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Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітні програми «Міжнародний бізнес»,  «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності»  

 
Мета фахових вступних випробувань полягає у визначенні рівня підготовленості 

вступників, які бажають навчатись у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітні 
програми «Міжнародний бізнес» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти 
повинні мати базову вищу освіту та здібності до володіння знаннями, уміннями і 
навичками щодо циклів дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-
наукової, загальноекономічної, професійної та практичної підготовки. 

Програма фахових вступних випробувань спирається на освітньо-кваліфікаційну 
програму підготовки бакалавра та одночасно відображає вимоги до студентів рівня 
підготовки магістра, визначених у стандартах вищої освіти даних ступенів. 

Підготовка магістра з міжнародного бізнесу та менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності спрямована на розвиток таких здатностей та навичок як міжнародні 
дослідження, робота в міжнародній команді, міжкультурні комунікації, розуміння 
міжнародного бізнес-середовища, вміння прийняття та виконання управлінських рішень. 

Навчальний процес орієнтований на взаємодію з міжнародними компаніями, 
потенційними працедавцями. Випускники працюють на управлінських посадах як в 
українських, так і зарубіжних офісах мультинаціональних компаній,  а також у 
міжнародних малих та середніх підприємствах за такими функціональними напрямками 
як міжнародний маркетинг, міжнародні продажі, менеджмент міжнародних проектів, 
міжнародні фінанси та інвестиції, бізнес-аналітика, менеджмент персоналу, міжнародна 
логістика. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 
повинен: 

знати: основи менеджменту, економіки підприємств, міжнародної економіки та 
фінансів. 

вміти: приймати економічно обґрунтовані стратегічні рішення. 
Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається Положенням про 

приймальну комісію НТУ «ХПІ» та Положенням про предметні екзаменаційні та фахові 
атестаційні комісії з проведення вступних випробувань. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Бізнес-планування діяльності підприємства. Стратегічне планування на підприємстві 

- суб'єкті зовнішньоекономічної діяльності. Стратегічне управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Планування зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. Розробка бізнес-плану зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Стратегія міжнародного маркетингу підприємства. Планування  комплексу 
маркетингу для зарубіжного ринку. Контроль маркетингової діяльності підприємства – 
субєкта зовнішньоекономічної діяльності. 

Сегментація та позиціонування товарів на зовнішньому ринку. Планування нового 
товару для зарубіжних клієнтів. Планування нової послуги  для зарубіжних клієнтів. 

Вибір форми виходу підприємства на звонішній ринок. Стратегія виходу 
підприємства на зовнішні ринки. Управління логістичними витратами підприємств при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Управління міжнародними транспортними 
(транспортно-експедиторськими) операціями. Управління зарубіжним каналом розподілу. 
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Управління ланцюгами постачання на зарубіжному ринку. Управління рухом товарів 
(логістичними процесами підприємства) на зовнішньому ринку. Проектування 
міжнародної мережі розподілу та збуту продукції.  

Управління експортною діяльністю підприємства. Управління збутом експортної 
продукції. Контроль міжнародної збутової діяльності підприємства. Міжнародна стратегія 
просування товару.  Кампанія зв’язків з громадськістю для зарубіжного ринку. 
Міжнародна рекламна кампанія підприємства. Управління Інтернет - продажами 
підприємства. Цінова політика підприємства на зовнішньому ринку. Управління брендом 
підприємства. Управління міжнародноюконкурентоспроможністю підприємства. 

Стратегічний аналіз конкурентної позиції підприємства-суб’єкта 
зовнішньоекономічно їдіяльності. Формування системи оціночних показників 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Управління зовнішньоекономічними 
контрактами підприємства. Економічне обґрунтування зовнішньоторговельних 
контрактів. Оцінка комерційної привабливості контрагента зовнішньоекономічної 
діяльності. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
Страхування зовнішньоторговельних ризиків підприємства.  Оцінка ефективності 
експортних операцій підприємства. Оцінка ефективності зовнішньоекономічних операцій 
підприємства. Управління персоналом на підприємстві - суб'єкті зовнішньоекономічної 
діяльності. Формування корпоративної культури у зовнішньоекономічній діяльності 
підприємства.  Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі аналізу його 
фінансового стану. Прогнозування фінансового стану підприємства на основі аналізу 
фінансових коефіцієнтів. 

