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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма додаткового вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» розроблена відповідно до
освітньо-професійної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Мета додаткового вступного випробування для вступу на здобуття
освітнього ступеня магістра: з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних
навичок вступників, яких вони набули під час навчання за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра за іншою спеціальністю з метою формування
рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім
ступенем магістр спеціальності «Менеджмент» в межах ліцензованого обсягу
спеціальності. Головним завданням додаткового вступного випробування є
виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з фахових
навчальних дисциплін.
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. До участі у додатковому
вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та
отримали диплом бакалавра з різних галузей знань.
Вступне випробування проводиться у формі тестування. Тестові завдання
додаткового вступного випробування складені відповідно до програми підготовки
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та затверджені на засіданні кафедри.
Тестові завдання, що виносяться на додаткове вступне випробування при вступі на
навчання для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань
07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»
(магістерська програма «Проектний менеджмент»), включають матеріал
навчальної програми з дисципліни «Менеджмент». Тестові завдання, що
виносяться на додаткове вступне випробування при вступі на навчання для
здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (магістерська програма
«Менеджмент митної справи»), включають матеріал навчальних програм з
наступних дисциплін:
o «Менеджмент»;
o «Основи зовнішньоекономічної діяльності».
Вступне випробування проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний
білет складається із 25 тестових завдань закритого типу з вибором однієї
правильної відповіді. Для кожного такого тесту запропоновано чотири варіанти
відповіді, з яких лише один варіант є правильним. Завдання з вибором відповіді
вважається виконаним правильно, якщо позначена тільки одна літера – правильна
відповідь. Письмова робота на бланку оцінювання знань вступника перевіряється
за ключем і на бланку зазначаються співпадіння (правильні відповіді) і
розбіжності (помилкові відповіді), а також підраховується і зазначається кількість
правильних відповідей та проставляється оцінка.
Усі варіанти завдань є ідентичними за структурою й складністю, що
свідчить про забезпечення принципу об’єктивності й рівності при оцінюванні
знань вступників.
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ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ В РОЗРІЗІ
НАВЧАЛЬНИХ ТЕМ
ДИСЦИПЛІНА «МЕНЕДЖМЕНТ»
ТЕМА 1. Поняття і сутність менеджменту
1. Еволюція поглядів на сутність менеджменту.
2. Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту.
3. Менеджмент як вид професійної діяльності.
4. Сфери менеджменту.
5. Рівні менеджменту.
ТЕМА 2. Розвиток науки управління
1. Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської думки.
2. Класична теорія менеджменту (школа наукового управління й
адміністративна школа управління).
3. Неокласична теорія менеджменту (школа людських стосунків та школа
організаційної поведінки).
4. Кількісна теорія менеджменту.
5. Методи управління підприємством (колективом).
ТЕМА 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень
1. Моделі теорії прийняття рішень: класична; поведінкова; ірраціональна.
2. Особливості нормативного та описового напрямку.
3. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень.
4.Людський та організаційний фактори у процесі прийняття рішення.
5. Індивідуальне та групове прийняття рішень (модель Р. Роскіна).
ТЕМА 4. Методи обґрунтування управлінських рішень
1. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів прийняття управлінських
рішень.
2. Методи індивідуального творчого пошуку альтернатив.
3. Методи колективного творчого пошуку альтернатив.
4. Методи активізації творчого пошуку альтернативних варіантів.
5.Характеристика окремих аспектів японського та американського
