


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

На навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр» спеціальності 

073 «Менеджмент» на конкурсній основі по особистій заяві приймаються особи, що 

мають освітньо-кваліфікаційний рівень  професійної освіти й отримали державний диплом 

молодшого спеціаліста. 

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр» 

спеціальності 073 «Менеджмент»  проводиться на конкурсній основі. 

Вимоги до вступників: 

1. Закінчена професійна освіта зі ступенем «молодший спеціаліст».  

2. Базові знання в області економіки й загального менеджменту.  

3. Мотивація на серйозне навчання й прагнення розвивати кар'єру в сфері 

менеджменту.  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

Для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр» 

спеціальності 073 «Менеджмент» абітурієнти повинні пройти вступне випробування - 

міждисциплінарне тестування за програмою, розробленою на основі державних освітніх 

стандартів вищої професійної підготовки молодших спеціалістів за відповідним 

напрямом. Проводиться в письмовому виді українською мовою. Оцінюється за 200-

бальною шкалою. 

По наступних дисциплінах випускник (молодший спеціаліст), який бажає 

навчатися за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», повинний знати і вміти: 

1. «Економічна теорія» 

ЗНАТИ: 

— основні поняття макроекономіки; 

— основні макроекономічні показники і принципи макроекономічного аналізу; 

— сутність макроекономічної рівноваги; 

—  основні інструменти мікроекономічного аналізу; 

ВМІТИ: 

— правильно застосовувати інструменти аналізу на практиці; 

— розуміти макро- и мікроекономічні процеси. 

2. «Основи менеджменту» 

ЗНАТИ: 
— сутність і задачі теорії управління, наукові методи, принципи, функції управління; 

—  системний підхід до управління; 

—  основи оперативного і стратегічного управління; 

—  мотивацію діяльності; 

—  фактори ефективності менеджменту; 

ВМІТИ: 
— вибирати ефективні рішення у виробничих ситуаціях; 

— оцінювати ступінь керованості систем; 

—  проектувати раціональні типи структур організацій; 

—  вибрати оптимальні типи стратегій бізнесу. 

3. «Економіка підприємства» 

ЗНАТИ: 

— основні економічні поняття сучасного підприємництва; 

— організаційно-правові норми господарської діяльності: 

— сутність товарно-комерційної політики підприємства; 



— чинне законодавство; 

ВМІТИ: 

—  планувати підприємницьку діяльність; 

—  визначати стратегію підприємства, оцінювати кон'юнктуру ринку. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ТЕСТУВАННЯ 

ВИПУСКНИКІВ ВНЗІВ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

(на прискорену форму навчання) 

 

 

1 Підприємництво як діяльність. 

Підприємництво як вид діяльності. 

Види власності. 

Організаційно-правові форми створення підприємства. 

2 Основи економіки підприємства. 

Основні поняття і характеристики ринкової економіки. 

Підприємство як суб'єкт господарської діяльності. 

Ресурсне забезпечення підприємства і ефективність його використання. 

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства. 

3 Підприємство як організація. 

Загальні принципи організації підприємства. 

Загальні характеристики організацій. 

Організаційні структури управління. 

4 Основи управління підприємством. 

Поняття про менеджмент, його сутність і зміст. 

Менеджмент як управління, орієнтоване на успіх. 

Внутрішнє і зовнішнє середовище фірми. 

Співвідношення централізації і децентралізації в структурі  органів 

управління організацією. 

5 Менеджмент підприємства. 

Підприємство як система. Постановка цілей, структура задач. Стратегія, процес 

її розробки. Управлінський цикл, характеристика його складових. 

Функції управління. Планування як функція менеджменту. Види планів.  

Організація і контроль як функції менеджменту. Процес організації. Оцінка видів 

діяльності. Види і етапи контролю.  

Мотивація як функція менеджменту. Потреби та стимули. 

Комунікаційний процес в організації. Види комунікацій. 

6 Фінансовий менеджмент. 

Норма позикового відсотка. Розмір позикового відсотка. Норма банківського 

відсотка. Інфляція. Реальна ставка відсотка. Статутний капітал. Види акцій. 

Доходи бюджету, дефіциту бюджету, державні витрати. 

 

Основні поняття і характеристики ринкової економіки: 

 дефляція; 

 інфляція; 

 конвертування; 

 конкурентоспроможність; 

 кредитоспроможність; 

 соціальна незахищеність; 

 безробіття; 



 правова незахищеність; 

 ціна;  

 акція; 

 лізинг; 

 оренда; 

 кредит; 

 дотація; 

 овердрафт; 

 субвенція; 

 штраф. 

