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Програма фахових вступних випробувань розроблена викладачами кафедр 
«Менеджмент оргашзацш» та «Суспшьш науки». 

Визначення студенев для продовження навчання на здобуття квагпфкацшного р1вня 
«спещалют» за спещальнютю 7.03060101 «Менеджмент оргашзацш 1 адмшютрування (за 
видами економ1чно1 Д1яльност1)» або «мапстр» за спещальшстю 8.03060101 «Менеджмент 
оргашзацш 1 адмшютрування (за видами економ1чноТ д1яльност1)» проводиться у форм1 
вступних 1спит1в. Метод проведения юпиту - письмово. 

Мета проведения вступних юпипв - перев1рка якост1 базових теоретичних знань р1вня 
бакалавра 1 спроможшсть претендента Тх використовувати з метою вир1шення практичних 
виробничих ситуацш, визначення р1вня усвщомлення претендентом стану сучасних проблем 
на макро- 1 м1кроеконом1чному р1вш та його зд1бност1 до творчого пщходу при розробщ 
рекомендацш. 

На 1спит1 претенденту пропонуються варханти комплексних завдань, яю мютять в соб1 
питания з п'яти професшно-ор!ентованих, гумаштарних та фундаментальних дисциплш, а 
саме: маркетинг, менеджмент, швестування, оиерац1йний менеджмент, основи економ1чноТ 
теорп. Вар1анти завдань складаються з чотирьох питань теоретично'1 частини та одше'Г 
анал1тико - розрахунково! задач!, як1 пов'язан1 одшею метою та охоплюють повний курс 
шдготовки бакалавра з менеджменту. 

ПЕРЕЛ1К ПИТАНЬ за дисциил1нами, що виносяться на фахов1 вступн1 вииробування в 
теоретичнш частин1: 

«Основи економ1чно'1' теорп» 
1. Предмет 1 метод економ1чно1 теорп. 
2. Суспшьне виробництво: основш риси, фази та фактори. 
3. Основш форми економ1чного розвитку. Товарна оргашзащя 1 и роль в еволюцп 
сусп1льства. 
4. Власшсть в економ1чн1й систем! суспшьства. 
5. Сутнють та структура господарського мехашзму. Ринок як форма орган1зацп суспшьного 
виробництва. МОНОПОЛ1СТИЧН1 тенденцп та монополп в ринков1й економ1ц1. 
6. Пщприемство та п1дприемництво. Форми управл1ння на пщприемствах. Менеджмент та 
маркетинг в управлшш пщприемствами 
7. Кап1тал. Виробшип фонди ищприемства. Затрата, Ц1ни 1 прибуток п1дприемства. 
8. Аграрн1 В1ДНОСИНИ та особливост11х розвитку за сучасних умов. 
9. Нац1ональна економжа: мета та структура. Макроеконом1чн1 пропорци. Результата 
сусп1льного виробництва 1 його ефективнють. 
10. Фшансова та банювська система. 
11. Св1тове господарство. Мюце Укра'ши в св1товому господарств1. 
12. Економ1чн1 аспекта глобальних проблем. 

«Менеджмент» 
1. Теоретичш основи управлшськоТ д1яльност1. 
2. Розвиток теорп та практики менеджменту. 
3. Оргашзащя як вщкрита система. 
4. Мотиващя як функщя менеджменту. 
5. Управл1нськ1 р1шення в системг менеджменту. 
6. Оргашзащя як об'ект управлшня. Елементи оргашзацп. 
7. Побудова орган1зацп Оргашзацшне проектуваиня. 
8. Орган1зац1йн1 структури управлшня: сутшсть та види. 
9. Технолопя менеджменту. 
10. Методи менеджменту. 
11. Господарсьш ризики в д1яльност1 орган1зацп. 



12.1нформащя 1 комушкацп в менеджмент!. 
13. Кер1вництво та лщерство. 
14. Управлшня конфлктами. 
15. Управлшня змшами, подолання опору. Оргашзацшний розвиток. 
16. Природа стресу та управлшня ним. 
17. Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Рол1 менеджера в оргашзацп. 
18. Сощальна вщповщальнють у менеджмент!. 
19. Етика (мзнесу. Культура оргашзащ!'. 