менеджменту в сучасних умовах.
ТЕМА 5. Планування в організації
1. Поняття і сутність планування в системі управління.
2. Типи планів в організації.
3. Методи розробки планів.
4. Стратегічне планування в організації.
5. Тактичні та оперативні плани.
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ТЕМА 6. Організація як функція управління
1. Сутність функції організації та її місце в системі управління.
2. Організаційна структура як результат організаційної діяльності: ступінь
складності; ступінь формалізації; ступінь централізації.
3. Загальна характеристика класичної теорії організації: універсальні принципи
управління А. Файоля; модель “ідеальної бюрократії” М. Вебера.
4. Поведінковий підхід в теорії організації: системи організації за Р. Лайкертом.
5. Типи організаційних структур управління.
ТЕМА 7. Мотивація
1. Теорії змісту мотивації.
2. Основні положення ключових теорій змісту мотивації: теорії ієрархії потреб
А. Маслоу, теорії ERG К. Альдерфера, теорії набутих потреб Д. МакКлелланда,
теорії “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга.
3. Теорії процесу мотивації.
4. Сутнісна характеристика основних теорій процесу мотивації: теорії сподівань
В. Врума, теорії справедливості С. Адамса, комплексної теорії мотивації
Портера-Лоулера.
5. Проблеми мотивації в сучасній практиці управління.
ТЕМА 8. Управлінський контроль
1. Поняття “контроль” та його місце в системі управління.
2. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; порівняння реального
виконання із стандартами; оцінка та реакція.
3. Види управлінського контролю: попередній; поточний; заключний.
4. Фінансовий контроль та його основні складові.
5. Ефективність контролю.
ТЕМА 9. Імідж менеджера та організації
1. Формування іміджу організації.
2. Складові іміджу організації.
3. Імідж особистості, його види.
4. Особливості вербальних і невербальних комунікацій.
5. Напрями формування іміджу менеджера.
ТЕМА 10. Лідерство
1. Поняття та природа лідерства.
2.“Теорія Х” і “Теорія Y” Д. МакГрегора.
3.Концепція лідерства Р. Лайкерта.
4.Двофакторна модель лідерства вчених університету штату Огайо.
5.Модель типів управління Р. Блейка та Дж. Моутон.
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ТЕМА 11. Комунікації в управлінні
1. Поняття і процес комунікації.
2. Елементи комунікації (відправник, одержувач, повідомлення, канал
комунікації, перешкоди комунікації).
3. Зміст основних етапів процесу комунікації (формування концепції
комунікації, кодування, передавання повідомлення по каналу комунікації,
декодування, інтерпретація та оцінка повідомлення, зворотний зв’язок).
4. Види формальних комунікацій: нисхідні, висхідні, горизонтальні.
5. Роль неформальних комунікацій в системі управління.
ТЕМА 12. Конфлікти як об’єкт управління
1. Сутність конфлікту та його види.
2. Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів.
3. Стратегія поведінки в конфліктній ситуації.
4. Ефективні правила поведінки, попередження конфліктів у відношенні до
існуючого положення справ опонентів.
5. Шляхи вирішення конфліктів та їх попередження.
ТЕМА 13. Теоретичні основи самоменеджменту
1. Предмет, функції теорії самоменеджменту.
2. Загальна характеристика концепцій самоменеджменту у працях Д. Карнегі, М.
Вуд-Кока, Д. Френсіса, Л. Зайверта, А. Хілла, М. Еріксона і В. Сатіра.
3. Особливості східної концепції самоменеджменту.
4. Акмеологічні засади само менеджменту.
5. Ідеї про суб'єктогенез — прагнення людини до самопокладання, детермінації
власної активності, розвитку здатності відігравати роль суб'єкта.
ТЕМА 14. Ефективність менеджменту
1. Характеристика концепцій (цільової, системної, «балансу інтересів",
функціональної, композиційної) визначення ефективності управління.
2. Підходи до визначення та оцінки ефективності управління: інтегральний;
рівневий; часовий.
3. Критерії конкурентноздатності та розвитку середньотермінової ефективності.
4. Показники ефективності управлінської діяльності.
5. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці.
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ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
ТЕМА 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної
економіки
1. Характеристика причин та передумов розвитку зовнішньоекономічної
діяльності.
2. Суть та особливості зовнішньоекономічної політики країни.