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства. Планування 
фінансової діяльності підприємства. Управління прибутком і рентабельністю 
підприємства. Управління фінансовою стійкістю міжнародної компанії. Фінансова 
політика міжнародної компанії. Управління фінансовими ресурсами підприємства. 
Управління капіталом підприємства. Рейтингова оцінка кредитоспроможності 
підприємства. Кредитно-фінансова політика підприємства. Стратегія підвищення 
кредитного рейтингу підприємства. 

Оцінка та прогнозування руху грошових коштів підприємства. Управління 
витратами на підприємстві. Управління грошовими потоками підприємства. Управління 
ліквідністю та платоспроможністю підприємства. 

Управління необоротними активами підприємства. Управління оборотним капіталом 
підприємства. Управління собівартістю продукції на підприємстві. Оцінка ефективності 
міжнародних інвестиційних проектів. Організація та управління інвестиційною діяльністю 
підприємства. Планування міжнародної інвестиційної діяльності підприємства. 
Управління розробкою і фінансуванням інвестиційних проектів. 

Економічний механізм податкового планування на промисловому підприємстві. 
Оптимізація митного оподаткування підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. Управління  митними платежами в системі менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

 
Рекомендована література: 

1. Mescon M. H. Management / M. H. Mescon, M. Albert, F. Khedouri. — Harper & 
Row, 1988. — 830 p. 

2. Kotler P. Marketing management / P. Kotler, K. L. Keller. — Pearson Prentice 
Hall, 2006. — 729 p. 

3. James C. Van Horne John,  Wachowicz M. Fundamentals of Financial Management. — 
Pearson Education Limited, 2001. — 719 р. 

4. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Є. Ф. Брігхем // К.: Молодь. —
 1997. — Vol. 1000. 
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5. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с 
анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001. 

6. Майорова Т.В. Інвестування: практикум. / Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С.В. 
Урванцева . — К.: КНЕУ, 2012. — 577. 

7. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. 
Андрєєва, В. В. Гриненко. — Харківська національна академія міського 
господарства, 2010. 

8. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. – К. : 
НУБіП України, 2016. – 236 с. 

9. Приятельчук О. А. Особливості управління міжнародним бізнесом / О. А. 
Приятельчук // 2004. 

10. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник. / О.П. 
Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452с. 

11. Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навчальний 
посібник /А.Р. Дунська.-К.:Кондор-Видавництво,2013. – 688с. 

12. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний 
посібник / Н.М.Тюріна, Н.С.Карвацка. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 408с. 
 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

1. Бізнес-планування діяльності підприємства. 
2. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 
3. Управління міжнародноюконкурентоспроможністю підприємства. 
4. Стратегічне планування на підприємстві - суб'єкті зовнішньоекономічної діяльності. 
5. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
6. Формування системи оціночних показників зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 
7. Стратегічний аналіз конкурентної позиції підприємства-суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 
8. Управління експортною діяльністю підприємства. 
9. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
10. Розробка бізнес-плану зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
11. Управління персоналом на підприємстві - суб'єкті зовнішньоекономічної діяльності. 
12. Формування корпоративної культури у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства. 
13. Економічне обґрунтування зовнішньоторговельних контрактів. 
14. Оцінка ефективності експортних операцій підприємства. 
15. Оцінка ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства. 
16. Оцінка комерційної привабливості контрагента зовнішньоекономічної діяльності. 
17. Страхування зовнішньоторговельних ризиків підприємства. 
18. Управління збутом експортної продукції. 
19. Управління зовнішньоекономічними контрактами підприємства. 
20. Управління логістичними витратами підприємств при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 
21. Управління міжнародними транспортними (транспортно-експедиторськими) 

операціями. 
22. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
23. Стратегія міжнародного маркетингу підприємства. 
24. Управління брендом підприємства. 
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25. Вибір форми виходу підприємства на звонішній ринок. 
26. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки. 
27. Сегментація та позиціонування товарів на зовнішньому ринку. 
28. Планування  комплексу маркетингу для зарубіжного ринку. 
29. Планування нового товару для зарубіжних клієнтів. 
30. Планування нової послуги  для зарубіжних клієнтів. 
31. Проектування міжнародної мережі розподілу та збуту продукції. 
32. Управління зарубіжним каналом розподілу. 
33. Управління ланцюгами постачання на зарубіжному ринку. 
34. Управління рухом товарів (логістичними процесами) на зовнішньому ринку. 
35. Міжнародна стратегія просування товару.  
36. Кампанія зв’язків з громадськістю для зарубіжного ринку. 
37. Міжнародна рекламна кампанія підприємства. 
38. Управління Інтернет - продажами підприємства. 
39. Цінова політика підприємства на зовнішньому ринку. 
40. Контроль міжнародної збутової діяльності підприємства. 
41. Контроль маркетингової діяльності підприємства – субєкта зовнішньоекономічної 