«Маркетинг» 
I,, Вступ до маркетингу. 
2. Планування, стратепя 1 тактика маркетингу. 
3. Товар 1 ексиортна товарна пол1тика. 
4. Комплексний анагпз 1 прогнозування товарних ришав. 
5. Цша 1 цшова пол1тика в систем! маркетингу. 
6. Конкуренщя. Конкурентоспроможшсть шдприемств. 
7. Збутова пол1тика в систем! маркетингу. 
8. Сервю в систем! товарноТ та збутовоТ д1яльност1. 
9. Товарорух в маркетингово!' дхяльность 
10. Формування попиту та стимулювання збуту. 
I I . Система маркетингових дослщжень. 
12. М1жнародний маркетинг. 

«1нвестування» 
1.1нвестицп в Ц1НН1 папери. Основш поняття та визначення. 
2. Кушвля та продаж цшних иаиер!в. 
3. Ринки цшних папер1в. 
4.1нвестицшна варт1сть 1 ринковий курс. 
5. Проблема вибору швестицшного портфелю. 
6. Портфельне швестування. 

ПЕРЕШК ТЕМ за дисциплшою «0перац1йний менеджмент», що виноситься на фахов1 
вступи! випробування в аналггико-розрахунковш частин!: 

1. Оперативне управлшня виробництвом. 
2. Розм1щення потужностей 1 просторова орган1зац!я д!яльност1. 
3. Управлшня матер1ально-техшчним иостачанням 1 збутом. 
4. Управлшня запасами. 
5. Управлшня продуктивнютю оргашзацп. 

При складанш завдань були враховаш вимоги квал!ф!кац!йно1 характеристики 
бакалавра за напрямом 6.030601 «Менеджмент» 1 вимоги дшчих навчальних програм по 
циклам гумаштарних, фундаментальних та професшно-ор1ентованих дисципл1н. Змгст 
завдань вщпов!дае вимогам до змюту та форми квагифжацшних вииробувань 1 дозволяе 
всеб1чно визначити р1вень теоретично!" та практично!' шдготовки претендента. 

Подано перел1к науковоТ, учбово!" 1 методично!" л1тератури, яка пропонуеться для 
ШДГОТОВКИ ДО фахових вступних 1СПИТ1В: 

з дисциплши «Основи економ1чноТ теорп» 
1. Бшецька Л.В. Економ1чна теор1я: навч. пос1б. 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: ЦУЛ, 
2009.-688с. 
2. Бутук О.1. Економ1чна теор1я : треншг-курс. - К.: Знания, 2007. - 291с. 



3. Уразов А.У. Основи економ1чно1 теорп: Навч. поаб. - ун-т МАУП. 2-ге вид., спир. - К., 
2007.-328с. 
4. Економ1чна теор1я : Шдручник. / М.Х. Корецький. - К.: Центр учб. л-ри, 2007. - 256с. 
5. Економ1чна теор1я : Навч. пос1б. / В.А. Предборський. - К.: Кондор, 2007. - 492с. 
6. Методичний пос1бник до курсу "Основи економ1чно1 теорп" для студенев денного 1 
заочного вщдшення ус1х спещальностей. Укладачк О.В. Чубучна, Л. О. Мазуркевич, К.С. 
Глушко - Горл1вка: АД1 Дон ДТУ, 2012. 