3. Основні положення теорій управління зовнішньоекономічною
діяльністю.
4. Показники функціонування зовнішньоекономічної системи країни.
ТЕМА 2. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності України.
2. Класифікація суб'єктів та видів зовнішньоекономічної діяльності.
3. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
4. Систематизація методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
ТЕМА 3. Роль нетарифних методів в системі регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
1. Поняття, цілі та причини застосування нетарифних методів регулювання.
2. Характеристика
структури
нетарифних
методів
регулювання
зовнішньоторговельної діяльності.
3. Кількісні
обмеження:
контингентування;
ембарго,
ліцензування;
добровільне обмеження експорту.
4. Торгові угоди та правові режими зовнішньої торгівлі.
5. Технічні бар'єри. Внутрішні податки та збори.
ТЕМА 4. Орендні операції як вид зовнішньоекономічної діяльності
1. Суть та економічне значення міжнародних лізингових операцій.
2. Характеристика функцій міжнародного лізингу.
3.Систематизація видів лізингових операцій в сфері зовнішньоекономічної
діяльності.
ТЕМА 5. Зустрічна торгівля як форма виходу підприємств на зовнішній ринок
1. Причини існування та сутність зустрічної торгівлі.
2. Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі.
3. Операції за участю продавця в сфері зовнішньоекономічних відносин.
4. Характеристика операцій промислового співробітництва.
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ТЕМА 6. Суть і структура зовнішньоторговельного договору куплі-продажу
1.Тактика
і
стратегія
проведення
переговорів
при
укладанні
зовнішньоекономічної угоди.
2. Зміст та структура зовнішньоекономічного контракту.
3. Характеристика базисних умов контрактів.
4. Ціна товару та загальна вартість контракту.
5. Механізм міжнародних розрахунків та фінансові умови зовнішньоторговельних угод
ТЕМА 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Сутність валютних відносин.
2. Валютні умови зовнішньоторговельних контрактів.
3. Валютні ризики і способи їх усунення
ТЕМА 8. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом в
Україні
1 Сутність функціонування підприємств з іноземними інвестиціями.
2. Порядок створення спільних підприємств.
3. Ефективність функціонування підприємства з іноземним капіталом.
ТЕМА 9. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності
1.
Сутність та розрахунок економічної ефективності зовнішньоекономічної
діяльності країни.
2.
Характеристика
показників
ефективності
зовнішньоекономічної
діяльності підприємства.
3.
Визначення ефективності експортних угод при виході підприємства на
зовнішній ринок.
4.
Аналіз ефективності здійснення операцій по ввезенню та реалізації
товарів іноземного виробництва на митній території країни.
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ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Державна фіскальна служба України
Університет державної фіскальної служби України
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ
для проведення додаткового вступного випробування
при вступі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
На виконання завдань тесту Вам дається 1 година.
На кожне завдання пропонується 4 варіанти відповіді.
Тільки один варіант відповіді є правильним.
Ніяких виправлень у даних відповідях не допускається.
Вступне тестове завдання з 1 до 25 оцінюється в 4 бали.
Хай Вам щастить!
Варіант №1
1. Процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють
зовнішні стосовно організації факторії для визначення можливостей і загроз для
фірми, – це:
а) місія організації;
б) тактика;
в) аналіз зовнішнього середовища;
г) контроль.
2. Обмін інформацією, за допомогою якого керівник отримує інформацію, необхідну
для прийняття ефективних рішень, і доводить прийняте рішення до працівників своєї
організації, – це:
а) зв’язок;
б) комунікації;
в) повідомлення;
г) бесіда.
3. Передача думок, ставлення та емоцій однієї або кількох людей іншій людині або
іншим людям – це:
а) комунікації;
б) бесіда;
в) спілкування;
г) інформація.
4. Поєднання обладнання, інструментів, кваліфікаційних навичок і технічних знань,
необхідних для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації або
людях – це :
а) мета;
б) техніка;
в) науково-технічний прогрес;
