І. МЕТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Метою випробування є в комплексна перевірка знань вступників, які
вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін згідно з «Освітньокваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою
підготовки бакалавра.
Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та профершноорієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здашість
вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.
II. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ
Фахове вступне випробування складається після закінчення чотирьох
років бакалаврської підготовки. Вступне випробування проводитеся у
вигляді тестування.
III. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛ ІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ
МІСТИТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ
В якості базових дисциплін для фахового вступного випробування
вибрані такі курси:
1. Менеджмент і адміністрування
2. Право
3. Економіка і фінанси
4. Логістика
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
6. Управління операціями з експорту-імпорту
7. Митне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Білети до фахового вступного випробування розроблені кафедрою
«Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» ДонДТУ та містять тестові
завдання за наступними тематичними розділами відповідних дисциплін
1. Менеджмент і адміністрування
Методологічні засади теорії організації. Основні організаційні теорії і моделі.
Організація як система. Організація як соціум. Організаційний пэоцес.
Самоорганізація.
Зовнішнє
і
внутрішнє
середовище
організації.
Організаційне проектування. Культура організації.
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку
менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції і
методи менеджменту. Процес управління. Планування як загальна функція
менеджменту.
Організування
як загальна
функція
менеджменту.
Мотивування як заігальна функція менеджменту. Контролювання як загальна
функція менеджменту. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво
та лідерство. Ефективність менеджменту.

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту.
Операційна стратегія як основа проектування операційної системи.
Операційна система організації: поняття, склад та види. Операційна
діяльність: ресурси, процеси та результати. Управління процесом
проектування операційної системи. Основи управління проектами.
Управління результативністю операційної діяльності.
Управління персоналом у системі менеджменту організацій. Управління
персоналом як соціальна система. Кадрова політика і стратегія управління
персоналом організації. Кадрове планування в організаціях. Організація
набору та відбору персоналу. Організування діяльності та функцій служб
персоналу. Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний
розвиток колективу. Оцінювання персоналу в організації. Управління
розвитком і рухом персоналу організації. Управління процесом вивільнення
персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління
персоналом.
Методологічні підходи до самоменеджменту. Планування особистої роботи
менеджера. Організовування діяльності менеджера. Самомотивування та
самоконтроль менеджера. Формування якостей ефективного менеджера.
Розвиток менеджерського потенціалу.
Державна підтримка інноваційних процесів. Організаційні форми
інноваційної діяльності. Управління інноваційним розвитком організації.
Управління
інноваційним
проектом.
Інноваційне
підприємництво.
Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації.
Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні стратегічних
рішень та типологія стратегій підприємства. Етапи стратегічного управління
та особливості формування стратегії підприємства. Стратегічне планування.
Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. Стратегічний
потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. Види
стратегічного управління. Портфельні стратегії та управління стратегічною
позицією підприємства. Генерування стратегій та умови їх реалізації.
Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень на підприємстві.
Теорія адміністративного менеджменту. Система
адміністративного
менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному
менеджменті. Організовування праці підлеглих та проектування робіт.
Мотивування працівників апарату управління. Контролювання та
регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи
управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології
адміністративного менеджменту.
Сутність маркетингу та розвиток його концепцій. Маркетинг як відкрита
мобільна система. Формування маркетингової інформаційної системи на
основі проведення маркетингових досліджень. Е5ивчення потреб і поведінки
споживачів та вибір цільових сегментів. Товар у комплексі маркетингу. Ціна
у комплексі маркетингу. Розповсюдження у комплексі маркетингу.
Комунікації у комплексі маркетингу. Управління маркетинговою діяльністю.
Логістика як інструмент ринкової економіки. Концепція і методологічний

апарат інтегрованої логістики. Об'єкти логістичного управління та логістичні
операції. Логістична діяльність та логістичні функції. Логіст ячний
менеджмент у системі загального менеджменту. Логістичний підхід до
управління матеріальними потоками у сфері виробництва. Логіст ячний
підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу. Логіст ячний
підхід до обслуговування споживачів. Склад і транспорт у логістиці.
Економічне забезпечення логістики
2. Право
Основи теорії державного управління. Державна влада та державне
управління. Державне управління в окремих сферах суспільного роз зитку.
Роль різних гілок влади у процесі державного управління. Дер жавне
управління на регіональному рівні. Система органів державної вл ади в
Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні
Центральні органи виконавчої влади в Україні. Регіональні органи
державного управління. Місцеве само-, врядування та його особлива роль у
державному управлінні. Внутрішня організація та управління органу
державної влади. Державна служба в Україні. Ефективність державного
управління. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Відн
органів публічної влади в системі управління. Розвиток системи державного
та регіонального управління.
Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. Джерела права
Система права. Реалізації права. Поняття законності і правопо зядку.
Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття цивільного пр ава та
цивільно-правових: відносин. Суб'єкти цивільного права. Цивільно-правові
угоди (правочини). Представництво в цивільному праві. Зобов'язальне цраво
Основи сімейного права України. Характеристика трудових правовідносин.
Припинення трудових правовідносин. Правове регулювання робочого
часу відпочинку. Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна
відповідальність. Правове регулювання трудових спорів. Адміністративна
відповідальність та інші заходи адміністративного примусу. Загальне поняття
кримінального права та кримінальної відповідальності.
Державне управління і державна влада. Предмет і система адміністративного
права. Адміністративно-правові норми та відносини. Громадяни як суб'єкти
адміністративного права. Президент України як суб'єкт адміністративного
права. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного
Державні службовці як суб'єкти адміністративного права. Об'єднання
громадян як суб'єкти адміністративного права. Форми державного
управління.
Адміністративно-правові
методи.
Адміністративна
відповідальність. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження в
справах про адміністративні правопорушення. Законність і дисципліна у
сфері державного управління. Правові засади управління економікою.
Управління
промисловістю.
Управління
сільським
підприємством.
Управління
будівництвом
і
житлово-комунальним
господарством.

