Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Ректор
______________В.М. Бабаєв
"___" _________ 2015 р.

ПРОГРАМА
ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
за напрямом підготовки 030601 "Менеджмент" (фахове спрямування
"Логістика") для прийому на навчання осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

Харків - ХНУМГ - 2015

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Ректор
______________В.М. Бабаєв
"___" _________ 2015 р.
ПРОГРАМА
вступних фахових випробувань
для випускників технікумів та коледжів,
що вступають на старші курси з напряму 030601 "Менеджмент",
професійного спрямування "Логістика"
1. Емісія грошей і вилучення грошей з обороту.
2. Інфляція й шляхи виходу із кризового стану.
3. Грошові реформи і їхня необхідність.
4. Касовий план. Що собою представляє.
5. Валютний курс і способи його визначення.
6. Сутність кредиту. Ресурси кредитування.
7. Порядок погашення кредиту.
8. Організація розрахунків народного господарства.
9. Основні концепції маркетингу.
10. Дайте визначення та поясніть маркетингову концепцію
конкурентоспроможності товару.
11. Дайте визначення маркетингової товарної політики та
охарактеризуйте її структуру.
12. У чому полягає роль цінової політики як одного з головних
елементів маркетингу.
13. Дайте визначення маркетингової політики комунікацій та
охарактеризуйте її структуру.
14. Дайте визначення маркетингової політики розподілу як складової
частики маркетингу.
15.
Дайте
визначення
маркетингових
каналів
розподілу.
Охарактеризуйте їх основні функції, основні види каналів розподілу.
16. Системна модель управління організацією.
17. Законодавча база підприємства.
18. Стратегія фірми.
19. Проектування організаційних систем.
20. Підприємство в системі ринкових відносин.
21. Організація фінансового планування (бюджет).
22. Санація і банкрутство організацій.
23. Основи корпоративного менеджменту.
24. Виникнення і сутність фінансів. Предмет науки про фінанси.
25. Поняття і структура фінансової системи і основи її побудови.
26. Фінансові ресурси підприємства.

27. Сутність і склад державних фінансів.
28. Економічна сутність податків, їх значення і функції.
29. Бюджет як економічна і правова категорія. Місце і значення
бюджету в загальній системі фінансових відносин. Функції бюджету.
30. Видатки бюджету і їх класифікація. Основні напрямки
використання бюджетних коштів. Поточні та капітальні видатки.
31. Державний кредит. Форми внутрішнього та зовнішнього
державного кредиту. Державні позики, їх видатки.
32. Сутність місцевих фінансів, основи їх формування і значення в
економіці регіонів.
33. Види бухгалтерського обліку.
34. Характеристика бухгалтерського балансу підприємства.
35. Активні і пасивні бухгалтерські рахунки: структура, використання,
визначення кінцевих сальдо.
36. План рахунків бухгалтерського обліку.
37. Склад ресурсів (активів) підприємства.
38. Склад джерел утворення ресурсів на підприємстві.
39. Подвійний запис: сутність та застосування.
40. Дебет, кредит, сальдо, баланс.

Відповідність нормативним документам вищої освіти
Програма вступних фахових випробувань відповідає освітньопрофесійним програмам підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнями
молодшого спеціаліста за спеціальностями напряму 030601 "Менеджмент".
Система оцінювання результатів складання фахових вступних
випробувань
Результати складання фахових вступних випробувань випускниками
технікумів та коледжів, що поступають на старші курси, оцінюються за
стобальною шкалою оцінювання ECTS.
Оцінка за
% набраних
ECTS
Визначення назви за шкалою
національною
балів
оцінка
ECTS
шкалою
Відмінно – відмінне виконання
90-100
Відмінно
A
лише з незначним помилками
Дуже добре – вище середнього
82-89
B
рівня з кількома помилками
Добре
Добре – у загальному правильна
74-81
C
робота з певною кількістю
грубих помилок
Задовільно – непогано, але зі
64-73
D
значною кількістю недоліків
Задовільно
Достатньо – виконання
60-63
E
задовольняє мінімальні критерії
Незадовільно* – потрібно
35-59
FX*
попрацювати перед тим, як
перездати тест
Незадовільно
Незадовільно** – необхідна
1-34
F**
серйозна подальша робота з
повторним вивченням матеріалу
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