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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму додаткового вступного випробування зі спеціальності 

073 Менеджмент (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на основі 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів на основі ступеня бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 073 Менеджмент. 

Мета додаткового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів та визначення рівня фахової підготовки. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із профільних 

дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного проходження 

додаткового вступного випробування, тобто за умови набору кількості балів, що 

вища за поріг «склав/не склав», який становить 75 балів. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з основних 

дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – Зовнішньо-економічна 

діяльність, Менеджмент і адміністрування, Маркетинг. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

- нормативну базу щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств; 

-  специфіку механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні; 

-  методи оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у 

визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для 

підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; 

- основні процедури щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів; 

-  методи і способи визначення ефективності укладених угод і 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому; 

- сутність менеджменту; 

- сутність поняття колектив як соціальна група та знання щодо управління 

ним; 

- сутність оперативного та тактичного планування діяльності менеджера; 

- сутність маркетингу;  

- основні передумови виникнення маркетингової діяльності; 

- основні принципи організації стратегічного маркетингу; 

- основні поняття систем і алгоритмів логістики. 
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Вступник повинен вміти: 

-  застосовувати методики проведення аналізу щодо вибору 

найоптимальніших для підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом;  

- складати текст контракту ЗЕД; 

- складати схему потенційних операцій; 

- розробляти план виходу підприємства на зовнішній ринок; 

- визначати ефективність зовнішньоекономічних операцій; 

-  проводити економічний аналіз ЗЕД підприємства, визначати її 

ефективність; 

-  координувати та регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями; 

-  збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні тенденції 

розвитку організації; 

-  ефективно організувати групову роботу на основі знань процесів групової 

динаміки та принципів формування команди;  

- прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та підрозділів;  

- розробляти системи стратегічного, поточного та оперативного контролю 

діяльності;  

- обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх 

правомочність; 

-  здійснювати маркетингові дослідження для розробки та реалізації 

маркетингової політики, організації та контролю маркетингової діяльності;  

-  аналізувати фактори, що обумовлюють зміну попиту на товари (крім 

ціни), з яких сформований логістичний потік;  

-  розраховувати типові  ціни на логістичні послуги;  

-  класифікувати сучасний асортимент логістичних товарів, основні 

тенденції зміни складу учасників логістичного потоку.  

 

3. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» 

Тема 1. Сутність і фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічний комплекс держави. Суб'єкти й основні форми 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Принципи здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика держави. Етапи розвитку ЗЕД в 

Україні. Система показників розвитку міжнародної торгівлі.  

Тема 3. Сутність і основні суб'єкти регулювання ЗЕД. Мікрорегулювання 

ЗЕД. Державні органи управління ЗЕД (макрорегулювання). Інструменти 

зовнішньоторговельної політики на національному рівні. Міжнародні інститути 

зовнішньоекономічного регулювання. 

Тема 4. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні. Поняття і 

види митних режимів. Товарна номенклатура ЗЕД. Митне декларування та 

порядок його здійснення. Митні документи та специфіка їх оформлення. 
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Тема 5. Види та нарахування податків у ЗЕД (ПДВ, мито, акцизний збір). 

Особливості нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) залежно від 

митного режиму. 

Тема 6. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД, їх класифікація. Кількісні 

обмеження: ліцензування і квотування. Тарифні бар’єри. 

Тема 7. Загальна характеристика світового валютного ринку. Механізм 

валютного регулювання. Об'єкт і інструменти валютного регулювання. Валютні 

ринки й валютні курси. Основні валютні операції в сучасній ЗЕД. Особливості та 

інструменти регулювання валютних ринків. Проблеми валютного регулювання в 

Україні. 

Тема 8. Види і засоби платежу. Форми розрахунків: документарний 

акредитив, документарне інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок. 

Тема 9. Стратегії розвитку підприємства в сфері ЗЕД. Класифікація форм 

виходу на зовнішні ринки. Пошук та вибір закордонного партнера. 

Тема 10. Основи і особливості ціноутворення на світовому ринку. 

Особливості сучасної зовнішньоторговельної цінової стратегії фірми. Основні 

ціни зовнішньоторговельних контрактів. Базові умови поставки Incoterms -2010. 

Тема 11. Сутність і класифікація посередницьких операцій у ЗЕД. Основні 

суб'єкти міжнародного торгового посередництва. 

Тема 12. Поняття, сутність, зміст і види міжнародних організаційних угод. 

