорія, зміст і 

застосування. 

Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування. 

Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та 

недоліки у застосуванні. 

 

Розділ 3. Економіка і фінанси підприємства 

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Напрями його 

діяльності та права у сфері планування, управління ресурсами, розпорядження 

доходами і прибутками. 

Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Вартість майна та вартість 

підприємства, методи їх визначення. 

Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства: 

інфраструктура ринку, що обслуговує підприємство, її характеристика 

(торгово-посередницька, виробнича, фінансово-кредитна, науково-

інформаційна тощо). Організаційно-економічні умови функціонування 

підприємства. Поняття економічного суверенітету, самоокупності, 

рентабельності, самофінансування. 

Конкурентне ринкове середовище підприємства. Поняття інтенсивності 

конкуренції. Методичні підходи до визначення інтенсивності конкуренції на 

базі ринкових часток підприємств-конкурентів. Поняття межі конкурентного 

ринку. Фактори, що впливають на визначення межі конкурентного ринку. Види 

конкурентних протиріч, визначення та класифікація конкурентів. Негативні та 

позитивні чинники наявності конкурентів на ринку. Конкурентна політика 

підприємства. 

Економічні обмеження створення та діяльності підприємства. 
Механізм державного регулювання діяльності підприємства. Пряме 

державне регулювання діяльності підприємства та його механізм. Економічне 

регулювання та його важелі. 

Класифікація підприємств та характеристика їх видів. Економічні 

особливості різних видів підприємств. 

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі 

підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та 

тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей 

господарювання від стадій життєвого циклу. Дерево цілей, його побудова та 

зміст. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства на ринку. 

Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Метод визначення «точки 

беззбитковості», «точки ліквідації»«, «зони збитковості та прибутковості». 

Планування як процес. Його необхідність та доцільність в ринкових 

умовах. 

Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, класифікаційні 

ознаки та види планів. Система планів економічного та соціального розвитку 

підприємств, їх зміст. Методи планування, їх характеристики та умови 



раціонального застосування. 

Стратегічне планування, його відмінність від традиційного планування та 

обмеження у використанні. 

Поняття стратегії підприємства. 
Організаційно-економічні передумови обґрунтування стратегії 

підприємства: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 

підприємств, визначення цілей діяльності підприємства та їх пріоритетності. 

Розробка варіантів стратегії. Критерії оцінки їх якості на основі наявного 

ресурсного забезпечення, глибини обґрунтування, ступеня важливості 

потенційного результату, ймовірності його досягнення. Діагностика поточної 

реалізації обраної стратегії: визначення ступеня реалізації стратегії; розробка 

варіантів її адаптації до діючих умов конкурентного середовища. 

Загальна характеристика продукції, яку виробляє та реалізує 

підприємство. Класифікація продукції підприємства. Поняття «номенклатура 

продукції» та «асортимент» продукції, що виробляється підприємством; 

державний класифікатор продукції та послуг.  

Методи вимірювання продукції підприємства. Вартісна оцінка продукції. 

Сутність, показники та методи вимірювання якісного складу продукції. 

Конкурентоспроможність продукції (послуг); сутність і чинники, що її 

визначають, система її забезпечення. Методика оцінювання 

конкурентоспроможності продукції. 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських 

планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Класифікація видів 

продукції підприємства за ступенем готовності, характером об'єкта 

виробництва, особливостями використання, напрямом збуту. 

Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх 

специфіка по галузях господарювання. Показники виробничої програми: 

товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована продукція. 

Поняття внутрішньозаводського та валового обороту. Взаємозв'язок між 

показниками, методика розрахунку, характер використання. 

Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми. 
Методичні інструменти аналізу виконання виробничої програми 

підприємства. 

Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції, та їх урахування 

при формуванні виробничої програми. 

Системи та методи планування виробничої програми підприємства. 

Основні фази процесу планування. Методи планування, визначення 

необхідного та можливого обсягів виробничої програми підприємства. 

Умови оптимізації обсягів випуску продукції у конкурентному 

середовищі. Методичні підходи до оптимізації виробництва у середовищі, 

критерії оптимізації. Методи і показники оптимального визначення варіантів 

виробничої програми. Умови забезпечення виконання виробничої програми 

підприємства. 

Управління обсягами реалізації продукції підприємства, залишками 

готової продукції. 

Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та 

реалізації продукції. 

Поняття «виробнича потужність підприємства», «виробнича потужність 

структурних підрозділів», окремих ланок виробництва, основного виду 



обладнання. Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої 

потужності підприємства. 

Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу 

роботи обладнання. 

Системи та методи визначення потужності підприємства. Специфіка 

розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки. 

Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, 

середньорічна виробнича потужність. 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. 

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. 

Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок у 

процесі виробництва. Особливості ресурсного потенціалу підприємств різних 

галузей економіки. Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу 

підприємства. 

Оптимальне співвідношення ресурсів. Критерії оптимізації структури 

ресурсного потенціалу. Поняття ефективності використання ресурсів 

підприємства. Показники рентабельності та ресурсовіддачі. Проблеми вартісної 

оцінки трудових ресурсів підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень 

ефективності використання ресурсів. Основні напрями підвищення 

ефективності ресурсного потенціалу підприємства. 

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними 

ознаками. Принципи формування трудових ресурсів в умовах ринкової 

економіки. Основні завдання управління трудовими ресурсами на підприємстві. 

Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів. 

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. Методи нормування витрат праці на підприємстві. 

Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх 

характеристика. 

Тарифна система, її зміст, призначення та використання на підприємстві. 

Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне 

регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень ставок та 

окладів окремих робітників. Тарифна система, її зміст та умови використання. 

Сутність контрактної форми оплати праці. 

Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на 

підприємствах з різними формами власності. Форми та системи преміювання на 

підприємстві. 

Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці 

підприємства. 

Зміст плану по праці і порядок його розробки. Штатний розклад, його 

призначення та порядок складання. Планування загального фонду оплати праці. 

Методи розрахунку фонду оплати праці. 

Сутність та класифікація майнових ресурсів підприємства. Засоби 

виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу. Засоби праці як 



фактор виробництва та фактор капіталу, взаємозв'язок між ними. Особливості 

формування засобів праці в умовах ринкової економіки. 

Поняття основних засобів підприємства як елемента матеріальних 

ресурсів. Характеристика складу основних засобів за різними 

класифікаційними ознаками. Оцінка основних засобів: первісна, поновлена, 

залишкова вартість. Поняття ліквідаційної вартості. 

Фізичний та моральний знос основних засобів. Причини морального 

зносу та їх характеристика. Економічна природа амортизації основних засобів. 

Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворювальному 

процесі. Показники, що характеризують стан та рух основних засобів. Методи 

розрахунку середньорічної вартості основних фондів, коефіцієнти оновлення та 

вибуття, здатності основних засобів. 

Ефективність використання основних засобів: поняття та критерії оцінки. 

Показники, що характеризують використання основних засобів, їх зміст та 

методика розрахунку. Аналіз ефективності використання основних засобів. 

Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання основних засобів 

та шляхи її підвищення. 

Відтворення основних фондів підприємства, умови та форми здійснення. 

Порядок та етапи планування основних засобів. Вихідні передумови та 

методи планування розвитку основних засобів підприємства за видами та 

формами відтворення. 

Сутність та класифікація оборотних засобів підприємства. Суть та 

завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. Склад 

матеріальних ресурсів і їх характеристика. Зміст плану матеріально-технічного 

забезпечення. Збалансування розміру потреби в ресурсах і джерел її 

забезпечення. Планування матеріально-технічного забезпечення, його 

взаємозв'язок із фінансовими можливостями і стратегією розвитку 

підприємства. 

Поняття оптимальної партії постачання та регламенту поставки. Критерії 

оптимізації партії постачання та обґрунтування її обсягу. 

Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за 

елементами: основні матеріали, допоміжні матеріали, комплектуючі, паливо і 

електроенергія, інструменти, тара та інше. 

Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних 

ресурсах. Види норм і їх характеристика. Методи розробки норм витрат. 

Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та 

призначення. Класифікація виробничих запасів. Показники, що характеризують 

виробничі запаси, та методика їх розрахунку. Нормування виробничих запасів 

як важливий етап управління ними. Методи нормування виробничих запасів 

(сировини та матеріалів, інвентарю та швидкозношуваних предметів праці, 

інструменту, комплектуючих та ін.). Планування потреби підприємства у 

виробничих запасах. 

Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела 

формування. Місце фінансових ресурсів у складі ресурсів підприємства. 

Відмітні характеристики підприємства, що визначають особливості формування 

його фінансових ресурсів. Кругооборот фінансових ресурсів підприємства в 

перебігу формування його капіталу. 