г) технологія.
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5. Менеджер, зорієнтований на вирішення сучасних завдань і високий рівень
взаємовідносин з урахуванням ситуації, яка забезпечує прийняття ефективних
рішень – це:
а) узгоджувач;
б) адміністратор;
в) автократ;
г) бюрократ.
6. Вибір, який повинен робити керівник, щоб виконати зумовлені посадою
обов'язки, – це:
а) організаційне рішення;
б) альтернатива;
в) стратегія;
г) контроль.
7. Процес визначення мети організації та її змін, ресурсів, необхідних для досягнення
мети і політики, спрямованої на використання цих ресурсів, - це:
а) тактика;
б) індикативне планування;
в) менеджмент;
г) стратегічне планування.
8. Детальний всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення
місії організації та досягнення її цілей, – це:
а) бюджет;
б) стратегія;
в) тактика;
г) процедура.
9. Зазначте тип організаційних відносин, що їх застосовує керівник, ціннісними
орієнтаціями якого є гарні стосунки між людьми, доброзичливість, відсутність
конфлікту:
а) соціальна відповідальність;
б) зростання;
в) прибутковість;
г) сприятлива атмосфера в організації.
10. Інструмент управління, який характеризується системою рівноправних відносин
по горизонталі, заснованих на купівлі-продажу продукції та послуг, на відносинах
власності, рівноправності інтересів покупця і продавця, — це:
а) ієрархія;
б) культура;
в) менеджмент;
г) ринок.
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11. Організаціями, які створюють і просувають інновації в умовах ризику, є:
а) посередницькі;
б) венчурні;
в) фонди;
г) виробничі.
12. Зовнішня винагорода трудових ресурсів, зайнятих у виробничому процесі, – це:
а) мотивація;
б) вартість;
в) заробітна плата;
г) якість праці.
13. Запропонована організацією послідовність різних ступенів (посад, робочих місць,
становища в колективі), які співробітник потенційно може пройти, — це:
а) кар'єра;
б) профорієнтація;
в) система службово-професійного просування;
г) планування праці.
14. Визначення максимально допустимого обсягу праці для виконання конкретної
роботи чи операції в умовах певного виробництва – це:
а) система оплати праці;
б) атестація робочих місць;
в) нормування пращ;
г) обслуговування робочого місця.
15. Короткострокові стратегії називаються:.
а) процедурами;
б) правилами;
в) тактикою;
г) планом.
16. Методи підготовки до переговорів – це:
а) складання балансових листків
б) стратегічне планування;
в) маркетингові дослідження;
г) моніторинг.
17. Вироблені й визнані суспільством, організацією та групою цінності, соціальні
норми, установки, шаблони поведінки, ритуали, які спонукають людину поводитися
саме так, а не інакше, – це:
а) менеджмент;
б) ринок;
в) культура;
г) ієрархія.
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18. Неформальні комунікації – це:
а) схеми поведінки;
б) чутки;
в) зворотний зв'язок;
г) перешкоди.
19. Наука, що вивчає спосіб використання слів і їх значення, – це:
а) логіка;
б) семантика;
в) філософія;
г) морфологія.
20. Процес стимулювання самого себе та інших, до діяльності – це:
а) потреби;
б) мотивація.
в) контроль;
г) самоорганізація;
21. Інструмент управління, основним засобом дії якого є ставлення влади до
підлеглих, тиск на людину зверху за допомогою методів примушування, контролю за
розподілом матеріальних благ, — це:
а) ринок;
б) культура;
в) ієрархія;
г) менеджмент.
22. Автор вислову: «Людина лише там живе хлібом одним, де взагалі немає хліба»:
а) Ф. Тейлор;
б) А. Маслоу;
в) Л. Файоль;
г) МакГрегор.
23. Менеджер з високим ступенем орієнтації на завдання і низьким в ситуації, коли
така поведінка неприйнятна, який не довіряє іншим, неввічливий, зацікавлений тільки
в поточних справах – це:
а) адміністратор;
б) автократ;
в) узгоджувач;
г) бюрократ.
24. Спільна з партнером діяльність, що припускає відносини в системі «суб'єкт –
суб'єкт» на відміну від відносин у системі "суб'єкт – об'єкт", – це:
а) підприємництво;
б) комунікації;
в) переговори;
г) бесіда.
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25. Тип організаційних цілей, якому віддає перевагу керівник, ціннісними
орієнтаціями якого є влада, визнання – це:
а) довгострокові дослідження і розробки;
б) прибутковість;
в) загальний обсяг капіталу, продажів, чисельність працівників;
г) моральні проблеми.
Голова фахової атестаційної комісії