Міжнародні зустрічні операції на безвалютній основі. Компенсаційні угоди на 

комерційні основі. 

Тема 13. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 

Транспортні операції. Організація міжнародних перевезень основними видами 

транспорту. 

Тема 14. Суть і особливості оформлення зовнішньоторгового контракту. 

Типові контракти в ЗЕД. Основні статті типового договору міжнародної купівлі-

продажу. 

Тема 15. Сутність і основні показники зовнішньоторговельної діяльності 

підприємства. Показники ефективності зовнішнього інвестування і 

кредитування. Інтегральні показники ефективності ЗЕД. 

Тема 16. Поняття, сутність, класифікація ризиків ЗЕД. Страхування 

валютних ризиків. Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних 

операціях. 

Тема 17. Суть, завдання, класифікація спеціальних (вільних) економічних 

зон (СЕЗ). Діяльність ВЕЗ в Україні. 

 

Програма дисципліни «Менеджмент і адміністрування» 

Тема 1. Менеджмент як сучасна сфера діяльності. Сутність та роль 

менеджменту. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність 

категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет 

менеджменту. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, 

облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.  

Тема 2. Менеджер – професія нашого часу. Роль менеджера в сучасному 

управлінні. Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 
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об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти 

керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне 

керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. 

 Тема 3. Організації як об’єкти управління. Закони, закономірності та 

принципи менеджменту. Інтегровані підходи до управління. Закони і 

закономірності менеджменту. 

Тема 4. Основні функції менеджменту. Поняття функцій менеджменту. 

Функції менеджменту як види Управлінської діяльності. Особливості 

формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій 

менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. 

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 

Управлінський цикл. 

Тема 5. Управлінські рішення. Сутність управлінських рішень. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація 

управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що 

впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття 

управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. 

Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. 

Тема 6. Лідерство в управлінні. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття 

стилю керівництва та континууму стилів керівництва. Характеристика та 

класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів 

керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. 

Тема 7. Комунікації в менеджменті. Комунікації у менеджменті Поняття і 

характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» 

комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі комунікації. 

Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація 

інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації. 

Тема 8. Конфлікти як об’єкт управління. Ефективність менеджменту 

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Система подолання 

опору організаційним змінам. 

Сутність ефективності менеджменту. Основні показники ефективності 

управління. Методи розрахунку ефективності системи управління. 

Тема 9. Етика бізнесу. Етика менеджменту. Сутність методів менеджменту 

та їхня класифікація. Економічні методи менеджменту: довго-, середньо- та 

короткострокові техніко-економічні плани, економічні стимули, податки, 

фінанси, кредит, бюджет, ціни. Адміністративні методи менеджменту: 

організаційні, розпорядчі, дисциплінарні дії. Соціально-психологічні методи 

менеджменту: соціальні плани, моральні стимули, методи формування 

корективів та соціально-психологічного клімату у колективі. Взаємозв’язок 

функцій та методів менеджменту. 

Тема 10. Соціальна відповідальність у менеджменті. Поняття соціальної 

відповідальності. Соціальна відповідальність у менеджменті. 

Тема 11. Методологія управління персоналом. Розгляд науки управління 

персоналом крізь призму філософського сприйняття. Аналіз та сутність 
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концепцій управління персоналом. Принципи, засоби та методи управління 

персоналом. Сутнісне наповнення та різниця методів та стилів управління 

персоналом організації.  

Тема 12. Кадрова політика підприємства. Поняття та значення кадрової 

політики в організації. Фактори, що впливають на формування кадрової політики 

та умови її реалізації. Класифікація типів кадрової політики за основними 

ознаками. Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст. 

Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових 

документах. Сутність стратегії управління персоналом. Основні типи кадрової 

стратегії. Механізм розробки та реалізації стратегії управління персоналом. 

Прогнозування в роботі з персоналом як основа розробки кадрової стратегії.  

Тема 13. Кадрове планування у підприємстві. Поняття кадрового 

планування. Мета та завдання планування роботи персоналом на підприємстві. 

Види планування: стратегічне, тактичне, операційне (поточне). Фактори, що 

впливають на визначення потреб у персоналі. Поняття маркетингу персоналу та 

його функції. Методи визначення потреб підприємства у персоналі. 

Характеристика методів планування персоналу. Планування чисельності 

персоналу за категоріями посад: основна та додаткова потреби у персоналі. 

Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Способи 

нормування ресурсів. Оперативний план роботи з персоналом в організації. 

Індивідуальний план працівника. Структура інформації про персонал.  

Тема 14. Ефективність управління персоналом підприємства. Система 

економічних, соціальних та організаційних показників управління персоналом: 

сутність та зміст. Критерії ефективності управління персоналом. Комплексна 

оцінка ефективності управління персоналом: сутність, переваги та недоліки у 

застосуванні. Методи оцінювання ефективності результатів роботи персоналу. 

Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та результатів роботи 

персоналу. Показники оцінювання ефективності діяльності підрозділів з 

управління персоналом. Ефективність витрат на персонал. Роль кадрового 

аудиту та кадрового консультування в підвищенні ефективності управління 

персоналом. 

Тема 15. Планування особистої роботи менеджера. Роль та значення 

планування особистої роботи менеджера. Проблеми ефективного використання 

часу менеджера в залежності від рівня управлінської діяльності. Види планів 

особистої роботи менеджера та правила їх складання. Особливості планування 

особистої роботи менеджера. Вибір пріоритетних справ менеджера. Сутність 

делегування повноважень та механізм його здійснення.  

Тема 16. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу 

менеджера. Сутність та завдання нормування управлінської праці. Видова 

класифікація нормативів управлінської праці. Методи нормування управлінської 

праці. Класифікація видів робіт для аналізу змісту роботи менеджера. Облік та 

аналіз робочого часу менеджера. Основні принципи техніки ведення обліку часу 

менеджера. 

Тема 17. Організація та проведення нарад і зборів. Суть та практичне 

значення нарад і зборів. Види ділових нарад. Етапи проведення наради. Порядок 
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проведення наради. Технологія проведення нарад та зборів. Особливості 

проведення нарад різних видів. 

 

Програма дисципліни «Маркетинг» 

Тема 1. Взаємозв’язок маркетингової і корпоративної стратегії. Поняття 

маркетингової стратегії. Основні функції маркетингу. Потреба як основна ідея 

маркетингу. Ієрархія потреб А. Маслоу. Цінності, основні види. Запити. Попит. 

Основні види попиту.Товар. Класифікація товарів. Вартість і задоволення. 

Функціональне задоволення. Психологічне задоволення. Маркетингова 

комунікація, розподіл і ринок. Концепція сучасного маркетингу. Послідовність: 

потреба — бажання — попит — обмін.Суб’єкти маркетингу. Їх класифікація. 

Тема 2. Маркетингове середовище. Зовнішнє маркетингове середовище: 

мікросередовище та макросередовище. Складові зовнішнього середовища. 

Внутрішнє середовище. Складові внутрішнього середовища.  

Тема 3. Етика і соціальна відповідальність у маркетингу. Особливості етики 

маркетингу. Поняття соціальної відповідальності у маркетингу. 

Тема 4. Поведінка споживача. Дослідження поведінки споживача. Мета 

маркетингових досліджень. Об’єкти маркетингового дослідження. Основні 

напрями маркетингових досліджень. Вимоги до маркетингових досліджень. 

Процедура маркетингових досліджень.  

Тема 5. Поведінка споживачів на ринках організації. Дослідження поведінки 

споживачів на споживчому ринку. Дослідження поведінки споживачів на 

промисловому ринку. Аналіз ринкових можливостей підприємства. Сегментація 

ринку. 

Тема 6. Вихід на міжнародні ринки. Сегментування споживчого ринку. 

Оцінювання привабливості сегменту. Особливості виходу на міжнародні ринки.  

Тема 7. Прийняття споживачем рішення про купівлю. Етапи прийняття 

споживачем рішення щодо купівлі.  

Тема 8. Маркетингові дослідження. Сутність маркетингових досліджень. 

Мета маркетингових досліджень. Об’єкти маркетингового дослідження. Основні 

напрями маркетингових досліджень. Вимоги до маркетингових досліджень. 

Процедура маркетингових досліджень. 

Тема 9. Сегментація. Сегментування споживчого ринку. Оцінювання 

привабливості сегменту. 

Тема 10. Використання інтерактивного й багатоканального маркетингу. 

Сутність політики розподілу. Мета та завдання політики розподілу. Канал 

розподілу. Рівень каналу розподілу. Довжина каналу розподілу. Ширина каналу 

розподілу. Функції каналів розподілу. Посередники. Класифікація посередників. 

Прямий збут. Опосередкований збут. Фактори впливу на вибір посередника. 

