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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Метою програми вступного випробування для вступників освітнього 

ступеня «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна 

програма «Менеджмент організацій і адміністрування» є виявлення рівня 

знань вступників, що вже здобули освітній ступінь «бакалавр» або ОКР 

«спеціаліст» за спеціальністю 073 «Менеджмент», а також можливості їх 

подальшого навчання за освітньою програмою підготовки магістрів зі 

спеціальності 073 «Менеджмент».  

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (спеціаліста) за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» та іншими спеціальностями, мають 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками розв’язувати 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління. 
У змісті підготовки реалізується модель освітньо-професійної 

підготовки магістра, яка передбачає: 

− проектування ефективних систем управління організацією; 

− планування й здійснення кадрового, інформаційного, 

методичного, матеріального, фінансового забезпечення організації; 

− ідентифікацію та класифікацію нових задач в сфері менеджменту, 

опис, аналіз та оцінювання відповідних об’єктів, явищ та процесів; вибір 

оптимальних методів їх дослідження. 

Вимоги до рівня знань і умінь вступників. Вступник до магістратури 

має поєднувати глибоку теоретичну і практичну підготовку, досконало 

володіти матеріалом відповідно до програм дисциплін підготовки бакалаврів; 

постійно поповнювати свої знання, розширювати світогляд, підвищувати 

рівень своєї культури, вміти на практиці використовувати принципи наукової 

організації навчання і праці.  

До вступника пред‘являються такі вимоги: висока працездатність, 

активність до сприйняття інформації, висока ступінь концентрації уваги, 

здатність до алгоритмізації дій, аналітичність мислення, дослідницька 

здібність, комунікабельність тощо.  

Вступник до магістратури спеціальності «Менеджмент», має володіти 

наступними компетентностями, визначеними ОПП підготовки бакалавра:  

- здатність проявляти вміння абстрактно мислити, аналізувати та 

синтезувати фінансово-економічну інформацію в складних і 

непередбачуваних умовах; 

- здатність сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, 

заохочувати розвиток новаторських ідей, розробляти та здійснювати заходи 

з подолання опору інноваціям; 

- здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної 

мети, працювати в команді. 
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- здатність до управління організацією, її змінами; 

- здатність використовувати інтернет-ресурси та технології для 

вирішення експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі 

професійної діяльності; 

- здатність розробляти модель реалізації  прийняття управлінських 

рішень і оцінювати ефект його реалізації; 

- здатність на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних 

технологій розробляти і обґрунтовувати інвестиційні рішення та нести 

відповідальність за їх реалізацію; 

- вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних 

стандартів; 

- здатність до ефективного використання та розвитку людських 

ресурсів в організації; 

- вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління; 

- навички формування та демонстрації лідерських якостей; 

- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; 

- здатність визначати джерела і фактори досягнення глобальної 

конкурентоспроможності, здійснювати оцінку факторів, що впливають на 

зміну рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Умови участі у вступному випробуванні. До вступного випробування 

допускаються особи, що подали до приймальної комісії заяву на вступ та всі 

необхідні документи у визначеному правилами прийому порядку та були 

допущенні до конкурсного відбору до складання вступного випробування. 

Форма проведення вступного випробування. Вступні випробування 

складаються з двох етапів: 

- написання наукового реферату; 

- складання іспиту в письмовій формі. 

Тематика наукових рефератів для підготовки до вступного іспиту 

представлена в додатку А. 

Вступник вибирає тему реферату за погодженням із завідувачем 

кафедри. Тема має бути пов'язана із профілем наукових інтересів вступника. 

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яка повинна 

відображати найважливіші наукові проблеми відповідно до теми майбутньої 

(кваліфікаційної) магістерської роботи вступника. 

Письмова форма вступних іспитів спрямована на посилення мотивації 

студентів щодо оволодіння програмним матеріалом, створення сприятливих 

умов для формулювання відповідей на завдання та об'єктивності оцінювання 

знань студентів. 
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Іспит проводиться у вигляді письмового тестування протягом однієї 

астрономічної години в академічній аудиторії в присутності членів фахової 

атестаційної комісії.  

За результатами перевірки відповідей на тестові завдання фахова 

атестаційна комісія виставляє оцінку, яка враховується при визначенні 

конкурсного балу, необхідного для вступу до магістратури. 

