ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»
1. Тестові питання (мах 100 балів):
Термін «імідж бренду» найточніше розкриває сутність концепції позиціонування
(max 2б.).
a. Так;
b. Ні.
… (max по 2 б.).
a. Так;

b. Ні.

Що з перерахованого нижче не відноситься до ринкових стратегій (max 4 б.):
a. масовий маркетинг;
b. сегментація;
c. стратегія розподілу та збуту;
d. стратегія виклику лідеру;
e. нічого з перерахованого;
f. усе перераховане.
… (max по 4 б.):
Виправте визначення (max 8 б.):
Стратегія наслідування лідера – це спосіб взаємодії з конкурентами, за якого
компанія наслідує сильні сторони стратегії лідера для підтримки або незначного
укріплення своїх ринкових позицій.
… (max по 8 б.):

2. Дайте обґрунтовану відповідь на теоретичне питання (мах 30 балів):
Охарактеризуйте позитивні та негативні наслідки інтеграції України до світового
ринку товарів та послуг.
3. На основі наведених даних розв’яжіть управлінську проблему (мах 35 балів):
Ресторан "Дю Лонг" працює на ринку китайської кухні м. Києва з 2000 року.
Загальна площа ресторану – 280 кв.м: він має 2 великих зали, 4 зали для ВІПвідвідувачів (загальна кількість місць – 270). Інтер’єр "Дю Лонгу" виконаний суворо у
відповідності до національних традицій КНР: навіть меблі та скляні вітражі привезені
з Китаю. Пропонує широкий асортимент традиційних китайських страв за середніми
цінами (за одне відвідування ресторану клієнти витрачають в середньому 150-200 грн.
на одну особу). Проаналізуйте конкурентну ситуацію на ресторанному ринку м.
Києва та запропонуйте конкретні заходи щодо просування ресторану "Дю Лонг".

4. Розв’яжіть управлінську проблему, самостійно обравши конкретний бренд
для аналізу (мах 35 балів):
Підприємство стикнулось з суттєвим падінням попиту на свою продукцію на
міжнародних ринках при стабільних обсягах продажу на внутрішньому ринку. На
основі аналізу факторів ринкового середовища (політико-правових, економічних,
соціально-культурних, демографічних, технологічних тощо) визначте можливі
причини цього та запропонуйте конкретні заходи щодо стабілізації попиту на
продукцію підприємства на міжнародних ринках.
____________________________________________________________________
Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
завдання – 200 балів.
№
1
2
3

Характер завдання
Тестове завдання
Теоретичне питання проблемного характеру
Комплексне ситуаційне завдання: кейс по конкретному
підприємству
4 Комплексне ситуаційне завдання: кейс по реальній
управлінській проблемі
Всього

Макс. к-ть балів
100 балів
30 балів
35 балів
35 балів
200 балів

