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Програма розроблена викладачами кафедр "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАШЗАЦШ" та 
„ЕКОНОМ1КА ТА Ф1НАНСИ". 

Визначення иретенденпв для продовження навчання на здобуття квал1фкацшного 
р1вня «бакалавр» за фаховим напрямом 6.030601 «Менеджмент» проводиться у форм1 
вступних 1спит1в. Метод проведения юпиту - письмово. 

Мета проведения вступних юпит!в - перев1рка якост1 базових теоретичних знань р1вня 
молодшого спещатста 1 спроможшсть претендента IX 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 вар1анти комплексних завдань, яю мютять в соб1 
питания з и'яти професшно-оргентованих дисциплш, а саме: основи маркетингу, основи 
менеджменту, фшанси, планування д1яльност1, економша пщприемства. 

Вар1анти завдань складаються з п'яти питань, яю пов'язаш одшею метою та 
охоплюють повиий курс даних дисциплш. 

ПЕРЕЛ1К ТЕМ за дисциплшами, що виносяться на вступний юпит: 

«Основи менеджменту» 
1. Теоретичш основи управлшськоУ Д1яльност1. 
2. Розвиток теорп та практики менеджменту. 
3. Оргашзащя як вщкрита система. 
4. Мотиващя як функщя менеджменту. 
5. Управлшсью рхшення в систем! менеджменту. 
6. Оргашзащя як об'ект управлшня. Елементи оргашзацп. 
7. Побудова оргашзацп. Оргашзацшне проектування. 
8. Оргашзацшш структури управлшня: сутшсть та види. 
9. Технолопя менеджменту. 
10. Методи менеджменту. 
11. Господарсью ризики в д1яльност1 оргашзацп. 
12.1нформащя 1 комун1кацп в менеджмент!. 
13. Кер1вництво та лщерство. 
14. Управлшня конфлштами. 
15. Управлшня зм1нами, подолання опору. Оргашзацшний розвиток. 
16. Природа стресу та управлшня ним. 
17. Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролх менеджера в оргашзацп. 
18. Сощальна вщповщальшсть у менеджмент!. 
19. Етика б1знесу. Культура орган!зацп. 

«Основи маркетингу» 
1. Вступ до маркетингу. 
2. Планування, стратепя 1 тактика маркетингу. 
3. Товар 1 експортна товарна полггика. 
4. Комплексний анал13 1 прогнозування товарних ришав. 
5. Ц1на 1 цшова пол1тика в систем! маркетингу. 
6. Конкуренщя. Конкурентоспроможн1сть п1дприемств. 
7. Збутова полггика в систем! маркетингу. 
8. Серв1с в систем! товарно!' та збутово!' д!яльност1. 
9. Товарорух в маркетингово!' д!яльност1. 
10. Формування попиту та стимулювання збуту. 
11. Система маркетингових дослщжень. 
12. М1жнародний маркетинг. 



«Фшанси» 
1. Сутшсть фшанав як економ1чно'Т категорп. 
2. Фшансов1 ресурси держави. 
3.Фшансова система УкраТни. 
4. Фшансова полггика. 
5. Сутшсть завдання та функцй управлшня фшансами. Органи управлшня фшансами. 
6. Поняття та склад фшансового мехашзму. Характер впливу фшансового мехашзму на 
економ1чний та сощальний розвиток держави. Методи фшансового впливу на розвиток 
суспшьства. 
7. Державний бюджет. Методи та принципи фшансового планування. 
8. Необхщшсть, змют фшансового контролю. 
9. Бюджетна система Украши. Бюджетний процес. Державы 1 доходи. Державш видатки. 
Бюджетний дефщит. 
10. Сутшсть фшансового планування. 
11. Податкова система УкраТни. Податкова полггика. 
12. Державний кредит. Державш цшьов1 фонди. 
13. Фшанси шдприемств. 
14. Формування та перспективи розвитку страхового ринку в Украпи. 
15. Ф1нансов1 форми регулювання ринкових вщносин. Засоби державного регулювання 
економ1ки. 
16. Роль та особливост1 фшансового мехашзму зовшшньоеконом!чних вщносин. 

«Планування д1яльност1» 
I. Сутшсть планування й особливост1 його здшснення на пщприемств1. 
2.1нформацшш ресурси та нормативна база планування д1яльност1 пщприемства. 
3. Система плашв п1дприемства. 
4. Маркетингов1 досл1дження та планування збуту продукцп. 
5. Планування виробництва продукцп. 
6. Оперативно-калеидарне планування. 
7. Матергально-техшчне забезпечення виробництва. 
8. Забезпечення операцшно'Т д1яльност1 виробничою потужшстю. 
9. Персонал 1 оплата пращ. 
10. Планування сощально'Т Д1яльност1 пщприемства. 
II . Виробнича шфраструктура. 
12. Планування витрат. 
13. Фшансове планування на пщприемствь 
14. Оновлення продукцп. 
15. Орган1зацшно-техн1чний розвиток. 

«Економша пщприемства» 
1. П1дприемство в сучаснш систем! господарювання. 
2. Основш фонди та виробнича потужшсть пщприемства. 
3. Оборотш кошти пщприемства (оргашзацп). 
4. Кадри (персонал) та продуктившсть пращ. 
5. Нематерхальш ресурси та активи. 
6.1нвестицшш ресурси. 1нновацшш процеси. 
7. Оплата прац1. 
8. Валов1 витрати. Кошторис витрат. Калькулювання соб1вартост1 продукцп. 
9. Щнова полггика ф1рми. 
10. Ф1нансово-економ1чн1 результата та ефектившсть виробництва. 
11. Економ1чна безпека та антикризова дгяльшсть пщприемства. 