 

2. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

В науковому рефераті необхідно визначити суть проблеми, окреслити 

шляхи її вирішення відповідно до сформульованих теоретичних і методичних 

завдань з урахуванням практичної спрямованості. Робота над рефератом 

передбачає критичне осмислення та узагальнення теоретичного матеріалу, 

його системний виклад. На тлі уже сформульованих теоретичних засад 

вступник повинен мати власну чітку позицію щодо питання, яке вивчається. 

Назва роботи має відповідати її змісту. Виклад матеріалу в рефераті 

повинен бути змістовним і стислим. Слід використовувати синтаксичні 

конструкції, властиві мові наукових документів, стандартизовану 

термінологію, уникати складних зворотів, незвичних термінів і символів, при  

потребі пояснювати їх при першому згадуванні в тексті. 

Реферат обов'язково повинен мати титульну сторінку, структурними 

елементами є: зміст, вступ, основна частина, висновок, додатки (за 

необхідності), а також список використаних джерел і літератури. 

Вступне завдання складається з 50 тестових завдань, які охоплюють усі 

дисципліни, що виносяться на іспит.  

Письмові відповіді мають бути акуратно і розбірливо написаними 

ручкою на стандартизованих бланках, виправлення не допускаються. Зразок 

оцінного бланка для оцінювання результатів наведено в додатку Б. 

Зміст питань охоплює зміст дисциплін професійно-практичної 

підготовки фахівців, які передбачені програмою підготовки за ОПП 

«Менеджмент» ОС «бакалавр». 

У програму вступного випробування з метою діагностування знань і 

умінь вступників включено такі навчальні дисципліни: 

- менеджмент; 

- операційний менеджмент; 

- управління персоналом; 

- організація праці менеджера; 

- маркетинг; 

- господарське право; 

- економіка підприємства; 

- фінанси, гроші та кредит. 

Нижче надано перелік тем з дисциплін, включених до програми. 
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2.1. МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. 

2. Історія розвитку менеджменту. 

3. Закони, закономірності та принципи менеджменту. 

4. Функції та методи менеджменту. 

5. Процес управління. 

6. Планування як загальна функція менеджменту. 

7. Організування як загальна функція менеджменту. 

8. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

9. Контролювання як загальна функція менеджменту. 

10. Регулювання як загальна функція менеджменту. 

11. Інформація і комунікації в менеджменті. 

12. Керівництво та лідерство. 

13. Ефективність менеджменту. 

 

2.2. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. 

2. Операційна стратегія. 

3. Операційна система організації. 

4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати. 

5. Управління процесом проектування операційної системи. 

6. Управління поточним функціонуванням операційної системи. 

7. Управління проектами. 

8. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності. 
 

2.3. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій. 

2. Управління персоналом як соціальна система. 

3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації. 

4. Кадрове планування в організаціях. 

5. Організація набору та відбору персоналу. 

6. Організування діяльності та функцій служб персоналу. 

7. Формування колективу організацій. 

8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. 

9. Оцінювання персоналу в організації. 

10. Управління розвитком і рухом персоналу організації. 

11. Управління процесом вивільнення персоналу. 

12. Соціальне партнерство в організації. 

13. Ефективність управління персоналом. 

 

2.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 

1. Особливості управлінської праці. 

2. Сутність, принципи та напрями наукової організації праці (НОП). 
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3. Розподіл та кооперація праці, розпорядча діяльність. 

4. Планування особистої роботи менеджера. 

5. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу. 

6. Організація робочих місць. Умови праці. 

7. Документування в управлінні. 

8. Складання та оформлення документів. 

9. Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів. 

10. Організація та проведення нарад і зборів. 

11. Ділові контакти, переговори, телефонні розмови. 

 

2.5. МАРКЕТИНГ 

1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції. 

2. Маркетинг як відкрита мобільна система. 

3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення 

маркетингових досліджень. 

4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. 

5. Товарна політика в системі маркетингу. 

6. Цінова політика в системі маркетингу. 

7. Політика розповсюдження в системі маркетингу. 

8. Комунікаційна політика в системі маркетингу. 

9. Організація та контроль маркетингової діяльності. 

 

2.6. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Поняття та види господарської діяльності. 

2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні. 

3. Суб’єкти господарської діяльності. 

4. Організація господарської діяльності. 

5. Припинення діяльності юридичних осіб та підприємницької діяльності 

фізичних осіб. 

6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 

7. Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності. 

8. Договори про передачу майна у власність. 

9. Договори про передачу майна у користування. 

10. Договори про виконання робіт. 

11. Договори на надання послуг. 

12. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної 

особи. 

13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

2.7. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. 

2. Цільові характеристики діяльності підприємства на ринку. 
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3. Виробнича потужність підприємства. 