Оптова торгівля. Форми оптових торговців. Роздрібна торгівля. Форми 

роздрібної торгівлі. Маркетингові системи розподілу. Традиційна система 

розподілу. Фактори впливу на вибір каналів розподілу. Сутність управління 

каналами розподілу. Вертикальні маркетингові системи. Основні форми 

вертикальної інтеграції. 
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Тема 11. Стратегічний маркетинг. Організація відділу маркетингу. Ланка 

управління. Ступень (рівень) управління. Основні принципи організації відділу 

маркетингу. Функції відділу маркетингу. Організаційні структури відділу 

маркетингу. Основні типові моделі інтегрованих маркетингових структур. 

Функціональна структура відділу маркетингу. Регіональна структура відділу 

маркетингу. Товарна (продуктова) структура відділу маркетингу. Сегментна 

структура відділу маркетингу. Матрична організаційна структура відділу 

маркетингу. Зв’язок маркетингових служб з іншими відділами підприємства. 

Контроль маркетингової діяльності. Етапи процесу контролю маркетингової 

діяльності. 

Тема 10. Функції логістики. Облік витрат в логістиці. Поняття логістичної 

функції. Функції логістики на рівні підприємства. Функціональний взаємозв'язок 

логістики. Проблеми обліку витрат в логістиці. Класифікація витрат в логістиці. 

Витрати на утримання запасів. Витрати на перевезення вантажів автомобільним 

транспортом. 

Тема 11. Логістика закупівель. Функціональні області логістики, їх 

характеристика і взаємозв'язок. Система поставок «точно в строк». Вибір 

постачальника в закупівельній логістиці.  

Тема 12. Виробнича логістика. Поняття, мета і завдання виробничої 

логістики. Організація матеріальних потоків у виробництві. Організація 

виробничого процесу в часі 

Тема 13. Логістика розподілу та оптових продаж. Розподільна логістика: 

сутність, завдання. Базисні умови поставки в договорах купівлі-продажу та їх 

застосування в логістиці. Алгоритм формування системи логістичного сервісу 

торгового підприємства. 

Тема 14. Посередництво в логістиці. Сервіс в логістиці. Логістичний сервіс, 

поняття. Алгоритм формування системи логістичного сервісу торгового 

підприємства. Показники логістичного сервісу. Методи розрахунку рівня 

логістичного сервісу. Визначення оптимального значення рівня логістичного 

обслуговування. 

Тема 15. Транспортна логістика, транспортне забезпечення логістики. 

Транспортна логістика, поняття і завдання. Транспортні коридори і транспортні 

ланцюги. Транспортні послуги, їх види. Розробка маршрутів та складання 

графіків централізованої доставки товарів автомобільним транспортом. 

Тема 16. Інформаційна логістика. Поняття, мета і завдання інформаційної 

логістики. Принципи побудови інформаційних систем в логістиці. Інформаційні 

технології в логістиці 

Тема 17. Логістика запасів. Матеріальні запаси, поняття, роль в логістиці. 

Визначення оптимального розміру замовленої партії. Взаємозв'язок управління 

запасами з іншими функціями логістики. Склади: визначення, класифікація, роль 

в логістиці. Принципи логістичної організації складських процесів. Сучасні 

складські технології роботи з матеріальними та інформаційними потоками. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.  

Список допущених до додаткового вступного випробування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол, та 

складається з абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні матеріали: 

програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповіді 

вступника. 

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм додаткових 

вступних випробувань. Програми додаткових вступних випробувань 

оприлюднюються на офіційному сайті Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Додаткові вступні випробування проводяться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

Розклад проведення додаткових вступних випробувань, що проводяться 

Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського, 

затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом 

розміщення на веб-сайті Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше 

ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за 

відповідними ступенями та формами навчання. 

На додаткове вступне випробування вступник з'являється з паспортом. 

Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводяться не менше 

ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова фахової 

атестаційної комісії згідно з розкладом у день іспиту.  

Вступник одержує екзаменаційний білет, який містить 3 питання з 

дисциплін, що є профільними для відповідної спеціальності. На кожне питання 

треба дати вичерпну відповідь. 

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 

200 балів. Якщо абітурієнт набрав 0 балів з будь-якого питання, то вважається, 

що додаткове вступне випробування не складено. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із 

профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування, тобто за умови набору 

кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який становить 100 балів. 
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Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського, повинна подаватись особисто 

вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

екзаменаційної оцінки. 
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