 

Основи економіки підприємства: 

 прямі витрати; 

 непрямі витрати; 

 фізичний знос; 

 моральний знос; 

 витрати від звичайної діяльності; 

 витрати від надзвичайної діяльності; 

 витрати від операційної діяльності; 

 заробітна плата; 

 власний капітал підприємства; 

 основні засоби підприємства; 

 оборотні засоби підприємства; 

 амортизація; 

 виробничий брак; 

 інтелектуальна власність. 

 

Основи бухгалтерського обліку: 

 За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не 

оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі і т.п.? 

 Як класифікуються рахунки щодо балансу? 

 Які рахунки, призначені для руху коштів? 

 Який вимірник є основним для бухгалтерського обліку? 

 Які користувачі бухгалтерської звітності відносяться до зовнішніх? 

 Непрямий податок, що стягується з товарів, транспортних засобів, інших 

предметів, які переміщуються через кордон країн. 

 Добровільний вид страхування в Україні. 

 Назвіть джерела утворення активів підприємства. 

 Ким затверджується наказ про облікову політику підприємства? 

 

Основи підприємництва та менеджменту: 

 споживачі; 

 постачальники; 

 конкуренти; 

 кредитори; 

 інвестори;  
 акціонери; 

 менеджер; 

 поручитель; 

 орендатор; 



 валюта; 

 аналітик; 

 інвестиційна діяльність; 

 вакансія; 

 товарна марка; 

 сегментація; 

 оптовий продаж; 

 бартер; 

 візитна картка; 

 Тайм-менеджмент; 

 управління змінами; 

 стрес; 

 влада. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

 

 

 

Екзаменаційний білет для вступного іспиту складається з двох частин.  

Перша частина містить 10 тестів. Кожен тест має лише одну правильну відповідь. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 10 балів. Перша частина оцінюється 

максимально в 100 балів.  

Друга частина містить 5 тестів. Кожен тест має лише одну правильну відповідь. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 20 балів. Друга частина оцінюється максимально 

в 100 балів. 

Підсумкова оцінка фахового вступного екзамену  складається із загальної оцінки за 

всі завдання. Вступник може набрати від 0 до 200 балів включно. 

Вступник, який набрав менше за 100 балів на фаховому випробуванні, не 

допускається до участі у конкурсі на здобуття ступеню «бакалавр». 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 

Економічна теорія 

 

 

1 . Базилевич В.Д. Макроекономіка. Підручник. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., 

Баластрик Л.О. – К.: Знання, 2014. – 851 с. 

2 Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: навч. посібник .-К.:Знання, 

2006 .-481 с. 

3  Кучерявенко І.А. Макроекономіка. Практикум. Навч. посібн. / І.А. Кучерявенко. 

– К.: Вікар, 2013. – 239 с. 

4  Кушнір В. С. Мікро-та макроекономіка: навчальний посібник / В.С. Кушнір. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с. 

5  Панчишин С. Макроекономіка. Навч. Посібник / С. Панчишин. – К.: Либідь, 

2015. – 616 с. 

6  Савченко А. Г. Макроекономіка: Підручник/ А. Г. Савченко. - К.: КНЕУ, 2013.- 

441 с. 



7 Основи економічної теорії. – Ч.З: Підприємництво в ринковій економіці: Навч. 

Посіб./ За ред.. Ю.В. Ніколенка. – К.: НМК ВО, 2012 . – 232 с. 

8  Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник/ За ред.. Г.Н. 

Климка, В.П. Нестеренка. – 2 –ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа: Знання, 2012. – 

743 с. 

 

 

Основи менеджменту 

 

 

1. Єрмошенко М. М. Менеджмент : навч. посіб. / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, 

О. А. Стороженко / Національна академія управління. – К. : НАУ, 2015. – 656 с. 

2. Менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. В. І. Крамаренко. – К. : ЦНЛ, 

2015. – 248 с.  

3.  Менеджмент: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Міжрегіональна 

академія управління персоналом / Г. В. Щокін. – К. : МАУП, 2015. – 816 c. 

4. Олійник О. М. Основи менеджменту : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. 

закладів. / О. М. Олійник, А. С. Татаринцева. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015 – 108 с.  

5.  Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / О. А. 

Подсолонко. – К. : ЦНЛ, 2015. – 370 с.  

6.  Стадник В. В. Менеджмент: підруч. / В. В. Стадник, М. А. Йохна ; [2-ге вид., 

випр. и доп.]. – К. : Академвидав, 2016. – 472 с.  

7. Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В. Основи менеджменту: Навчальний 

посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко.– ІваноФранківськ, «ЛілеяНВ», 

– 2015. – 336 с. 

8.  Соболь С.М. Менеджмент [Електроний ресурс] / С.М Соболь, В.М. Багацький. - 

Режим доступу: http://6201.org.ua/load/60-1-0-125 

9. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. 

Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2017 р. – 252 с. 

 

 

Економіка підприємства 

 

 

1 Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2–ге вид., 

перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с., іл. 

2 Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. 

посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін.; За ред. д–ра екон. 

наук, проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328с. 

3 Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -

Видавництво, 2016. – 378 с 

4 Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: 

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с 

5 Лойко В.В., Макаровська Т.П. Економіка підприємства: [навч. посібн.] / В.В. 

Лойко, Т.П. Макаровська – К.: КНУТД, 2015. – 267 с. 

 

 

http://6201.org.ua/load/60-1-0-125


ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 5  Заступнику директора з маркетингу підпорядковано відділ:  

а) відділ маркетингових досліджень; 

б) відділ головного енергетика; 

в) відділ кадрів; 

 

6. Знецінення грошей, зниження їхньої купівельної 

спроможності, це: 

а) дефляція; 

б) інфляція; 

в) конвертування. 

 

7.  Здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити 

конкурентів у заданих умовах, це: 

а) конкурентоспроможність; 

б) кредитоспроможність; 

в) купівельна спроможність. 

 

8. Соціально-економічне явище, при якому частина економічно 

активного населення не має роботи й заробітку, це: 

а) соціальна незахищеність; 

б) безробіття; 

в) правова незахищеність. 

 

9. Надання майна господарем у тимчасове користування іншим 

особам на договірних умовах, за плату це: 

а) лізинг; 

б) кредит; 

в) оренда. 

 

10. Фінансова санкція за несвоєчасне виконання грошового 

зобов’язання це: 

а) дотація; 

б) овердрафт; 

в) пеня. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:  

Ректор ДДМА 

________ В.Д. Ковальов  

«_____» _______ 2019 р. 

 

ступінь                «Бакалавр»                                

Спеціальність          073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма        Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

ТЕСТИ  

(200 балів: 1-10 тести по 10 балів; 11-15 тести по 20 балів) 

 

I ЧАСТИНА 

1  Грошова винагорода, яку сплачує організація робітникові за 

конкретно виконану роботу: 

а) заробітна плата; 

б) подяка ; 

в) акція. 

 

2 Обмін інформацією між двома і більше особами – це: 

а) комунікаційний процес; 

б) процес планування; 

в) процес керівництва; 

 

3  У функції відділу кадрів не входить: 

а) добір, розстановка кадрів; 

б) оцінка й атестація персоналу; 

в) контроль за використання матеріальних ресурсів. 

 

4 Економісти, інженери та технологи відносяться до категорії: 

а) керівники; 

б) спеціалісти; 

в) технічний персонал. 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 



 

II ЧАСТИНА 

1. Витрати фірми на виробництво 200 одиниць продукції склали 

100000 грн. Підрахуйте середні витрати. 

а)10000 грн. 

б) 20000 грн. 

в) 500 грн. 

 

2. Припустимо, що у Вас є 100 доларів, які при розміщенні в банк 

забезпечували б Вам річний дохід в 10 доларів. Темп інфляції 

становить 15% на рік. Яка реальна ставка відсотка? 

а) – 5%; 

б) +5%; 

в) 115%. 

 

3. Машина вартістю 600 тис. євро розрахована на фізичний знос 

протягом 10 років. Визначте розмір амортизаційного фонду через 2 

роки після експлуатації машини. 

а) 120 тис. євро; 

б) 300 тис. євро; 

в) 60 тис. євро. 

 

4. Доходи бюджету (податкові надходження склали 13 млрд. грн.), 

Державні витрати 10 млрд. грн., Трансфертні платежі (пенсії, субсидії) 

4 млрд. грн. Розрахуйте розмір дефіциту бюджету: 

а) 5 млрд. грн.; 

б) 2 млрд. грн.; 

в) 1 млрд. грн. 

 

5. Статутний капітал відкритого акціонерного товариства складається з 

4000 простих і 50 привілейованих акцій номінальною вартістю по 100 

гривень кожна. Визначте розмір статутного капіталу. 

а) 210000 грн.; 

б) 405000 грн.; 

в) 200000 грн. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