4. Планування виробничої діяльності підприємства. 

5. Матеріально-технічне забезпечення підприємства. 

6. Основні фонди підприємства. 

7. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників. 

8. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. 

9. Фінансові результати діяльності підприємства. 

 

2.8. ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

1. Сутність та функції фінансів. 

2. Фінансова система та фінансовий механізм. 

3. Податкова система держави. 

4. Бюджет і бюджетна система держави. 

5. Державні доходи та видатки. 

6. Державний кредит. 

7. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. 

8. Фінанси населення. 

9. Фінансовий ринок. 

10. Міжнародні фінанси. 

11. Сутність та функції грошей. 

12. Грошовий оборот і грошові потоки. 

13. Грошовий ринок. Грошові стреми. 

14. Інфляція та грошові реформи. 

 

3. ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ 

ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» 

АБО ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» ЗА НЕСПОРІДНЕНИМИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 

Метою проведення додаткового вступного випробування є 

забезпечення конкурсних засад при зарахуванні в СУЕМ на навчання для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

вступників неспоріднених спеціальностей, шляхом виявлення рівня 

підготовленості вступників за дисциплінами загальної підготовки.  

У програму додаткового вступного випробування з метою 

діагностування знань і умінь вступників включено такі навчальні 

дисципліни: 

- менеджмент; 

- маркетинг; 

- господарське право; 

- економіка підприємства; 

- фінанси, гроші та кредит. 
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3.1.  МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. 

2. Історія розвитку менеджменту. 

3. Закони, закономірності та принципи менеджменту. 

4. Функції та методи менеджменту. 

5. Процес управління. 

6. Планування як загальна функція менеджменту. 

7. Організування як загальна функція менеджменту. 

8. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

9. Контролювання як загальна функція менеджменту. 

10. Регулювання як загальна функція менеджменту. 

11. Інформація і комунікації в менеджменті. 

12. Керівництво та лідерство. 

13. Ефективність менеджменту. 

 

3.2. МАРКЕТИНГ 

1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції. 

2. Маркетинг як відкрита мобільна система. 

3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення 

маркетингових досліджень. 

4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. 

5. Товарна політика в системі маркетингу. 

6. Цінова політика в системі маркетингу. 

7. Політика розповсюдження в системі маркетингу. 

8. Комунікаційна політика в системі маркетингу. 

9. Організація та контроль маркетингової діяльності. 

 

3.3. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Поняття та види господарської діяльності. 

2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні. 

3. Суб’єкти господарської діяльності. 

4. Організація господарської діяльності. 

5. Припинення діяльності юридичних осіб та підприємницької діяльності 

фізичних осіб. 

6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 

7. Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності. 

8. Договори про передачу майна у власність. 

9. Договори про передачу майна у користування. 

10. Договори про виконання робіт. 

11. Договори на надання послуг. 

12. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної 

особи. 

13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
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14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

3.4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. 

2. Цільові характеристики діяльності підприємства на ринку. 

3. Виробнича потужність підприємства. 

4. Планування виробничої діяльності підприємства. 

5. Матеріально-технічне забезпечення підприємства. 

6. Основні фонди підприємства. 

7. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників. 

8. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. 

9. Фінансові результати діяльності підприємства. 

 

3.5. ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

1. Сутність та функції фінансів. 

2. Фінансова система та фінансовий механізм. 

3. Податкова система держави. 

4. Бюджет і бюджетна система держави. 

5. Державні доходи та видатки. 

6. Державний кредит. 

7. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. 

8. Фінанси населення. 

9. Фінансовий ринок. 

10. Міжнародні фінанси. 

11. Сутність та функції грошей. 

12. Грошовий оборот і грошові потоки. 

13. Грошовий ринок. Грошові стреми. 

14. Інфляція та грошові реформи. 
 

4. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Екзаменаційна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і 

зазначає співпадання (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові 

відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та 

проставляє оцінку за тестування. 
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Загальні критерії оцінювання тестових завдань: 

 
кількість правильних відповідей кількість 

балів 

шкала 

ЄКТС 
оцінка 

45 і більше правильних відповідей  
90-100 

A 
відмінно 

від 41 до 44 правильних відповідей 
82-89 B 

добре 
від 36 до 40 правильних відповідей 

74-81 C 

від 31 до 35 правильних відповідей 
64-73 

D 

задовільно 
від 26 до 30 правильних відповідей 

60-63  E 

менше 26 правильних відповідей  1-59 FX 
незадовільно 

 

 

Вступники, які отримали незадовільну оцінку, участі в конкурсі не 

беруть. 

