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   ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Управління розглядають як процес, тому що робота по досягненню 
цілей з допомогою інших–це не яка-небудь одночасна дія, а серія 

безперервних взаємозв'язаних дій. Кожна дія сама по собі теж пр оцес, вона 
дуже важлива для успіху організації. 

Спеціальність 073 – Менеджмент це наукова спеціальність, яка 
досліджує теоретико-методологічні, науково - методичні та прикладні засади, 

розвиток, тенденції та закономірності менеджменту, способів, механізмів та 
інструментарію системного управління організацією у сучасних умовах 

функціонування ринку продукції та послуг, а також технологій р еалізації та 
забезпечення взаємозв’язків функцій управління; процесів прийняття і 

методів обґрунтування управлінських рішень на рівні національної економіки 
та в системі міжнародних економічних відносин; особливості економічної, 

інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової 
діяльності організацій; організаційно - правові форми підприємницької 
діяльності, фактори, ресурси, види, стадії і результати економічної діяльності 

підприємств, процес та форми управління підприємством (менеджмент 
суб’єктів господарювання на внутрішніх та зовнішніх ринках).  

 

   МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 

Завдання вступного іспиту: перевірка і оцінка знань при підготовці 
фахівців третього освітнього-наукового рівня. 

Під час підготовки до вступного іспиту студент повинен: 

Знати: 

- понятійно-термінологічний апарат менеджменту; 

- основні закони, закономірності, принципи менеджменту; 

- сутність підприємства, взаємозв’язок його внутрішніх елементів та 

зовнішнього середовища; 
- особливості менеджменту на різних етапах життєвого циклу 

підприємства; 
- специфіку управління різновидами підприємств та їх об’єднань; 

- психологічні аспекти управлінської діяльності; 
- поняття та методи визначення ефективності управління підприємством; 

- особливості управління функціональними сферами підприємства 
стратегічного менеджменту; 

- напрямки організаційного розвитку підприємства.  
 

Вміти: 

- створювати та реєструвати підприємства різної організаційно-правової 
форми; 

- складати статути, положення про структурні підрозділи та посадові 
інструкції; 
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- ефективно проводити ділове спілкування з урахуванням психологічних 
особливостей партнерів; 

- організовувати і проводити розпорядчу діяльність, делегування та 
інструктування; 

- оцінювати виконання та дисциплінарний  вплив; 

- самовдосконалюватися відповідно до вимог, які висовуються до 
сучасного менеджера; 

- організувати основні види управлінської діяльності; 

- виконувати оцінку факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 

- формувати стратегії розвитку підприємства; 
- проводити аналіз ефективності управління. 

 
Опанувати навиками: 

- розв’язання тестових завдань теоретичного характеру; 

- упорядкування, співставлення, інтегрування та модифікації  наукових 

положень, що відображають різні точки зору на явища, процеси та 
механізми у сфері менеджменту; 

- узагальнення та конкретизації  різних рівнів інтерпретації знань та 
умінь в сфері менеджменту. 
 

ІІІ КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система 

відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як 
система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Методи 

досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделю-
вання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, 

соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.  

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 
менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості 

формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 
 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту  

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. 
Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між 
принципами менеджменту. 

 
Тема 4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 
управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 



4 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 
конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок 

конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій 
менеджменту на засадах використання загальних. Сутність та класифікація 
методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу 

керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат 
виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. 

Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи 
менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 

менеджменту. 
 

Тема 5. Процес управління 

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. 
Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 

Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне 
забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація р ішення, 

зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, 
нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. Управлінське 
рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських 

рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на 
процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських 

рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди 
технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. Класифікація 

методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.  

 

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту  

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній 

взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу 
планування. Політика, правила процедури. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.  

 
Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту  

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття 
та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов'язки, 

відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи 
повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна 

структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: 
прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні 

комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія 
структур організації. 

 
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та 
фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи 
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врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і 
винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів 

мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій 
мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, 
принципи, види, форми. 

 
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і 
цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування 

стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, 
оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського 
контролювання. 

 
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту  

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 
регулювання. Етапи процесу регулювання. 

 
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інфор мації. Поняття і 
характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» 

комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі 
комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний 

процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. 
Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження. 

 
Тема 12. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 
об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти 

керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне 
керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії 
лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів 

керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та 
передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю 

менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 
 

 
Тема 13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 
загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до 
оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та 

соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, 
організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи 
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визначення. Напрями підвищення ефективності управління організацією. 
Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна 

відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з 
боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. 
Культура менеджменту. 
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закладів / кол. авторів; за ред. А. А. Мазаракі. – Харків : Фоліо, 2014. – 846 с. 

18. Осовська Г. В. Основи менеджменту : [підручник] / Г. В. Осовська, 
О. А. Осовський. – 3-е вид., перероб., доповн. – К. : Кондор, 2008. – 664 с. 
19. Петруня Ю. Є. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / за ред. Ю. 

Є. Петруні. –     2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. 
20. Рульєв В. А. Менеджмент : навчальний посібник / В. А. Рульєв,              С. 

О. Гуткевич. – К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с. 
21. Стадник В. В.  Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-

ге вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 472 с. 
22. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. /                     М. 

