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4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда) є складовою
нормативної документації вищого навчального закладу, що забезпечує
підготовку магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами».
Програма складена за принципами комплексності, уніфікації, сумісності
та взаємозамінності засобів і форм діагностики, вона є підставою для надійного
та

об’єктивного

оцінювання

відповідності

рівня

освітньо-професійної

підготовки вступника встановленим вимогам. Зміст програми співбесіди має
комплексний характер. Склад дисциплін визначено з числа тих, які формують
належний рівень знань, вмінь і навичок, необхідний в умовах ринкової
економіки, враховуючи міжпредметні зв’язки.
Співбесіду зі вступниками проводять фахові атестаційні комісії за
розкладом, затвердженим Г оловою Приймальної комісії.
На початку співбесіди вступник отримує 3 питання з основних розділів
програми для проведення співбесіди та аркуш співбесіди. В аркуші співбесіди
вступник заповнює змістову частину, записує завдання та зміст відповідей на
завдання. Під час співбесіди члени фахової атестаційної комісії оцінюють
відповіді та фіксують оцінки в аркуші співбесіди. Аркуші співбесіди після її
завершення підписуються екзаменаторами та вступником і передаються у
Приймальну комісію для зберігання.
На підставі результатів співбесіди фахові атестаційні комісії приймають
рішення: «допустити до фахового вступного випробування» або «не допустити
до фахового вступного випробування» вступника.
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ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ
1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації
як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як
мистецтво управління. Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний
підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний,
соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.
Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні
та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту
в Україні.
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний
підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль
принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів
менеджменту. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської
діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика
функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджмент).
Динамічний взаємозв’язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних
функцій менеджменту на засадах використання загальних. Сутність та класифікація методів
менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи
управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій
менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджмент}'.
Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та
функцій менеджменту.
Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів,
управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його
учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури:
цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій,
реалізація рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність,
нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. 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.
Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Поняття та
загальна характеристика керівництва. Керівництво як 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.
Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів
керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови
формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика
моделі сучасного менеджера.
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загальноорганізаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. Концепції визначення
ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в
організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи
показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і
методи визначення.
Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди
відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна реакція
на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної
поведінки менеджменту. Культура менеджменту.
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2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб'єкт і об’єкт
управління персоналом. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості га
роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Проблеми та
тенденції у кадровому менеджменті успішних компаній.
Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові
ресурси», «персонал», «трудовий потенціал» «кадри». Системний підхід до управління
персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом.
Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій і
теорій управління персоналом. Зміст концепцій «управління кадрами», «управління
персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Особливості
управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.
Характерні риси особистості, що пов’язані з її поведінкою в організації. Поняття
особистості. Ціннісна орієнтація працівника. Індивід й індивідуальність: спільне та відмінне
персоналу. Класифікація персоналу за категоріями та її характеристика: виробничий
персонал (робітники) та управлінський персонал (службовці), зміст виконуваних функцій та
основні категорії в організаціях різних сфер діяльності.
Основні характеристики персоналу організації. Чисельність та структура персоналу
організації. Нормативна, фактична облікова та середньооблікова чисельність працівників
організації. Структура персоналу: організаційна, соціальна, штатна, рольова, функціональна.
Співвідношення та зміст понять «професія», «спеціальність», «кваліфікація», «посада».
Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність і компетенції
працівника. Види компетенцій та їх рівні. Професійна компетентність і професійна
придатність.
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. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу
організації.
Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст: нормування,
програмування та моніторинг персоналу. Розробка та реалізація кадрової політики у
концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової
політики (зміст та протиріччя).
Сутність стратегії управління персоналом. Основні типи кадрової стратегії.
Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової
політики. Механізм розроблення та реалізації стратегії управління персоналом.
Прогнозування в роботі з персоналом як основа розроблення кадрової стратегії.
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. Зміст
процесу набору та наймання працівників. Основні джерела інформації про вакансії.
Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма - модель
співробітника і модель посади. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих
кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових
агентств.
Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної
орієнтації. Профорієнтація: суть і завдання, організація роботи. Методи управління
професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід. Моделі та методи відбору
працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в
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організаціях. Етапи відбору кадрів. Професійний відбір персоналу. Первинний відбір.
Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування.
Правила проведення інтерв’ю з представниками різних рівнів управління організації. Види
співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналізування та
оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх зіставлення. Випробування.
Рішення про найм.
Трудова адаптація та її види: організаційна, соціально-психологічна, професійна,
психофізіологічна. Первинна та вторинна адаптація. Входження та інтеграція. Швидкість
трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють. Керівна і виховна роль керівника та
менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво.
Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і
тенденції розвитку кадрових служб. Основні функції та відповідальність кадрових служб.
Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень між працівниками
кадрових служб. Ролі та функції менеджера з персоналу в організації роботи кадрової
служби. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера з персоналу.
Інформаційне та методичне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з
управління персоналом. Основні регламентуючі документи в організації діяльності кадрових
служб. Організація обліку та звітності з персоналу. Заходи з охорони та безпеки кадрової
інформації в організації.
Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: єдність мсти, умовна відокремленість,
організаційна та територіальна єдність. Функції колективу та його різновиди в організації.
Роль керівника та менеджера з персоналу у формуванні колективу. Види структур трудового
колективу: функціональна, професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, вікова,
соціально-психологічна, соціально-класова. Колектив як вища форма внутрішньої організації
групи. Ознаки колективу. Принципи та етапи процесу створення трудового колективу. Роль
корпоративної культури у формуванні колективу організації: норми, цінності, традиції.
Формальна і неформальна структура трудового колективу. Тини формальних груп н
організації. Фактори утворення неформальних груп та основні ознаки їх існування.
Різновиди малих груп в управлінні персоналом. Чинники ефективної роботи групи.
Специфіка жіночих колективів. Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура
