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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування (ствбесща) затверджуе форму 

та змют квалiфiкацiйних випробувань, метою яких е визначення рiвня теоретично! 

та практично! подготовки вступника для здобуття освггнього ступеня бакалавра 

галузi знань 07 «Управлшня та адмшютрування» за спещальнютю

073 «Менеджмент», спецiалiзацi!■ «Менеджмент».

Складена за принципами комплексности унiфiкацi!, сумюност та 

взаемозамiнностi засобiв i форм дiагностики, вона е пiдставою для надшного та 

об’ективного оцiнювання Приймальною екзаменацiйною комiсiею рiвня освггньо- 

професшно! подготовки вступника встановленим вимогам. Змют програми 

фахового вступного випробування мае комплексний характер. Склад дисциплш 

визначено з числа тих, я к  формують належний рiвень знань, вмiнь i навичок, 

необходних в умовах ринково! економiки, враховуючи мiжпредметнi зв’язки.

Порядок проведення фахових вступних випробувань (ствбесоди) 

визначаеться програмою фахового вступного випробування на осново попереднього 

ступеня (освггньо-кваифжащйного ровня), здобутого за неспородним напрямом 

подготовки (спещальнютю).

Програма фахових випробувань за спещальнютю 073 «Менеджмент» (дало -  

Програма) е нормативним документом ДВНЗ «Ушверситету менеджменту освгги» 

НАПН Укра!ни, який розроблено кафедрою економоки, тдприемництва та 

менеджменту. Вступш випробування проводяться за основними дисциплшами -  

«Основи економоки», «Основи шдприемницько! дояльносто», «Менеджмент 

оргашзацш» для вступников, яко мають рашше здобутий ступшь молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого спещалюта.

Програма фахового випробування розроблена для абггуроенив, яко вступають 

на осново рашше здобутого освггнього ступеня молодшого бакалавра, освггньо- 

квашфшацшного ровня молодшого спещалюта термш навчання 3 роки (з 

нормативним термшом навчання, на 2 курс).

Мета фахових випробувань (сповбесоди) -  переворка теоретично! та



практично! подготовки вступниюв та вщбору серед аб1тур1ент1в для здобуття 

освттнього ступеня «бакалавр» за спещальшстю 073 «Менеджмент».

Абттур!енти, яю вступають на навчання за спещальшстю 073 «Менеджмент», 

повиннг

- волод1ти основним категоршним апаратом з дисциплш, яю включен! до програми;

- вмтти поеднати в цш сну систему знання про оргашзацш, яка д1е в б1знес1;

- мати чттке уявлення про природу та р1зноманттшсть функцш менеджменту;

- знати основш науков1 школи, теорп та концепцп менеджменту;

- знати фактори зовншнього середовища оргашзацп та вм1ти ощнювати !х вплив 

на оргашзацш;

- мати уявлення про методи управлшня, !х вщмшшсть та взаемозв’язок;

- мати знання щодо комплексу засоб1в маркетингу (товарна, щнова, розподшьча та 

комушкацшна политика), порядку проведення маркетингових дослщжень та 

сегментацп ринюв;

- володтти комплексом економ1чних знань щодо ресурсного потенщалу 

тдприемства;

- знати процес управлшня персоналом тдприемства та складов! кадрово! политики;

- мати ц!л!сну систему знань про управлшня яюстю.

Програми для проведення сшвбеСди розробляють фахов! атестацшш 

ком!с!! навчально-наукових !нститут!в Ун!верситету. На основ! програм для 

проведення сшвбесщи фахов! атестацшш комюп навчально-наукових шститулв 

Ун!верситету формують питання для проведення сшвбеСди.

На початку сп!вбес!ди вступник отримуе питання, як! мютять завдання з 

предмепв програми для проведення сшвбесщи, та аркуш сп!вбес!ди. В аркуш! 

сшвбесщи вступник заповнюе змштову частину, записуе завдання з отриманих ним 

питань та вщ повщ  на завдання. Птд час сп!вбес!ди члени фахово! атестацшно! 

ком!с!! оц!нюють вщ повщ  та ф!ксують оц!нки у аркушi спiвбеdди.

На п!дстав! результат!в сшвбесщи фахов! атестац!йн! ком!с!! приймають 

рш ення: «допустити до фахового вступного випробування» або ж «не 

допустити до фахового вступного випробування» вступника.