Подано перелк науковоТ, навчальна 1 методичноТ л1тератури, яка пропонуеться для 
П1ДГОТОВКИ ДО вступних 1СПИТ1В. 

ПЕРЕЛ1К РЕКОМЕНДОВАНО! Л1ТЕРАТУРИ: 

з дисциплши «Економка пщприемств» 
1. Економка пщприемства: Шдручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. 
та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с. 
2. Экономика предприятия (фирмы): Практикум /Под ред. проф. В.Я.Позднякова, доц.. 
В.М.Прудникова.- 2-е изд.- М.:ИНФРА - М,2008 - 319с. 
3. Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. Економка пщприемств: 
Пщруч. - К: Знания,2010.-463с. 
4. Економка та оргашзащя виробництва: Пщручник /За ред.. В.Г.Герасимчука, 
А.Е.Розенплентера.- К. :3нання,2007.-678с. 
5. Березин О.В., Бутенко Н.В. Економка пщприемства: практикум: навч. Пос1б. /О.В.Березш, 
H.В.Бутенко.-К.: Знания,2009. - 254с. 
6. Шваб Л.1. Економка пщприемства: Навчальний поабник для студент!в вищих навчальних 
заклад1в. 4-е вид,- К:Каравела, 2007.-584с. 
7. Бойчик 1.М. Економка пщприемства: Навчальний поабник,- Вид. 2-ге, доповн. 1 
переробл,- К.: Атка, 2007.-528с. 
8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економка пщприемства:Навчальний пос1бник для студент1в 
вищих навчальних заклад1в. - КиУв, Центр навчальноТ л1тератури, 2006.-488с. 
9.1ваншов О.С. Економка пщприемства: пщруч.[для студ.вищ навч. закл.]/О.С.1ваншов - К.: 
Центр учбовоТ л1тератури, 2009.- 728с. 
10. Экономика предприятия: Учебное пособие /Под общ. ред. д.э.н., проф. Л.Г.Мельника,-
Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002,- 632.. 

з дисциплши «Основи менеджменту» 
I. 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: пщручник: 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: пщруч./ Ф.1. Хмшь. - 2-ге вид., випр., доп. - К.: 
Академвидав, 2007. - 576с. 
4. Менеджмент: навч. пос1б. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г.В. Щокша, М.Ф. 
Головатого, О.В. Антонюка, В.П. Сладкевича. - К.: МАУП, 2007. - 816 с. 
5. Дщковська Л.Г. Менеджмент: Навчальний пос1бник. / Л.Г. Дщковська, П.Л. Гордкнко. -
К.: Алерта, КНТ, 2007. - 516 с. 
6. Бабець С.К. Основи менеджменту: Навч. пос1бник. / 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 «Основи маркетингу» 
1. Балабанова Л.В. Маркетинг: пщручник / Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., перероб. 1 допов. -
К.: Знання-Прес, 2004. - 645 с. 
2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: пщручник / 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. 



"В1ДМ1НН0" (А; 17,00 - 20,00) - виставляеться, якщо при вщповцц на вс! питания 
претендент виявив всеб1чш систематизоваш, глибога знания програмного матер1алу, умшня 
вшьно виконувати завдання, передбачеш програмою, знания основно!' 1 знайомство з 
додатковою л1тературою, передбачених програмою на р1вш творчого використання. 

"ДОБРЕ" (В; 15,25 - 16,99) - виставляеться, якщо при вщповш на питания 
претендент виявив повне знания програмного матер1алу, уешшне виконання завдань 1 
засвоення основноТ лггератури, передбачено'1 програмою на р1вн1 аналопчного вщтворення. 

„ДОБРЕ 3 М1НУСОМ" (С; 13,50 - 15,24) - виставляеться, якщо вщповш на окрем1 
питания даш в недостатньому обсяз1 при цьому студент виявив достатне знания програмного 
матер1алу, уешшне виконання завдань 1 засвоення основноТ Л1тератури, передбачено'1 
програмою на р1вш аналопчного вщтворення. 

"ЗАДОВШЬНО" (Э; 11,75 - 13,49) - виставляеться, якщо при вщповш на питания 
претендент виявив повш знания основного програмного матер1алу, в обсяз1, що необхщний 
для подальшого навчання та робота, здатшеть упоратися з виконанням завдань, 
передбачених програмою на р1вш репродуктивного вщтворення 1 дав правильш вщповш на 
60% питань екзаменацшного бшету. 

"ЗАДОВШЬНО 3 М1НУСОМ" (Е; 10,00- 11,74) - виставляеться, якщо при вщповш 
на питания претендент виявив не достатне знания основного програмного матер1алу, в 
обсяз1, що необхщний для подальшого навчання та роботи, здатшеть упоратися з 
виконанням завдань, передбачених програмою на р1вш репродуктивного вщтворення 1 дав 
правильш вщповцц бшыи шж на 50% питань екзаменацшного бшету. 

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

"НЕЗАДОВШЬНО" (Р; менш 7,00) - виставляеться, якщо претендент не вщпов1в на 
питания. 
Результата перев1рки заносяться у "ВЩОМЮТЬ", що являеться офщшним документом й 
передаеться в експертну комюш вузу для оцшки в цшому. 

Голова фахово'Т атестацшно'1 комюп 

Зав1дуюча кафедрою 
«Менеджмент оргашзацш» 
д.т.н., професор 

2013 р. 

Директор АД1 ДВНЗ «ДонНТУ» 
д.т.н., професор 

2013 р. 