_________________
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Державна фіскальна служба України
Університет державної фіскальної служби України
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ
для проведення додаткового вступного випробування
при вступі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
На виконання завдань тесту Вам дається 1 година.
На кожне завдання пропонується 4 варіанти відповіді.
Тільки один варіант відповіді є правильним.
Ніяких виправлень у даних відповідях не допускається.
Вступне тестове завдання з 1 до 25 оцінюється в 4 бали.
Хай Вам щастить!
Варіант №1
1. Процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють
зовнішні стосовно організації факторії для визначення можливостей і загроз для
фірми, – це:
а) місія організації;
б) тактика;
в) аналіз зовнішнього середовища;
г) контроль.
2. Обмін інформацією, за допомогою якого керівник отримує інформацію, необхідну
для прийняття ефективних рішень, і доводить прийняте рішення до працівників своєї
організації, – це:
а) зв’язок;
б) комунікації;
в) повідомлення;
г) бесіда.
3. Передача думок, ставлення та емоцій однієї або кількох людей іншій людині або
іншим людям – це:
а) комунікації;
б) бесіда;
в) спілкування;
г) інформація.
4. Поєднання обладнання, інструментів, кваліфікаційних навичок і технічних знань,
необхідних для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації або
людях – це:
а) мета;
б) техніка;
в) науково-технічний прогрес;
г) технологія.
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5. Менеджер, зорієнтований на вирішення сучасних завдань і високий рівень
взаємовідносин з урахуванням ситуації, яка забезпечує прийняття ефективних
рішень, – це:
а) узгоджувач;
б) адміністратор;
в) автократ;
г) бюрократ.
6. Вибір, який повинен робити керівник, щоб виконати зумовлені посадою
обов'язки, – це:
а) організаційне рішення;
б) альтернатива;
в) стратегія;
г) контроль.
7. Процес визначення мети організації та її змін, ресурсів, необхідних для досягнення
мети і політики, спрямованої на використання цих ресурсів, – це:
а) тактика;
б) індикативне планування;
в) менеджмент;
г) стратегічне планування.
8. Детальний всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення
місії організації та досягнення її цілей, – це:
а) бюджет;
б) стратегія;
в) тактика;
г) процедура.
9. Зазначте тип організаційних відносин, що їх застосовує керівник, ціннісними
орієнтаціями якого є гарні стосунки між людьми, доброзичливість, відсутність
конфлікту:
а) соціальна відповідальність;
б) зростання;
в) прибутковість;
г) сприятлива атмосфера в організації.
10. Інструмент управління, який характеризується системою рівноправних відносин
по горизонталі, заснованих на купівлі-продажу продукції та послуг, на відносинах
власності, рівноправності інтересів покупця і продавця, – це:
а) ієрархія;
б) культура;
в) менеджмент;
г) ринок.
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11. Організаціями, які створюють і просувають інновації в умовах ризику, є:
а) посередницькі;
б) венчурні;
в) фонди;
г) виробничі.
12. Зовнішня винагорода трудових ресурсів, зайнятих у виробничому процесі, – це:
а) мотивація;
б) вартість;
в) заробітна плата;
г) якість праці.
13. Запропонована організацією послідовність різних ступенів (посад, робочих місць,
становища в колективі), які співробітник потенційно може пройти, – це:
а) кар'єра;
б) профорієнтація;
в) система службово-професійного просування;
г) планування праці.
14. Визначення максимально допустимого обсягу праці для виконання конкретної
роботи чи операції в умовах певного виробництва – це:
а) система оплати праці;
б) атестація робочих місць;
в) нормування пращ;
г) обслуговування робочого місця.
15. Короткострокові стратегії називаються:
а) процедурами;
б) правилами;
в) тактикою;
г) планом.
16. Методи підготовки до переговорів – це:
а) складання балансових листків
б) стратегічне планування;
в) маркетингові дослідження;
г) моніторинг.
17. Вироблені й визнані суспільством, організацією та групою цінності, соціальні
норми, установки, шаблони поведінки, ритуали, які спонукають людину поводитися
саме так, а не інакше, – це:
а) менеджмент;
б) ринок;
в) культура;
г) ієрархія.
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18. Неформальні комунікації – це:
а) схеми поведінки;
б) чутки;
в) зворотний зв'язок;
г) перешкоди.
19. Інструмент управління, основним засобом дії якого є ставлення влади до
підлеглих, тиск на людину зверху за допомогою методів примушування, контролю за
розподілом матеріальних благ, – це:
а) ринок;
б) культура;
в) ієрархія;
г) менеджмент.
20. Автор вислову: «Людина лише там живе хлібом одним, де взагалі немає хліба»:
а) Ф. Тейлор;
б) А. Маслоу;
в) Л. Файоль;
г) МакГрегор.
21. Менеджер з високим ступенем орієнтації на завдання і низьким в ситуації, коли
така поведінка неприйнятна, який не довіряє іншим, неввічливий, зацікавлений тільки
в поточних справах – це:
а) адміністратор;
б) автократ;
в) узгоджувач;
г) бюрократ.
22. Спільна з партнером діяльність, що припускає відносини в системі «суб'єкт –
суб'єкт» на відміну від відносин у системі «суб'єкт – об'єкт», – це:
а) підприємництво;
б) комунікації;
в) переговори;
г) бесіда.
23. Тип організаційних цілей, якому віддає перевагу керівник, ціннісними
орієнтаціями якого є влада, визнання – це:
а) довгострокові дослідження і розробки;
б) прибутковість;
в) загальний обсяг капіталу, продажів, чисельність працівників;
г) моральні проблеми.
24. Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність, пов’язана з співвідношеннями
між:
а) двома резидентами;
б державою та нерезидентом;
в) двома нерезидентами;
г) резидентом та нерезидентом.
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25. У зниженні курсу національної грошової одиниці зацікавлені:
а) імпортери;
б) іноземні інвестори;
в) держава;
г) експортери.
Голова фахової атестаційної комісії