Вступник за результатами сшвбеСди допускаеться до фахового 

вступного випробування, якщо вiн:

-  виявив достатнiй piBeHb знань з дисциплш, якi передбаченi програмою 

спiвбесiди;

-  володiе вiдповiдною фаховою термшолопею;

-  вмiе користуватися основними фаховими поняттями та розумiе !х 

взаемозв’язок.

Вступник за результатами спiвбеdди не допускаеться до фахового 

вступного випробування, якщо вш:

-  виявив недостатнш рiвень знань з дисциплш, я к  передбаченi програмою 

спiвбесiди;

-  не володiе вiдповiдною фаховою термшолопею;

-  не вмiе користуватися основними фаховими поняттями та не розумiе 1хнього 

взаемозв’язку.



МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ЕКОНОМ1КИ

Тема 1. Сутшсть, роль та методологiчнi основи eKOHOMiuHo'i науки

Економша як об’ект наукового дослщження. Предмет eKOHOMi4HOi теорй. 

Функцii теоретичних економiчних наук: теоретична, практична, свiтоглядна, 

iдеологiчна. Етапи розвитку економiчноi науки. Полiтична економiя. Сучасна 

структуризащя економiчноi науки та диверсифшащя И предмету. Принципи, 

категорii i закони економiчноi науки. Методи економiчного аналiзу та !х 

класифiкацiя. Критери i показники результативностi функцiонування економжи. 

Iнтернацiональний характер сучасно! економiки.

Тема 2. EKOHOMiurn потреби та ттереси

Економiчнi потреби як об’ект наукового дослщження. Класифжащя та 

ieрархiя потреб. Економiчнi iнтереси як об’ект наукового дослщження. 

Взаемозв’язок потреб, iнтересiв та сощального статусу !х суб’екта. Мотиви та 

стимули. Економiчна поведiнка: закономiрностi та пiдходи до пояснення. Реалiзацiя 

економiчних iнтересiв i суспiльне виробництво. Нащональш та глобальнi 

економiчнi штереси.

Тема 3. ЕкономЗчна система

Сутшсть та структура економiчноi системи. Вщносини власностi. 

Домогосподарства, пiдприемства (фiрми), та !х взаемодiя в ринковiй економiцi. 

Сектори економiки, кластери, внутрпиш регюни, регулятивнi iнститути. Типи i 

моделi економiчних систем та !х еволющя. Взаемодiя нацiональних економiчних 

систем. Формування глобально! економiчноi системи.

Тема 4. Економiчна d i^brn^ b

Сутшсть та види економiчноi дiяльностi. Суспiльний подiл пращ. Виробнича 

дiяльнiсть. Науково-дослiдна i проектно-конструкторська дiяльнiсть. Iнвестицiйна 

дiяльнiсть. Iнновацiйна дiяльнiсть. Торговельно-маркетингова дiяльнiсть. 

Мiжнародний подiл пращ та мiжнародна економiчна дiяльнiсть.



МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ПВДПРИеМНИЦЬКО! Д1ЯЛЬНОСТ1

Тема 1. Товар та рынок, Ринкова система та ii структура

Економ1чш блага як об’ект наукового дослщження.. Товар i його 

характеристика. Споживна вартють i вартють. Грош1 та !х функци. Грошовий вим1р 

вартост товару. Грошовий общ його закони та шфлящя. Сутшсть i функци ринку. 

Суб’екти i об’екти ринкових вщносин. Попит i пропозищя. Ринкове щноутворення. 

Конкуренщя, монопол1я, ол1гопол1я. Ринки засоб1в виробництва та катталу Ринок 

земл1 та нерухомостк Цша землк Ринок товар1в та послуг. Ринок людського 

ресурсу. Комерщал1защя шновацш. Локальш та глобальн ринки. Ринок i держава.

Тема 2. Шдприемництво

Сутшсть тдприемництва та його оргашзацшно-економ1чш форми. Витрати 

та результати тдприемницько!' д1яльностк Продуктившсть пращ. Прибуток та 

рентабельшсть. Економ1чна рента та и види. Регулювання тдприемницько!' 

д1яльностк М1жнародна тдприемницька д1яльтсть.