звільнення. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні
гарантії. Особливості виходу працівників на пенсію як форма звільнення. Поняття та
значення абсентеїзму. Управління плинністю кадрів та фактори, що їх зумовлюють.
Показники абсолютні та відносні. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни,
причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив. Розробка заходів із
регулювання плинності Управління якістю трудового життя працівників організації.
Управління безпекою персоналу: техніка безпеки та охорони здоров’я працівників в
організації. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом на
підприємстві. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і
працівників Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність
виникнення і загострення конфліктів. Колективний договір як засіб зміцнення соціального
партнерства. Регулювання соціально-трудових відносин в організації. Громадські організації.
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.
3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі ринкових відносин.
Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. Організаційно-економічні умови
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функціонування підприємств. Поняття економічного суверенітету, самоокупності та
самофінансування.
Зовнішнє
середовище
функціонування
підприємства,
його
характеристика. Ринок та його інфраструктура: торговельно-посередницька, виробнича,
фінансово-кредитна, інформаційно-інноваційна, соціальна та інші. Державний регуляторний
механізм діяльності підприємства. Пряме державне регулювання діяльності підприємства,
економічні важелі регулювання. Види підприємства та їх класифікація. Економічні
особливості різних видів підприємств. Об’єднання підприємств. Напрями та види діяльності
підприємства, права в питаннях планування та розвитку, залучення та використання
ресурсів, розпорядження прибутком.
Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. Поняття та види
планів; систематизація планів підприємства. Технологія планування діяльності підприємства.
Цільові характеристики діяльності підприємства, їх класифікація, вимоги до формування.
Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу підприємства. Дерево цілей та
його побудова. Стратегічне планування діяльності підприємства. Види стратегій діяльності.
Вибір та розробка стратегії. Діагностика реалізації обраної стратегії. Тактичне та оперативне
планування. Система планів економічного та соціального розвитку підприємства. Методи
планування окремих показників господарсько-фінансової діяльності. Оцінка якості планів
підприємства.
Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що
виробляє та реалізує підприємство. Поняття «номенклатура» та «асортимент» продукції, що
виробляється, «товарна», «валова», «чиста», «реалізована продукція», «валовий оборот
підприємства». Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. Життєвий цикл
товару та його значення для розробки товарної політики підприємства. Формування
асортименту товарів та управління ним. Розробка товарної марки та здійснення її правової
охорони.
Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів
підприємства. Інформаційне забезпечення
обґрунтування
виробничої програми
підприємства. Методичні інструменти аналізу виконання виробничої програми.
Маркетинговий аналіз як передумова формування програми випуску продукції. Фактори, що
визначають обсяги виробництва та реалізації продукції. Планування параметрів виробничої
програми: послідовність, методи. Визначення необхідного та можливого обсягів
виробництва та реалізації продукції. Умови та критерії оптимізації обсягів випуску продукції
у конкурентному середовище. Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства.
Визначення потреби підприємства у матеріальних ресурсах. Обґрунтування оптимальної
партії постачання матеріальних ресурсів. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції
підприємства. Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та
сезонності реалізації продукції. Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації
продукції.
Поняття виробнича потужність підприємства та його структурних підрозділів,
окремих ланок, основного виду обладнання. Інформаційна база та послідовність розрахунку
виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання та методика його
визначення. Системи і методи визначення потужності підприємства. Специфіка розрахунку
виробничої потужності у різних галузях економіки. Динамічні показники виробничої
потужності. Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв’язок виробничої
потужності та пропускної спроможності підприємства. Фактори, що впливають на
ефективність використання виробничої потужності. їх класифікація і характеристика.
Резерви зростання виробничої потужності підприємства.
Поняття та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу
підприємства. Складові ресурсного потенціалу та їх взаємозв’язок. Взаємозв’язок окремих
елементів ресурсного потенціалу підприємства. Критерії оптимізації структури ресурсного
потенціалу. Чинники, що обумовлюють рівень використання ресурсного потенціалу. Основні
напрями підвищення ефективності ресурсного потенціалу підприємства.
Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Принципи і завдання
формування трудових ресурсів в умовах ринкової економіки. Фактори, що впливають на
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формування трудових ресурсів. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки.
Фактори, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні напрямки
підвищення продуктивності праці та ефективності трудових ресурсів підприємства. Методи
нормування витрат праці на підприємстві. Форми мотивації праці робітників. Системи
оплати праці та їх характеристика. Тарифна система, її зміст, призначення та використання
на підприємстві. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне
регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень ставок та окладів окремих
робітників. Безтарифна система, її зміст та умови використання. Сутність контрактної форми
оплати праці. Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на
підприємствах з різними формами власності. Форми та системи преміювання на
підприємстві. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий фактор продуктивності.
Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Зміст
плану з праці та порядок його розробки. Обґрунтування потреби підприємства у трудових
ресурсах. Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Методи планування
фонду оплати праці. Шляхи раціоналізації витрат у складі фонду оплати праці підприємства.
Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення
діяльності. Класифікація активів підприємства. Характеристики підприємства, що
визначають особливості формування його активів. Поняття, склад та класифікація
необоротних активів підприємства. Особливості необоротних активів підприємства як
складової його ресурсів.
Сутність, класифікація та особливості кругообігу основних засобів підприємства.
Амортизація як інструмент відтворення основних засобів та джерело формування
фінансових ресурсів: поняття, методи нарахування. Методичні інструменти оцінки стану,
руху та ефективності використання основних засобів підприємства. Нематеріальні активи
підприємства: сутність, класифікація, призначення, особливості формування та відтворення.
Довгострокові фінансові інвестицій підприємства: поняття, класифікація, методи оцінки.
Оборотні активи підприємства: економічна сутність та класифікація. Відмітні
характеристики оборотних активів як складової ресурсів підприємства. Поняття та
особливості кругообігу оборотних активів підприємства. Сутність та методика оцінки
виробничого, операційного та фінансового циклів підприємства. Запаси як складова
ресурсного забезпечення підприємства: сутність, класифікація, види вартості та методи
оцінювання вибуття. Дебіторська заборгованість підприємства як складова економічних
ресурсів підприємства: сутність, склад, види вартості, призначення та класифікація. Сутність
і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів. Відмітні особливості
грошових активів як складової майнових ресурсів підприємства. Особливості кругообігу
грошових активів підприємства та інструменти його забезпечення. Методичні інструменти
аналізу активів підприємства. Обґрунтування планового обсягу активів підприємства:
завдання, етапи та методи. Резерви прискорення оборотності активів підприємства.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
Питання з курсу «Основи менеджменту»
1. У правління та менеджмент.
2. К атегорії, закони і принципи менеджменту.
3. П оділ управлінської праці та рівні управління.
4. Е тапи розвитку менедж менту.
5. О рганізація як система.
6. Ф актори впливу на організацію .
7. Ж иттєвий цикл організації.
8. П роцес менедж м енту та його етапи.
9. Планування.
10. О рганізування.
11. М отивування.
12. К онтролю вання.
13. Регулю вання.
14. С утність методів менедж м енту та їх взаєм озв’язок із функціями
менедж менту.
15. К ласиф ікація м етодів менедж м енту та характеристика їх різновидів.
16. С утність управлінських ріш ень та їх взаєм озв’язок з методам и
менедж менту.
17. К ласиф ікація управлінських ріш ень та характеристика їх різновидів.
18. П роцес прийняття та оптим ізації управлінських рішень.
19. Інф ормація, її види та роль у менедж менті.
20. П оняття і характеристика комунікацій.
21. К ом унікаційний процес, елементи т а етапи процесу.
22. С утність та основні засади керівництва.
23. С тилі керівництва.
24. К онф лікти як о б ’єкт керівництва.
25. С треси як о б ’єкт керівництва.