Капітал як складова ресурсів підприємства: характеристика з позицій 

різних підходів та принципи його формування. Сутнісні характеристики 



капіталу підприємства. Класифікація видів капіталу підприємства. 

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

відмінні особливості. Особливості формування залежно від основних 

характеристик підприємства. 

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

відмінні особливості. Особливості формування залежно від основних 

характеристик підприємства. 

Кредитування як механізм формування позикового капіталу 

підприємства: поняття, принципи, завдання. Особливості, форми та 

інструменти банківського та небанківського кредитування підприємства. 

Аналіз капіталу підприємства: поняття, завдання, етапи та основні 

методи. Показники оборотності, рентабельності, маневреності капіталу та 

фінансової стійкості підприємства. Поняття та оцінка вартості і оптимальності 

структури капіталу підприємства. Економічна додана вартість та особливості її 

оцінювання. Поняття та методичні підходи до оцінювання ефекту фінансового 

важеля. 

Планування обсягу та структури капіталу підприємства: сутність, етапи та 

методи. Фактори, які визначають особливості планування капіталу 

підприємства. 

Резерви зростання обсягу, ефективності формування та використання 

капіталу підприємства. 

Сутність    понять     «витрати»,     «поточні     витрати     підприємства», 
«собівартість продукції, послуг та робіт». Взаємозв'язок та 

взаємообумовленість ресурсів і поточних витрат підприємства. 

Класифікація поточних витрат підприємства за місцем виникнення 

витрат, функціональним призначенням, економічними елементами, способом 

перенесення на вартість продукції, рівнем еластичності від обсягів 

виробництва, ступенем однорідності, періодами, за принципами організації 

управління. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях економіки. 

Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. 
Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства, 

собівартість продукції та послуг, шляхи їх економії на підприємстві. Поняття та 

призначення центрів відповідальності за розмір витрат. 

Собівартість окремих видів продукції. Вибір калькуляційних одиниць. 

Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Методи 

калькулювання собівартості. Нормативна калькуляція як метод визначення 

планової собівартості продукції (послуг, робіт тощо). Порядок віднесення 

витрат на собівартість окремих видів продукції. Розрахунок планової 

калькуляції. Особливості калькулювання продукції на підприємствах окремих 

галузей. 

Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. Послідовність розрахунку 

витрат виробництва. Собівартість товарної продукції. Методика складання 

зведеного кошторису витрат виробництва. 

Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства. Фактори, 

що обумовлюють рівень витратомісткості продукції, робіт, послуг 

підприємства. 

Методи планування поточних витрат підприємства. Розрахунок витрат за 

техніко-економічними факторами. Виявлення резервів оптимізації поточних 

витрат підприємства. 



Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами. 
Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 

утворення. Механізм утворення доходів від звичайної діяльності, доходів від 

надзвичайних подій 

Доходи від операційної діяльності підприємства. Формування доходів 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), інших 

операційних доходів. Фактори, що впливають на доходи від операційної 

діяльності. Вплив обсягів виробництва, асортиментної та цінової політики 

підприємства на утворення доходів від операційної діяльності. 

Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності підприємств. Інші 

доходи від звичайної діяльності підприємства. 

Місце доходів у системі показників, що характеризують стан та розвиток 

підприємства. Чинники, що визначають розмір доходів різних галузей 

економіки. Резерви підвищення доходів. 

Цінова політика підприємства як фактор формування його доходів від 

реалізації продукції: сутність, цілі та етапи розроблення. Характеристика 

ціноутворюючих факторів. Методи ціноутворення. Оцінка можливостей та 

обґрунтування умов диференціації цін на продукцію підприємства. Напрями 

забезпечення ефективності цінової політики. 

Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що 

обумовлюють їх формування. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів в 

окремих галузях економіки. Системи та методи внутрішнього контролю за 

доходами підприємства. 

Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства, 

джерела утворення. 

Види та класифікація прибутку. Механізм утворення валового прибутку, 

фінансових результатів від операційної діяльності, фінансової та інвестиційної 

діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, 

чистого прибутку. 

Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на 

рентабельність діяльності підприємства. 

Система організаційного забезпечення управління прибутком 

підприємства. Інформаційна база аналізу прибутку. Системи та методи аналізу 

прибутку та прибутковості діяльності підприємства. Оцінка достатності 

прибутку підприємства. 

Методика обґрунтування прибутку на плановий період. 

Механізм розподілу та використання чистого прибутку підприємства. 