Управління транспортом і зв'язком. Управління використанням і охороною
природних ресурсів. Управління фінансами. Управління митною справою.
Управління освітою. Управління охороною здоров'я населення. Управління
культурою. Управління в сфері соціального захисту населення. Управління
обороною. Управління національною безпекою. Управління внутрішніми
справами. Управління закордонними справами. Управління юстицією.
Поняття, предмет та значення трудового права. Джерела трудового црава.
Колективні договори і угоди. Укладення трудового договору. Зміна
трудового договору. Припинення трудового договору. Робочий час і час
відпочинку. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати. Дисципліна
праці. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Охорона
праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням трудового
законодавства.
Поняття та види господарської діяльності. Державне регулювання
господарської діяльності в Україні. Суб'єкти господарської діяльності.
Організація господарської діяльності. Припинення юридичних осіб та
підприємницької діяльності фізичних осіб. Правовий режим майна суб'єктів
господарювання. Загальні положення про договори у сфері господарської
діяльності. Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу
майна в користування. Договори про виконання робіт. Договори на надання
послуг. Зобов'язання про спільну діяльність. Договори про створення
юридичної особи. Правове регулювання зовнішньоекономічної діял ьності
підприємств. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької
діяльності.
Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Державне
управління охороною праці та організація охорони праці на об'єкті
господарювання. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві. Повітря робочої зони, вентиляція та
освітлення виробничих приміщень, вібрація, шум, електромагнітні поля та
електромагнітні випромінювання радіочастотного та оптичного діапазону.
Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.
Електробезпека. Основні поняття та значення пожежної безпеки. Системи
попередження пожеж та пожежного захисту, організаційно-технічних
заходів.
Наукові основи безпеки життєдіяльності. Фізіологічні та психологічні
критерії безпеки людини. Основи валеології. Невідкладна допомога гіри
нещасних випадках. Середовище життєдіяльності людини. Негативні
електричні та електромагнітні фактори. . Бє;зпека харчовик продуктів.
Цивільна оборона України - основа безпеки у надзвичайних ситуаціях
Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. Прилади радіаційної, хімічної
розвідки, контролю радіоактивного забруднення й опромінення та хімічного
зараження продуктів і води. Оцінювання обстановки у надзвичайних
ситуаціях. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Підвищення стійкості роботи об'єкта господарювання.

3. Економіка і фінанси
Сутність та функції грошей. Грошовий оборот і грошові потоки. Грошовий
ринок. Грошові системи. Інфляція та грошові реформи. Кількісна теорія
грошей і сучасний монетаризм. Сутність та функції фінансів. Фінансова
система та фінансовий механізм. Фінанси сз^б'єктів господарювання та
неприбуткових організацій. Фінанси населення:. Кредит у ринковій екон оміці.
Кредитні системи. Валютні системи та міжнародні розрахунки. Фондовий
ринок та фінансові інструменти. Державний кредит. Центральний банк та
його роль в економіці. Комерційні банки як основна ланка кредитної
системи. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи.
Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. Планування
діяльності підприємства. Економічні характеристики продукції підприємства.
Виробнича програма підприємства. Виробнича потужність підприємства.
Ресурсний потенціал підприємства. Трудові ресурси підприємства. Майнові
ресурси (активи) підприємства. Фінансові ресурси (капітал) підприємства.
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Доходи та цінова
політика підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства.
Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки. Фінансово-майновий
стан підприємства та методи його оцінки. Сучасні теорії та моделі розвитку
підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі
розвитку. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльн сть
Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку.
Організація бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів господарювання.
Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб'єктів
господарювання. Аудит як форма контролю фінансово-господарської
діяльності. Організація аудиту фінансової звітності. Методика аудиту
фінансової звітності. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні
торговельним підприємством.
4. Логістика
Поняття і сутність логістики. Етапи розвитку логістики. Концепція та види
логістики. Матеріальний потік і логістичні операції.
Види
матеріальних потоків. Логістичні операції. Сутність, завдання і функції
заготівельної логістики. Організація функціонування заготівельної логі тики,
Вибір постачальника. Характеристика логістичних заготівельних
систем. Виробнича логістика. Традиційна і логістична концепції організації
виробництва. Логістична концепція MRP. Мікрологістична концепція
KANBAN. Сутність розподільчої логістики. Канали розподілу в логістиці
Логістичні посередники у каналах розподілу.
Система управління матеріальними запасами. .Аналіз ABC Х\ Z в
управлінні матеріальними запасами. Логістичний процес на складі.
Логістична концепція роботи транспортних підприємств.. Інформаційні
потоки у логістиці. Ефективність логістичної системи. Методика оцінки