Питання з курсу «Управління персоналом»
1. У правління персоналом: суть, завдання, основні принципи
2. О сновні напрям ки і принципи управління персоналом
3. М етоди управління персоналом
4. С истем а управління персоналом
5. А наліз концепцій управління персоналом
6. Зарубіж ний досвід управління персоналом
7. П ерсонал як суб’єкт і о б ’єкт управління
8. В иди структур управління
9. К ласиф ікаційні ознаки персоналу за категоріями
10.
С истем а показників закріплення і використання персоналу
11.
О знаки і ф ункції трудового колективу
12.
Ф ормальні та неф орм альні групи та керування ними
13.
Завдання керівника в сфері формування колективу
14.
О рганізаційна культура фірми
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15.
С утність та фактори згуртованості колективу
16.
С оціально-психологічний клім ат трудового колективу, його суть та
ф ормування
17.
Суть і завдання кадрової політики
18.
С тратегія управління персоналом підприєм ства
19.
К онцептуальні кадрові документи
20.
П оняття і задачі кадрової служ би
21.
С труктура служ б управління персоналом
22.
П роф есійно-кваліф ікаційні вимоги до працівників кадрових служб
23.
Зміст, завдання та принципи кадрового планування
24.
М етоди визначення потреб персоналу
25.
В иди планів з питань персоналу
26.
О рганізація та дж ерела залучення персоналу
27.
М етоди підбору персоналу, їх характеристика
28.
О снови проф есійної орієнтації
29.
О рганізація виробничої соціальної адаптації робітників
30.
М етоди оцінки персоналу
31.
А тестація кадрів
32.
П ринципи і м етоди роботи з резервом кадрів
33.
Суть проф есійного розвитку та завдання управління ним
34.
М етоди і форми професійного розвитку
35.
У правління к а р ’єрою працівників
36.
О рганізація проф есійно-кваліф ікаційного просування виробничого
персоналу
37.
П ідготовка і формування резерву керівників