діяльності. 
42. Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі аналізу його фінансового 

стану. 
43. Прогнозування фінансового стану підприємства на основі аналізу фінансових 

коефіцієнтів. 
44. Управління прибутком і рентабельністю підприємства. 
45. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства. 
46. Планування фінансової діяльності підприємства. 
47. Управління фінансовою стійкістю міжнародної компанії. 
48. Фінансова політика міжнародної компанії. 
49. Рейтингова оцінка кредитоспроможності підприємства. 
50. Кредитно-фінансова політика підприємства. 
51. Оцінка та прогнозування руху грошових коштів підприємства. 
52. Управління витратами на підприємстві. 
53. Управління грошовими потоками підприємства. 
54. Управління капіталом підприємства. 
55. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. 
56. Управління необоротними активами підприємства. 
57. Управління оборотним капіталом підприємства. 
58. Управління собівартістю продукції на підприємстві. 
59. Управління фінансовими ресурсами підприємства. 
60. Оцінка ефективності міжнародних інвестиційних проектів. 
61. Організація та управління інвестиційною діяльністю підприємства. 
62. Планування міжнародної інвестиційної діяльності підприємства. 
63. Управління розробкою і фінансуванням інвестиційних проектів. 
64. Стратегія підвищення кредитного рейтингу підприємства. 
65. Економічний механізм податкового планування на промисловому підприємстві. 
66. Оптимізація митного оподаткування підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності.  
67. Управління  митними платежами в системі менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 
виконання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з 
оцінок відповідей на усі запитання. 

 
Рейти
нгова 
оцінка
, бали 

Оцінка 
ЕСТS 
та її 

визнач
ення 

Націо
нальн

а 
оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–
100 А Відмі

нно 

– глибоке знання навчального матеріалу, що 
міститься в літературних джерелах; 
– вміння аналізувати явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і розвитку; 
– вміння проводити теоретичні розрахунки; 
– відповіді на запитання чіткі, лаконічні, 
логічно-послідовні; 
– вміння розв’язувати складні практичні 
задачі 

відповіді на запитання можуть містити 
незначні неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового 
матеріалу; 
– вміння давати аргументовані відповіді на 
запитання і проводити теоретичні розрахунки; 
– вміння розв’язувати складні практичні задачі 

відповіді на запитання містять певні 
неточності 
 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що вивчається, та його 
практичного застосування; 
– вміння давати аргументовані відповіді на 
запитання і проводити теоретичні розрахунки; 
– вміння розв’язувати практичні задачі 

– невміння використовувати теоретичні 
знання для розв’язування складних 
практичних задач 

64–74 D Задові
льно 

– знання основних фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх практичного 
застосування; 
– вміння розв’язувати прості практичні задачі 

– невміння давати аргументовані 
відповіді на запитання; 
– невміння аналізувати викладений 
матеріал і виконувати розрахунки; 
– невміння розв’язувати складні 
практичні задачі 

60–63 Е Задові
льно 

– знання основних фундаментальних положень 
матеріалу, 
– вміння розв’язувати найпростіші практичні 
задачі 

– незнання окремих (непринципових) 
питань з матеріалу; 
– невміння послідовно і 
аргументовано висловлювати думку; 
– невміння застосовувати теоретичні 
положення при розв’язанні 
практичних задач 

35–59 FХ 
 

Незад
овільн

о 

– – незнання основних 
фундаментальних положень 
навчального матеріалу; 
– істотні помилки у відповідях на 
запитання; 
– невміння розв’язувати прості 
практичні задачі 

1-34 
(на 

комісії) 

F 
 

Незад
овільн

о 
– 

– повна відсутність знань значної 
частини навчального матеріалу; 
– істотні помилки у відповідях на 
запитання; 
– незнання основних фундаментальних 
положень; 
– невміння орієнтуватися під час 
розв’язання  простих практичних 
задач 
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Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для 
вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого 
спеціаліста в шкалу 100-200, згідно Додатку __ Правил прийому до НТУ 
«ХПІ» в 20__  році. 

 
 

Схвалено на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту економіки, 

менеджменту і міжнародного бізнесу 

 

Протокол № ___ від ____________ 20___ р. 

 

 

Голова вченої ради інституту       Олександр МАНОЙЛЕНКО 

 

Завідувач кафедри 

міжнародного бізнесу та фінансів, 

член фахової атестаційної комісії       Cергій МЕХОВИЧ 
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