ефективності логістичної системи. Управління логістичними витратами.
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Світове господарство та особливості його розвитку. Еволюційні періоди
формування міжнародних економічних відносин. Середовище міжнародних
економічних відносин. Міжнародний поділ праці та кооперація виробн ицтва.
Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин.
Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. Міжнародна інвестиційна
діяльність і виробниче співробітництво. Міжнародна міграція робочої сили.
Міжнародний науково-технічний обмін. Світова валютна система і
міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародні кредитні відносини.
Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародні економічні організації у
багатосторонньому
економічному
співробітництві
і
регулюванні
міжнародних економічних відносин. Проблеми інтеграції України до системи
світогосподарських зв'язків. Економічна єдність світу і глобальні проблеми
міжнародних економічних відносин
Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної
економіки. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної
діяльності в Україні. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності
в Україні. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Міжнародні
розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.
Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворен ня
зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Торговельно-посередницька
діяльність на зовнішньому ринку. Компенсаційна торгівля у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Структура і зміст зовнішньоекономічних
контрактів.
Економічний
аналіз
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страху вання.
Транспортне
обслуговування
зовнішньоекономічної
діяльності.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних
економічних зон.
6. Управління операціями з експорту-імпорту
Зовнішньоторговельні операції купівлі-продажу товарів. Встановлення цін у
зовнішньоторговельних контрактах як фактор підвищення економічної
ефективності зовнішньоторговельних операцій, Валютно-фінансові умови
зовнішньоторговельних
операцій.
Організація
експортно-імпортних
операцій. Економічні договори (контракти). Угоди з імпорту та експорту
послуг.
Оподатковування
і
бухгалтерський
облік
операцій
у
зовнішньоекономічній
діяльності.
Посередницька
ланка
у
зовнішньоторговельних
операціях.
Укладання
експортно-імпортних

контрактів на поставку машин і устаткування. Особливості організації
зовнішньоторговельних операцій з сировиною. Операції з торгівлі ліцензіями
та інші комерційні форми передачі технологій. Інжинірингові послу]ти як
об'єкт зовнішньоторговельних
операцій. Транспортне
забезпечення
зовнішньоторговельних

операцій.

Класифікація

документів,

що

супроводжують зовнішньоторговельні операції.
7. Митне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Поняття та співвідношення понять: митне право, митна політика, Митна
справа, митні правила. Законодавство У країни з питань митної справи
Сучасна система та структура митних органів України. Правові засади та
механізми організації взаємодії митних органів з правоохоронними органами
України та зарубіжних країн при здійсненні митної справи. Митний
контроль. Його організація та здійснення. Митне оформлення. Порядок
переміщення та пропуску товарів та транспортних засобів через митний
кордон України. Митні режими. Правові основи митно-тарифного й
нетарифного регулювання ЗЕД. Юридична відповідальність за митні
правопорушення. Адміністративна відповідальність за порушення м итних
правил. Кримінальна відповідальність за порушення митних п равил.
Міжнародно-правові стандарти боротьби з контрабандою. Забезпечення
законності в правоохоронній діяльності митних органів.
8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Аналіз наявності й діяльності конкурентів на світовому і вітчизняному
ринках. Аналіз економічної ситуації в світі, на континенті, в країні, в
економічному регіону та в галузі. Оцінка виконання завдань
зовнішньоекономічної
діяльності.
Аналіз
динаміки
покашиків
зовнішньоекономічної діяльності для оцінки тенденцій розвитку та
циклічності зовнішньоекономічної діяльності. Кількісна оцінка впливу
факторів на показники зовнішньоекономічної діяльності. Виявлення причин
відхилень
показників
зовнішньоекономічної
діяльності.
Оцінка
госпрозрахункових та комерційних взаємовідносин у виробничій діяльності
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Дослідження передового
досвіду зовнішньоекономічної діяльності у вітчизняній та закордонній
практиці. Оцінка виявлених резервів та розробка конкретних заходів щодо
підвищення обсягів, якості та ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПИШ
Вступнику пропонується 20 тестових завдань, що відповідак|ть програк
фахового вступного випробування.
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