Питання з курсу «Економіка підприємства»
1. П оняття підприємства, цілі і напрямки його діяльності.
2. П равові основи ф ункціонування підприємства.
3. К ласиф ікація підприємств.
4. С труктура підприємства.
5. Д обровільні та інституційні о б ’єднання підприємств.
6. Ринкове середовищ е та інституційні о б ’єднання підприємств.
7. В иробнича програм а підприємства.
8. В иробничі фонди підприємства.
9. К ласиф ікація та структура основних фондів.
10. О цінка основних фондів.
11. О боротні кош ти і дж ерела їх формування.
12. Н ем атеріальні ресурси підприємства.
13. Н ем атеріальні активи підприємства.
14. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси.
15. О цінка вартості та амортизація нем атеріальних активів.
16. У часть працівників у прибутках.
17. С утність і види капіталу.
18. Сукупні витрати підприєм ства та собівартість загального обсягу продукції
19. К ласиф ікація витрат та види собівартості.
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20. А налітичні аспекти співвіднош ення зм інних т а постійних витрат.
21. Ц іна на продукцію , види цін.
22. Зм іст і форми ф інансової діяльності підприємства.
23. Ф ормування й використання прибутку.
24. О цінка ф інансово-економічного стану підприємства.
25. Е ф ективність виробництва (діяльності підприємства).
26. П оняття, склад і структура інвестицій.
27. В изначення необхідного обсягу і дж ерел ф інансування виробничих
інвестицій.
28. Ф ормування і регулю вання ф інансових інвестицій (цінних паперів).
29. Залучення інозем них інвестицій для розвитку та підвищ ення ефективності
діяльності суб’єктів господарю вання.
30. О цінка еф ективності виробничих інвестицій (традиційна методика).
31. Н ова м етодика оцінки еф ективності виробничих інвестицій в ум овах ринку.
32. Ч инники підвищ ення еф ективності використання капітальних вкладень.
33. Суть, показники та м етоди оціню вання якості продукції.
34. С тандартизація та сертиф ікація продукції (послуг).
35. Д ерж авний нагляд за якістю та внутріш ньо виробничий технічний контроль.
36. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприєм ства
37. С тратегія забезпечення належ ної економічної безпеки підприємства.
38. С анація (фінансове оздоровлення) господарю ю чих суб’єктів.
39. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище.
40. О рганізація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприєм ств (організацій).
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступник за результатами співбесіди допускається до фахового вступного випробування
якщо він:
- виявив достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою співбесіди;
- володіє відповідною фаховою термінологією;
- вміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх взаємозв’язок.
Вступник за результатами співбесіди не допускається до фахового вступного випробування
якщо він:
- виявив не достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою співбесіди;
- не володіє відповідною фаховою термінологією;
- не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє їхнього взаємозв’язку.