з дисциплши «Менеджмент» 
1. Мескон Майкл. Основы менеджмента: пер. с англ./ М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. -
3-е изд. - М.: Изд.дом «Вильяме», 2008. - 672с. 
2. Менеджмент для бакалавр1в: шдручник: у 2 т./ за ред. О.Ф. Балацького, О.М. Тел1женка. -
Суми: Ушверситетська книга, 2009. - Т.1 - 605 е., Т.2 - 592 с. 
3. Хмшь Ф.1. Основи менеджменту: шдруч./ Ф.1. Хмть . - 2-ге вид., випр., доп. - К.: 
Академвидав, 2007. - 576с. 
4. Менеджмент: навч. пос1б. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Е.В. Щокша, М.Ф. 
Головатого, О.В. Антонюка, В.П. Сладкевича. - К.: МАУП, 2007. - 816 с. 
5. Дщковська Л.Г. Менеджмент: Навчальний постбник. / Л.Г. Дщковська, П.Л. Горд1енко. -
К.: Алерта, КНТ, 2007. - 516 с. 
6. Бабець С.К. Основи менеджменту: Навч. поабник. / С.К. Бабець, А.Г. Максимчук, В.П, 
Стасюк, А.П. Чернов. - К.: «ВД «Провесюнал», 2007. - 496 с. 
7. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / И.Н. 
Герчикова. - М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2008. - 511 с. 

з дисциплши «Маркетинг» 
1. Балабанова Л.В. Маркетинг: шдручник / Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., перероб. 1 допов. -
К.: Знання-Прес, 2004. - 645 с. 
2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: шдручник / С.С. Гаркавенко. - 5-те вид., допов. - К.: Л1бра, 
2007. - 720 с. 
3. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учебное пособие / П.С. Завьялов. 
- М.: ИНФРА - М, 2000. - 496 с. 
4. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: учеб. Пособие / А.В. 
Зозулев. - К.: Центр навч. л-ри, 2010. - 576 с. 
5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; [пер. с англ.]. - М.: «Бизнес-книга», «ИМА-
Кросс. Плюс», 1995. - 702 с. 
6. Маркетинг: учебник для вузов/ Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; [под 
ред. Н.Д. Эриашвили]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 623с. 
7. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебн. пособие для студентов. - М.: ОМЕГА - Л, 2007. -
656 с. 
8. Маркетинг: учебн. пособие / [под ред. А.П. Мищенко]. - М.: КНОРУС, 2006. - 288с. 
9. Маркетинг: шдруч. [для студенпв ВНЗ] / В. Рудел1ус та ш.; ред.-упоряд. О.1. Сидоренко, 
Л.С. Макарова. - 3-те вид. - К.: Навч.-метод. Центр "Консорщум 13 удосконалення 
менеджмент-осв1ти в УкраТш", 2009. - 648 с. 

з дисциплши «1нвестування» 
1. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. 
- 592 с. 
2. Ван Хорн Джеймс К., Вахович (мл.) Джон М. Основы финансового менеджмента, 11-е 
издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. - 992 с. 
3. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для 
вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999 - 412 с. 



4. Крутик А.Б., Никольская Е.Г. Инвестиции и экономический рост предпринимательства. -
Серия "Учебники для вузов. Специальная литература". - СПб.: Издательство "Лань", 2000. -
544с. 
5. Лущв Б.Л. Бангавська дгяльшсть у сфер1 швестицш. - Тернопшь: Економ1чна думка, Карт-
бланш, 2001. - с.320. 
6. Федоренко В.Г. Гойко А.Ф. 1нвестознавство: Шдручник / За наук. ред. В.Г. Федоренка. -
К.: МАУП, 2000. - 408с.: ш. - Б1блюгр.: с. 399-409. 
7. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА, 1997 - 1024 с. 
8. Шелудько В.М. Фшансовий ринок: Навч. пос1б. - 2-ге вид., випр. 1 доп. - К.: Знання-
Пресс, 2 0 0 3 . - 5 3 5 с. 