Системи та методи внутрішнього контролю за прибутком. 
Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії 

ефективності. Система показників ефективності. Основні і допоміжні 

показники ефективності. Види ефективності діяльності підприємства: 

класифікація та характеристика. 

Методичні засади оцінювання ефективності діяльності підприємства. 

Критерії ефективності діяльності підприємства. Поняття та систематизація 

показників ефективності діяльності підприємства. 

Розвиток концепції оцінювання результатів діяльності підприємства. 

Ефективність, результативність та економічність в системі оцінки успішності 

діяльності підприємства. 

Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності 



підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. 

Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його 

оцінки. Класифікація видів фінансово-майнового стану підприємства. Основні 

елементи, що визначають фінансово-майновий стан підприємства. 

Характеристика основних елементів фінансового стану підприємства. 

Сутність та класифікація платоспроможності підприємства, показники її оцінки. 

Поняття ліквідності активів та ліквідності балансу підприємства. Сутність та 

класифікація фінансової стійкості підприємства, умови її забезпечення. Система 

абсолютних та відносних показників оцінки фінансової стійкості підприємства. 

Ділова активність підприємства: сутність та показники оцінки. Майновий стан 

підприємства: сутність та показники оцінки. Сутність рентабельності 

підприємства та моделі її оцінки. Позиція підприємства на ринку цінних 

паперів та показники, що її характеризують. 

Методи оцінювання фінансово-майнового стану підприємства. Експрес- 

та фундаментальна діагностика фінансово-майнового стану підприємства. 

Поняття інтегрального оцінювання фінансово-майнового стану 

підприємства. Вимоги до інтегрального оцінювання фінансово-майнового стану 

підприємства. Методичні підходи до інтегрального оцінювання фінансово- 

майнового стану підприємства. 

Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх 

взаємозв'язок та взаємообумовленість. Конкурентні переваги як базис 

формування конкурентоспроможності підприємства. Показники та критерії 

оцінки конкурентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності: 

виробничої, організаційно-управлінської, кадрової. 

Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства. Часткові показники конкурентоспроможності та їх 

характеристика. 

Інформаційне забезпечення оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. Визначення підприємств-конкурентів. Напрями та об’єкти 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 

Прогнозування рівня конкурентоспроможності та умов його досягнення. 

Обґрунтування заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства. 

Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській 

діяльності підприємства. Типологія процесів розвитку. Основні передумови 

мотивації підприємства до розвитку. Еволюційна та революційна форми 

розвитку підприємств. Основні моделі розвитку підприємства. 

Поняття життєвого циклу підприємства та основні його етапи. 

Загальна характеристика методичних підходів до управління процесами 

розвитку підприємства. 

Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації 

підприємств (організацій) та об’єднань. Взаємозв’язок між концепціями 

розвитку підприємства та моделями трансформації підприємств у процесі 

їхнього розвитку. 

Економічна безпека підприємства: сутність, її місце та роль в 

забезпеченні життєздатності підприємства. Загроза як форма вираження 

протиріч між інтересами підприємства та зовнішнім середовищем його 

функціонування. Класифікація загроз. 

Складові економічної безпеки підприємства. Головна мета та 

функціональні цілі забезпечення економічної безпеки підприємства. 



Методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. 

Система забезпечення економічної безпеки підприємства та її елементи. 

Головна мета, функціональні цілі та принципи формування системи безпеки 

підприємства. Елементи системи економічної безпеки підприємства. 

Програма забезпечення економічної безпеки підприємства: поняття та 

типовий формат. 

Банкрутство як результат розгортання кризових явищ в діяльності 

підприємства. Фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення 

ситуації банкрутства. Види банкрутства підприємства. Інститут банкрутства: 

сутність, цілі та завдання. 

Процедура розгляду та прийняття рішення у справі про банкрутство 

підприємства. Ліквідаційна процедура: порядок та організаційно-фінансові 

умови її проведення. Санація підприємства як інструмент протидії кризовим 

явищам: умови, форми та інструменти її проведення. 

 

Розділ 4. Адміністративне право 

Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністративного права. 

Метод адміністративного права. Особливості адміністративно-правового 

регулювання управлінських відносин. 

Суб'єкт управління. Об'єкт управління. Адміністративне нормотворення. 

Адміністративне 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. 

Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм. Дія 

адміністративно-правових норм. Структура адміністративно-правових норм. 

Джерела адміністративного права. Конституція України - основне 

джерело адміністративного 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. 

Поняття органів виконавчої влади. Ознаки органів виконавчої влади. 