Усі спірні питання щодо підсумкових результатів вступного екзамену 

розглядаються і вирішуються приймальною комісією. 

 

Критерії оцінювання наукового реферату: 

Оцінка за 

національною шкалою 
Зміст критеріїв оцінки 

розширеною 
накопичу-

вальною 

відмінно 90 – 100% Вступник правильно, повно та аргументовано розкрив 

питання, продемонстрував вміння самостійно аналізувати 

теоретичний матеріал, володіє термінологією і викладає 

матеріал  логічно. 

дуже добре 82 – 89% Вступник достатньо повно розкрив суть питання, володіє 

термінологією, але назвав не всі риси, ознаки або види явища, 

процесу,  теорії, категорії, проблеми, не до кінця розкрив 

зміст понять, допустив деякі неточності, які були виправлені 

ним при відповідях на додаткові питання і не вплинули на 

правильне розуміння змісту питання. 

добре 74 – 81% Вступник у цілому розкрив суть питання, відповідає 

аргументовано і загалом правильно, володіє термінологією, 

але назвав не всі теорії, функції, риси явища, інститути, 

процеси, допустив декілька помилок, які не вплинули на 

правильне розуміння суті питання. 

задовільно 64 -73% Вступник не до кінця розкрив основний зміст питання, деякі 

суттєві риси, явища, поняття. Проблеми розкрив частково, 

допустив певні помилки та неточності, які свідчать про його 

не повне розуміння сутності питання, недостатньо володіє 

термінологією. 

достатньо 60 – 63% Вступник не до кінця розкрив зміст питання, не повністю 

визначив його істотні аспекти: риси, функції, види, форми 
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тощо, допустив помилки принципового характеру, слабо 

володіє термінологією. 

незадовільно 35 – 59% Вступник не достатньо розкрив зміст питання, не вміє його 

аналізувати і не може послідовно і логічно викласти, 

допустив суттєві помилки, не володіє термінологією. 

неприйнятно 1 - 34% Вступник не розкрив зміст питання, не зумів його 

проаналізувати і послідовно і логічно викласти, допустив 

хибні думки, не володіє термінологією.. 

 
З одержаної суми оцінок за реферат та тестові завдання виводиться 

середній бал, який є підсумковою оцінкою за вступне випробування, і який 

враховується для рейтингування кандидатів і здійсненні конкурсного відбору 

осіб при прийомі на навчання. 

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться у національну 

шкалу відповідно до таблиці:  

Середній бал суми оцінок за 

відповіді на запитання 

Шкала 

ЄКТС 

Оцінка 

90-100 A відмінно   

82-89 B 

добре  
74-81 C 

64-73 D 

задовільно  
60-63  E 

35-59 FX 
незадовільно  

 
1-34 

F 

 

Для розрахунку конкурсного балу використовують таблицю 

переведення екзаменаційних балів, отриманих вступниками за виконання 

завдань вступного випробування, у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 

балів. 

 



ТАБЛИЦЯ 

переведення екзаменаційних балів, отриманих вступниками за виконання завдань 

вступного випробування, у рейтингову оцінку (за шкалою 100–200 балів) 
Бал 

отриманий за 

виконання вступного 

випробування 

200 

бальна 

шкала 

Бал 

отриманий за 

виконання вступного 

випробування 

200 

бальна 

шкала 

Бал 

отриманий за 

виконання вступного 

випробування 

200 

бальна 

шкала 

Бал 

отриманий за 

виконання вступного 

випробування 

200 

бальна 

шкала  

1 не зараховано 26 106 51 131 76 170 

2 не зараховано 27 107 52 132 77 171 

3 не зараховано 28 108 53 133 78 173 

4 не зараховано 29 109 54 134 79 174 

5 не зараховано 30 110 55 135 80 175 

6 не зараховано 31 111 56 136 81 176 

7 не зараховано 32 112 57 137 82 178 

8 не зараховано 33 113 58 138 83 179 

9 не зараховано 34 114 59 139 84 180 

10 не зараховано 35 115 60 140 85 181 

11 не зараховано 36 116 61 142 86 183 

12 не зараховано 37 117 62 144 87 184 

13 не зараховано 38 118 63 146 88 185 

14 не зараховано 39 119 64 148 89 186 

15 не зараховано 40 120 65 150 90 188 

16 не зараховано 41 121 66 152 91 189 

17 не зараховано 42 122 67 154 92 190 

18 не зараховано 43 123 68 156 93 191 

19 не зараховано 44 124 69 158 94 193 

20 100 45 125 70 160 95 194 

21 101 46 126 71 162 96 195 

22 102 47 127 72 164 97 196 

23 103 48 128 73 166 98 198 

24 104 49 129 74 168 99 199 

25 105 50 130 75 169 100 200 
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ДОДАТОК А 
 

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ РЕФЕРАТІВ 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

1. Дослідження показників стратегічного розвитку підприємства.  