В. Туленков. – К. : Каравела, 2012. 
 

V ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування. –  
http://pidruchniki.ws/19991130/menedzhment/etika_dilovogo_spilkuvannya_- 

_gritsenko_tb  
2. Дахно І.І. Ділова кар'єра. –  
http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/dilova_karyera_-_dahno_ii 

3. Мальська М.П. Корпоративне управління. –  
http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/korporativne_upravlinnya_malska_  

mp  
4. Публикации по менеджменту, экономике, маркетингу. –  

http://tourlib.net/management.htm 

5. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент. –  

http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/innovatsiyniy_menedzhment_- 

_skripko_to  

6. Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет –  
http://pidruchniki.ws/00000000/etika_ta_estetika/korporativna_kultura_diloviy_eti 

ket_-_timoshenko_nl  
7. management.com.ua – бібліотека з менеджменту 

8. inform.od.ua – нормативні акти у сфері управління 

9. http://window.edu.ru – єдине вікно доступу до освітніх ресурсів 

10. http://www.profibook.com.ua – ділова література з економіки, менеджменту,  

реклами і маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу,  
інформаційних технологій і т.д.  

11. http://www.kmci.com.ua – бізнес-рішення для розвитку підприємств,  
управління маркетингом і збутом, фінансовий менеджмент, управління  

персоналом, інформаційні технології управління персоналом, бюджетування.  
12. http://www.headhunter.com.ua   

13. http://www.hrliga.com/    
14. http://www.bou.com.ua   

15. http://www.hrm.ru/   
16. http:// www.hrd.com.ua    
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17. http://www.mediapro.com.ua/kadrovik   
18. http://www.rabota.com.ua 

19. http:// www.ozon.ru   
20. http://wvw.top-htrsonal.ru   
21. http://www.managment.com.ua 

22. http://www.strategy.com.ua/strategy/   
23. http://www.psy.ru   

 
VІ  ПИТАННЯ ДО СПІВБЕСІДИ 

 
1. Поняття, сутність, цілі та завдання, загальні та спеціальні функції 

менеджменту (функції тільки перерахувати). 
2. Вклади Ф. Тейлора, Г. Форда, А. Файоля, Дж. Мейо, А. К. Гастєва, П. М.  

Керженцева в становленні сучасного менеджменту. 
3. Поняття організації та організаційного менеджменту. 

4. Типологія організацій. 
5. Організація як система. Види організаційних систем.  

6. Найбільш поширені організаційні структури. 
7. Поняття сучасного підприємства. 
8. Цілі і завдання, системи та технології управління підприємством. 

9. Внутрішня середа підприємства. 
10. Зовнішнє середовище підприємства. 

11. Закони і закономірності менеджменту. 
12. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації.  
13. Поняття функцій менеджменту.  

14. Класифікація і характеристика функцій менеджменту.  
15. Сутність та класифікація методів менеджменту. 

16. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності 
17. Менеджмент як мистецтво управління 

18. Менеджмент як система наукових знань 

19. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту  

20. Методи дослідження у менеджменті 

 
 

VІІ  СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ  
ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАВДАНЬ 

 
Кожен білет складається з базової та варіативної частини. Оцінювання 

знань на базовому рівні відбувається на основі розв’язання 26 тестових 
завдань теоретичного та практичного характеру. Пропоноване коло завдань 

передбачає застосування вміння шляхом логічного та аналітичного мислення 
знаходити вірну відповідь на тестові завдання. Тестові завдання оцінюються 

в 5 балів. Варіативна частина містить два теоретичних питання з 
максимальною оцінкою за відповідь 35 балів. Загальна оцінка виконання 

http://www.managment.com.ua/
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екзаменаційного завдання здійснюється за 200 бальною шкалою. Оцінка 
співбесіди також здійснюється за 200 бальною шкалою (5 питань по 40 

балів). Загальна оцінка є середньоарифметичною оцінки виконання 
екзаменаційного білету та співбесіди. 

Оцінки виставляється у разі набрання здобувачем балів відповідно табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Критерії оцінки знань здобувачів 

Рейтинг здобувача 

за 200-бальною 

шкалою 

Оцінка 

за національною шкалою 

Оцінка 

за шкалою 

ESTS 

180-200 балів відмінно А 

162-179 балів добре B 

150-161 балів добре C 

130-149 балів задовільно D 

100-129 балів задовільно E 

До 100 балів 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 
FX 

 

При визначенні рівня знань здобувачів, які виконують вступне 
випробування за спеціальністю 073 Менеджмент, необхідно керуватися 

наступними критеріями: 
- оцінка А виставляється, якщо здобувач надав правильні обґрунтовані 

відповіді на всі запитання; 
- оцінка В та С виставляється в тому випадку, якщо здобувач дав вір ні 

відповіді на поставлені запитання, але припустився незначних помилок, які 
не мають принципового значення; 

- оцінка D та E виставляється, якщо здобувач при виконанні завдання 
припустився помилок в тестовому завданні, зробив помилки при р озв'язанні 

завдання, що не дозволило отримати правильні відповіді; 

- оцінка FХ виставляється при наявності значних помилок у відповідях 

на тестові завдання. 
Отримана здобувачем оцінка підтверджується всіма членами комісії з 

прийняття вступного іспиту за спеціальністю 073 Менеджменту підписами.  

 