Правове становище органів виконавчої влади. Класифікація органів виконавчої 

влади. Система органів виконавчої влади. Особливість побудови та 

функціонування органів виконавчої влади (розпорядництво, підпорядкованість, 

підконтрольність, підзвітність, координація). 

Правове становище Кабінету Міністрів України. Центральні органи 

виконавчої влади (міністерство, державний комітет (державна служба), 

центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом). Урядові органи 

державного управління (департаменти, інспекції, служби). Органи виконавчої 

влади Автономної республіки Крим. Місцеві державні адміністрації (обласні 

державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Києва та 

Севастополя, районні державні адміністрації). 

Поняття «форми державного управління». Правові форми державного 



управління. Неправові форми державного управління. Видання нормативних 

актів управління. Видання індивідуальних (ненормативних, адміністративних) 

актів управління. Проведення організаційних заходів. Здійснення матеріально- 

технічних операцій. 

Поняття правових актів державною управління Ознаки та юридичне 

значення актів і управління. Підзаконність актів управління. Класифікація актів 

державного управління. Акти Президента України. Акти Кабінету Міністрів 

України. Акти центральних органів виконавчої влади. Акти місцевих органів 

виконавчої влади. Акти органів місцевого самоврядування. 

Вимоги до правових актів управління. Вимоги загального характеру. 

Спеціально юридичні вимоги. Організаційно-технічні вимоги. Дія актів 

державного управління. Зміна, припинення, зупинення та скасування актів 

управління. 

Адміністративний договір як форма державного управління. 
Поняття адміністративно-правових методів управління. Характерні риси 

методів управління. Види адміністративно-правових методів. Загальні та 

спеціальні методи управління. Наукові і не наукові. Державні і громадські. 

Прямого і не прямого впливу. Демократичні і диктаторські. Адміністративні і 

економічні. Методи переконання та примусу. 

Адміністративний примус та його види. Характерні риси 

адміністративного примусу. Заходи адміністративного примусу. Заходи 

адміністративного запобігання (адміністративно-попереджувальні заходи). 

Заходи припинення правопорушень. Заходи припинення загального 

призначення. Заходи припинення спеціального призначення. Адміністративні 

стягнення. 

Поняття адміністративної відповідальності. Основні риси 

адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної 

відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Адміністративне 

правопорушення (проступок) та його ознаки. Склад адміністративного 

правопорушення. Об'єкт адміністративного правопорушення. Об'єктивна 

сторона адміністративного правопорушення. Суб'єктивна сторона 

адміністративного правопорушення. Суб'єкт адміністративного 

правопорушення. Загальні правила накладення адміністративного стягнення. 

Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення. Обставини, що пом'якшують відповідальність за 

адміністративне правопорушення. Строки притягнення до адміністративної 

відповідальності. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. 

Дисциплінарна відповідальність. Підстави дисциплінарної 

відповідальності. 

Необхідність і характер державною управління економікою. Зміст 

державного керівництва у сфері економіки. Система центральних і місцевих 

органів управління у сфері економіки. Повноваження Кабінету Міністрів 

України. Повноваження Міністерства економіки України. Державна інспекція з 

контролю за цінами. Управління економіки місцевих державних адміністрацій. 

Казенні підприємства. Правові засади організації управління економікою. 

Державний контроль і нагляд у сфері економіки. 

Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення. 

Загальна характеристика законодавства у сфері соціального захисту населення. 

Система органів соціального захисту населення. Міністерство праці та 



соціальної політики, його завдання та функції. Пенсійний фонд України. 

Відомчі та місцеві органи соціального забезпечення. Місцеве самоврядування і 

соціальний захист населення. 

 

Розділ 5. Публічне адміністрування 

Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. Предметна сфера публічного адміністрування. Методологічна основа. 

Співвідношення управління та адміністрування. 

Джерела ідей управління суспільством і країною. Формування та розвиток 

теорій управління суспільством і країною. 

Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої 

половини XX століття. Японський варіант людських стосунків. Соціально- 

інженерний та гуманітарний підходи. Концепція раціонального вибору та 

«новий менеджеризм». Публічне управління в контексті неокласичної теорії. 
Управління суспільством - головне призначення публічного 

адміністрування. 

Загальний закон соціального управління - залежність управляючого впливу 

від стану системи та зовнішнього середовища. Закон необхідності посилення 

регулювання та управління суспільними процесами. Закон розмежування 

центрів влади та управління. Закон централізації та децентралізації влади. Закон 

системності організації та саморозвитку системи публічного адміністрування. 

Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. 

Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний, соціально- 

економічний та соціально-культурний процеси. Застосування принципів 

публічного адміністрування. 

Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства. 

Сутнісні характеристики громадянського суспільства. Місце і роль громадських 

організацій у публічному адмініструванні. Громадянське суспільство як сфера 

формування єдиного комплексу цінностей та відносин. Автономність і 

органічна єдність громадянського суспільства та держави. 

Взаємозв'язок економічної науки, соціології та політології. Особливості 

поведінки людей у економічній та політичній сферах. Соціальна сфера: 

публічне адміністрування та людина; публічне адміністрування та колектив; 

публічне адміністрування та суспільство. Дія ринкових принципів у політичній 

сфері. Публічна сфера і публічна політика. 

Феномен влади. Публічна влада та публічне адміністрування. Влада як 

основний засіб публічного адміністрування. Механізм взаємодії влади та 

публічного адміністрування. Держава як суб'єкт політичної влади. Економічна 

влада. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

Лобізм. 

Поняття муніципальної публічної влади і місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування - демократична основа управління в державі. Основні 

фактори формування місцевого самоврядування. Роль місцевого 

самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного 

адміністрування. 

Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування. 

Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. Посадові особи 

місцевого самоврядування. 

Інститути безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні. Вибори 



органів місцевого самоврядування. Місцевий референдум. Загальні збори 

громадян. Органи самоорганізації населення. 

Управління як визначальна функція публічного адміністрування. 

Управлінське рішення як наукова категорія. Послідовність етапів прийняття 

рішень. Динаміка виконання рішень. 

Фактори, що визначають складність інституту публічного адміністрування. 

Нові тенденції в системі публічного адміністрування. 
Структура механізму та органів публічного адміністрування. Типологізація 

органів публічного адміністрування. Принципи організації діяльності органів 

публічного адміністрування. Територіально - адміністративний аспект 

публічного адміністрування. 

Проблеми вибору найкращої форми правління. Методи публічного 

адміністрування. Застосування демократичних методів. 

Стиль публічного адміністрування. Бюрократія в системі публічного 

адміністрування. Бюрократія як наукова категорія. Теорія бюрократії М.Вебера. 

Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії. Основні ознаки та атрибути 

бюрократії. Політизація вищого чиновництва. Публічна служба. 

Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. Поняття 

корупції та корупційних дій. Нормативно-правова база антикорупційної 

діяльності. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції. 

Фактори запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-правовий, 

організаційний, економічний, кадровий, морально-психологічний. 

Формування підходів до соціальної політики. Держава як гарант соціальної 

спрямованості ринкової економіки. Публічне адміністрування в забезпеченні 

населення суспільними благами. Основні види соціальної допомоги держави. 

Зростання ролі позаекономічних факторів. 

Публічне адміністрування у сфері науки, культури та мистецтва. 

Забезпечення державою соціальної безпеки людини, громадянина та населення. 

Забезпечення державою безпеки прав та інтересів споживачів. Публічне 

адміністрування та економіка. Основні напрями формування та розвитку 

сучасної економічної системи. Основні ознаки ринкової соціально орієнтованої 

економіки. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 

економіки. 

Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки. Етапи 

формування та еволюції публічного адміністрування у сфері економіки. 

Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. Нові 

тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. Управління власністю в 

умовах демократичної, правової держави. Законодавче та нормативно-правове 

забезпечення конкурентного середовища. 

Антимонопольна діяльність. Забезпечення цивілізованих засад 

конкуренції. 

Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування. 

Фактори результативності та ефективності публічного адміністрування. 
Вимір продуктивності, результативності та ефективності публічного 

адміністрування. Критерії результативності та ефективності публічного 

адміністрування



2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ  

І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

1 Тестування триває 1 годину (60 хвилин).  

 

2 Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 закритих 

тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну (найбільш повну) 

відповідь. 

 

3 Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється максимальний бал (4 

бали). 

 

4 Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 балів. 

 

5 Максимальна сума балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200. 

 

6 Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100. 

 

7 Факт ознайомлення вступника з правилами проведення тестування та інструкцією 

засвідчується його особистим підписом на обкладинці бланку тестових завдань. Будь-

які позначки на бланку тестових завдань, які можуть дешифрувати роботу вступникові 

робити суворо заборонено. 
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