2. Обґрунтування впливу інновацій на динаміку розвитку фірми. 

3. Гендерні особливості особистості в управлінській діяльності 

4. Формування структурно-інноваційних можливостей в діяльності 

підприємства 

5. Дослідження можливостей впровадження системи «5 S» на 

підприємства. 

6. Вивчення сучасних систем і методів управління матеріально-

технічними ресурсами: вітчизняний та зарубіжний досвіди 

7. Стратегічне планування і управління фірмою.  

8. Дослідження соціально-психологічних аспектів командного 

менеджменту в виробничому колективі 

9. Обґрунтування доцільності та актуальності управління 

конкурентоспроможності продукції 

10. Дослідження управлінської команди вищої ланки. 

11. Стиль та методи управління і їх вплив на економічні показники 

діяльності фірми 

12. Ефективність формування і використання кадрового потенціалу 

підприємства. 

13. Управління процесом формування команди в корпоративній 

організації 

14. Дослідження психологічного сумісництва управлінських команд 

вищої ланки 

15. Управління соціально-психологічною підсистемою організації. 

16. Вивчення порівняльного аналізу етики бізнесу, підприємства і 

менеджменту, їх соціальна відповідальність в умовах України 

17. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх соціально-економічних 

чинників і їх вплив на діяльність підприємства 

18. Аналіз економічної ефективності інновацій як одного з 

найважливіших інструментів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства в ринкових умовах. 

19. Управлінське консультування – необхідний інструмент з переходом 

до ринкових відносин. 

20. Становлення та розвиток менеджменту: проблеми та шляхи 

розв’язання. 

21. Інформація і комунікація в управлінні організацією: практика та 

передовий досвід. 

22. Теорія і практика підготовки, прийняття та реалізації рішень в 

управлінні фірмою з позиції менеджменту. 
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23. Використання зарубіжного досвіду внутрішнього розвитку 

організації і забезпечення її успіху. 

24. Організація та підвищення ефективності праці керівника 

підприємства. 

25. Аналіз внутрішнього середовища організації і оцінка зовнішнього 

середовища її бізнесу з позиції менеджменту. 
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ДОДАТОК Б 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА 

 RAUF ABLYAZOV  

UNIVERSITY  

EAST EUROPEAN  

 

Спеціальність 073  «Менеджмент» 

Тестова перевірка знань 

Вступний іспит  
 

Бланк оцінювання відповіді 
Студента/ки_______________________________________курс_______група_______________ 

                        (прізвище, ім’я, по-батькові) 

ІНСТРУКЦІЯ 

Підпишіть бланк відповідей. Також підпишіть кожний з виданих аркушів – і для відповідей, і 

для чернетки. 

На виконання всіх завдань Вам надається  1  астрономічна година (60 хвилин без перерви). 

Будь ласка, контролюйте час! 

УВАГА!  Виправлення номерів відповідей припустиме тільки у чернетці!  

БАЖАЄМО УСПІХУ! 

1-й етап. Ознайомтесь з тестовими завданнями. Дайте відповідь на тестові запитання (поряд із 

номером запитання зазначте номер правильної відповіді – вона тільки одна!) 
 

      № варіанта__ 
 

№ 

запита

ння 

Відпо-

відь 

№ 

запита

ння 

Відпо-

відь 

№ 

запита

ння 

Відпо-

відь 

№ 

запита

ння 

Відпові

дь 

№ 

запита

ння 

Відпо-

відь 

1  11  21  31  41  

2  12  22  32  42  

3  13  23  33  43  

4  14  24  34  44  

5  15  25  35  45  

6  16  26  36  46  

7  17  27  37  47  

8  18  28  38  48  

9  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

 

_______________________ 
                                                                                                            (дата і підпис студента) 

Бали виставляють тільки перевіряючі! 

 

Підсумок                            Оцінка з тестів                 

З тестування                                                                                                        
 

Роботу перевірили: 

Голова комісії_______________________________________________ 
 

Члени комісії_________________________________________________ 

                       _________________________________________________ 


