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І. ОПИС ПРОГРАМИ

Програма вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури на здобуття ступеня 
"доктор філософії" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на базі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або ступеня "магістр" розроблена з 
урахуванням вимог, викладених у Правилах прийому до аспірантури Одеської державної академії 
будівництва та архітектури у 2021 році.

Прийом вступників, що мають диплом магістра (спеціаліста) для здобуття ступеня "доктор 
філософії" проводиться зі спеціальностей, зазначених у Правилах прийому до аспірантури Одеської 
державної академії будівництва та архітектури у 2021 році за результатами вступних випробувань.

Вступні випробування відбуватимуться у формі усного завдання. Завдання містить запитання 
з дисциплін циклу професійної підготовки магістрів (спеціалістів) з галузі знань 07 "Управління та 
адміністрування".

Кожне завдання вступного випробування складається з трьох запитань. Випробування 
розраховане на 90 хвилин.

За вірні відповіді в повному обсязі на перше та друге питання білету вступник отримає по 33 
бали, на третє -  34 бали. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як сума балів за 
відповіді на три питання й максимальне її значення -  100 балів.

Підсумки вступних випробувань оголошуються вступникам приймальною комісією академії.

II. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Економіка підприємства

1. Функції, організаційно-правові форми підприємств.
2. Основні фонди підприємства.
3. Оборотні кошти підприємства.
4. Персонал підприємства.
5. Виробничий процес та його структура.
6. Типи та методи організації виробництва.
7. Оцінка ефективності виробництва.
8. Планування діяльності підприємства
9. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності.
10. Стратегії розвитку підприємства та бізнес-планування.

Менеджмент

1. Менеджмент як професійна діяльність, наука і навчальна дисципліна.
2. Розвиток теорії і практики менеджменту.
3. Поняття, загальні риси та середовище організації.
4. Принципи та функції менеджменту.
5. Сутність методів менеджменту та їх класифікація.
6. Сутність, класифікація та процес вироблення управлінських рішень.
7. Значення та види комунікацій в управлінні.
8. У правління конфліктами та змінами.
9. Кадрова політика організації.
10. Критерій результативності й розвитку організаційної системи.

Маркетинг

1. Маркетингове середовище. Маркетингові і ринкові можливості.
2. Сутність і функції маркетингової діяльності.
3. Сегментування ринку.
4. Товарна політика підприємства.
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5_. Цінова політика підприємства.
6. Комунікаційна політика підприємства.
7. Збутова політика підприємства.
8. Організаційно-управлінський механізм маркетингу.
9. Аналіз та оцінка маркетингової діяльності підприємства.
10. Методи маркетингового аналізу.

III. Критерії оцінювання рівня знань вступників

Предметна комісія оцінює усні відповіді вступника (на кожне питання білету окремо) за 
такими критеріями:

26 - 33(34) бали -  вступник дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, 
продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати 
своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади.

1 0 - 2 5  балів -  вступник загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся 
переконливо аргументувати свою відповідь, припустився незначної помилки у використанні 
понятійного апарату, показав у цілому задовільні знання літературних джерел.

0 - 9  балів -  вступник дав неправильну або неповну відповідь на запитання, не навів 
відповідної аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури 
або взагалі нічого не відповів.
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