_____________________
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБОВУВАННЯ
Проведення додаткового вступного випробування дає можливість виявити
ступінь засвоєння програмних знань вступниками та вміння їх практичного
застосування з дисципліни «Менеджмент».
Кожний екзаменаційний білет складається з 25 тестових завдань закритого типу
з вибором однієї правильної відповіді. Оцінювання здійснюється за 100-бальною
шкалою, діючою 4-бальною шкалою. Кожне з тестових завдань оцінюється у 4 бали.
Підсумкова оцінка за додаткове випробування виставляється за 100- бальною
шкалою на підставі сумарної кількості залікових балів.
Шкала переведення кількості балів, отриманих за результатами
додаткового вступного випробування у оцінку за 4-х та 2-х бальною шкалою
Кількість
вірно
виконаних
тестових
завдань
21-25
16-20
11-15

Кількість балів,
отриманих за
результатами
додаткового вступного
випробування
90-100
70-89
50-69

Менше 11

Менше 44

Оцінка за 4-х
бальною шкалою

Еквівалент
оцінки за 2-х
бальною
шкалою

5 «відмінно»
4 «добре»
3 «задовільно»

зараховано

2 «незадовільно»

не зараховано

Відмінно (5, 90-100 балів) – за глибоке і повне опанування змісту навчального
матеріалу, в якому вступник гарно орієнтується; за володіння понятійним апаратом;
за обрання правильної відповіді. Відмінна оцінка передбачає правильну відповідь на
21-25 з 25 тестових завдань та якісне зовнішнє оформлення.
Добре (4, 70-89 балів) – за повне засвоєння навчального матеріалу, володіння
понятійним апаратом дисциплін, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме
використання знань для вирішення тестових завдань, грамотний виклад відповіді, але
при вирішенні окремих завдань мали місце певні неточності (похибки). Оцінка
«добре» передбачає правильну відповідь на 16-20 тестових питань з 25.
Задовільно (3, 50-69 балів) – за знання і розуміння основних положень
навчального матеріалу. Вступник допустив неточності. Оцінка «задовільно»
передбачає правильну відповідь на 11-15 тестових питань з 25.
Незадовільно (2, 0-49 балів) – вступник має безсистемні знання, допускає
помилки у відповідях на тестові завдання, або демонструє повне незнання і
нерозуміння навчального матеріалу, або відмовився від відповіді. Незадовільна
оцінка передбачає правильну відповідь на 10 і менше тестових питань з 25.
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