з дисциплши «Операцшний менеджмент» 
1. Василенко В.О. Виробничий (операцшний) менеджмент: навч. пос1б. / В.О. Василенко, Т.1. 
Ткаченко. - Вид. 2-ге, виправл. 1 допов. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 532 с. 
2. Микитенко Н.В. Операцшний менеджмент. Практикум: навч. пос1б. / Н.В. Микитенко. - К. 
:КНТЕУ, 2009.-197 с. 
3. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципи и практика / Л. Гзлловзй. - СПб. : 
Питер, 2002. - 320 с. 
4. Гевко 1.Б. Операцшний менеджмент: навч. поабник,- К.: Кондор, 2005.- 228 с. 
5. Сумець О.М. Основи операщйного менеджменту: Пщручник / За ред. проф. О.Л. 
Яременка,- К.: ВД „Професюнал", 2005.- 416 с 
6. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент: пер. с англ. - 10-е изд. / 
Р.Б. Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н.Дж. Аквилано. - М. : ООО «И.Д. Вильяме», 2007. - 1184 с. 

Розроблеш критерп оцшки вщповщей на комплекеш вступш завдання, яга розглянуто 
1 затверджено на засщанш методичноТ комюп 31 спещальност1 «Менеджмент оргашзацш 1 
адмшютрування (за видами економ1чноУ д!яльност1)». 

КРИТЕРП ОЩНКИ вщповщей на комплекеш завдання фахових вступних випробувань. 

Результата складання комплексного юпиту ощнюються диференцшною оцшкою по 
кожноТ вщповцц на питания бшета. Бшет включае чотири теоретичних питания 1 одну 
анал1тико-розрахункову задачу. 

"В1ДМ1ННО" (А; 17,00 - 20,00) - виставляеться, якщо при вщповцц на вс1 питания 
студент виявив всеб1чш систематизован1, глибок1 знания програмного матер1алу, ум1ння 
вшьно виконувати завдання, передбачеш програмою, знания основно'1 1 знайомство з 
додатковою л1тературою, передбачених програмою на рхвш творчого використання. 

"ДОБРЕ" (В; 15,25 - 16,99) - виставляеться, якщо при вщповцц на питания студент 
виявив повне знания програмного матер1алу, уешшне виконання завдань 1 засвоення 
0СИ0ВН01 л1тератури, передбачено'1 програмою на р1вн1 аналог1чного вщтворення. 

„ДОБРЕ 3 М1НУСОМ" (С; 13,50 - 15,24) - виставляеться, якщо вщповш на окрем1 
питания д а т в недостатньому обсяз1 при цьому студент виявив достатне знания програмного 
матер1алу, уешшне виконання завдань 1 засвоення основноУ лггератури, передбачено'1 
програмою на р1вш аналопчного вщтворення. 

"ЗАДОВ1ЛБНО" (Э; 11,75 - 13,49) - виставляеться, якщо при вщповщ1 на питания 
студент виявив повш знания основного програмного матер1алу, в обсяз1, що необххдний для 
иодальшого навчання та роботи, здатшеть упоратися з виконанням завдань, передбачених 
програмою на р1вш репродуктивного вщтворення 1 дав правильш В1ДПОВ1Д1 на 60% питань 
екзаменацшного б1лету. 

"ЗАДОВШЬНО 3 М1НУСОМ" (Е; 10,00- 11,74) - виставляеться, якщо при вщповщ 
на питания студент виявив не достане знания основного програмного матер1алу, в обсяз!, що 



необхщний для подальшого навчання та роботи, здатшсть упоратися з виконанням завдань, 
передбачених програмою на ргвш репродуктивного вщтворення 1 дав правильш вщповш 
бшыи шж на 50% питань екзаменацшного бшету. 

"НЕЗАДОВШЬНО" (РХ; 7,00 - 9,99) - виставляеться, якщо при вщповш на питания 
студент виявив серйозш иробши в знаниях основного матер1алу, допустив принципов! 
помилки при виконанш завдання на р1вш нижче репродуктивного вщтворення 1 дав 
неправильш вщповш бшьш н1ж на 50% питань екзаменацшного бшету. 

"НЕЗАДОВШЬНО" (Р; менш 7,00) - виставляеться, якщо студент не вщпов1в на 
питания. 

Результата перев1рки заносяться у "ВЩОМЮТЬ", що являеться офщшним 
документом й передаеться в експертну ком1С1ю вузу для оцшки в шлому. 
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