Тема 3. Каттал

Еволющя та сучасний змют категорп «каттал». Функци катталу Структура 

та кругообш катталу К аттал  i наймана праця. Людський каттал. 1нтелектуальний 

каттал. 1нформацшний каттал. Фшансовий каттал. Оборот катталу та його 

етапи. Ефектившсть обороту катталу М1жнародний рух катталу

МОДУЛЬ 3. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАН1ЗАЦ1Й

Тема 1. Змкт, iсторiя розвитку та роль менеджменту

Менеджмент як наука, мистецтво i практика. Визначення менеджменту. 

Пщходи до розумшня управлшня та управлшсько1 пращ. Розвиток управлшсько1 

думки в с в т  та в Украшу етапи становлення науки управлшня. Менеджери та 

тдприемщ: характеристики та особливостк Поняття оргашзаци та И види, загальш



характеристики оргашзацш. Типи оргашзацш. Органiзацiя як вщкрита система. 

Формальнi та неформальш органiзацii. Розвиток органiзацiй. Теори розвитку 

органiзацii. Внутрштнр. середовище органiзацii та його складовi. Зовнпттнр. 

середовище органiзацii та його складовi.

Тема 2. Функци менеджменту

Визначення функцш менеджменту. Еволющя управлiнськоi думки щодо 

визначення функцш менеджменту та !х значення для науки управлiння. Змiна 

змюту та ролi функцiй менеджменту на рiзних рiвнях управлiння. Класифiкацiя та 

загальна характеристика основних функцiй менеджменту.

Тема 3. Комумкаци та тформащя в менеджментi

Поняття та загальна характеристика комушкацш. 1нформащя, И види та роль 

у менеджмента Носи шформацп. Комунiкативний процес. Етапи комушкативного 

процесу. Перешкоди на шляху особових та оргашзацшних комунiкацiй. Мiжособовi 

та оргашзацшш комунiкацii. Визначення iнформацii, джерела шформацп. 

Класифкащя iнформацii. Процес передачi iнформацii. Методи обробки iнформацii. 

Тема 4. Керiвництво в оргамзаци

Сощальна суть трудового колективу, його сощально-психолопчний мехашзм.

Сгадii розвитку трудового колективу. Етапи становлення трудового колективу. 

Формальна та неформальна структури трудового колективу. Морально- 

психолопчний клiмат. Управлiння конфлштами, змiнами та стресами. Лiдерство, 

влада, вплив. Керiвник в органiзацii. Авторитет. C ira i керiвництва. Авторитарний 

стиль керiвництва. Демократичний стиль керiвництва. Лiберальний стиль 

керiвництва. Органiзацiя працi менеджера. Самоменеджмент, функцп 

самоменеджменту. Технiка самоменеджменту. Оргашзащя робочого мiсця 

менеджера. Документування управлшсько!' дiяльностi. Види документiв, 

класифiкацiйнi ознаки документiв. Органiзацiя документообiгу. Потоки документов.



ПИТАНИЯ, ЯК1 ВИНОСЯТЬСЯ НА СП1ВБЕС1ДУ

1. Структура та змют поняття «менеджмент» як дiяльностi.

2. Поняття функцш менеджменту.

3. Етапи стратегiчного планування в менеджментi.

4. Сутнiсть i змiст органiзацii як функцii менеджменту.

5. Види оргашзацшних структур управлшня: лiнiйна, функцiональна, 

лiнiйно-функцiональна, лiнiйно-штабна, матрична, дивiзiональна.

6. Поняття i сутнють мотивацii.

7. Змiстовнi теорii мотивацп в менеджментi.

8. Процесуальнi теорп мотивацii в менеджментi.

9. Поняття контролю та його мюце в системi управлiння.

10. 1нструменти управлшського контролю.

11. Основи теорп прийняття управлшських рiшень.

12. Процес прийняття рш ень в менеджмент^

13. Методи обгрунтування управлiнських ршень.

14. Iнформацiя, И види та роль в менеджмент^

15. Загальне поняття комунiкацiй в менеджментi.

16. Процес комушкацп, його елементи та етапи.

17. Види комушкацш, комушкативш мережi та стилi.

18. Змют поняття лидерства в управлiннi оргашзащею.

19. Вiдмiнностi мiж поняттями «лщер» та «менеджер», та концепцп 

лщерства. Класифiкацiя видiв (ролей) лiдерiв.

20. Управлшня лидерством в органiзацii.

21. Сутнють та змют менеджменту, спшьш риси та вщмшност менеджменту 

та тдприемництва.

22 .Принципи та функцii менеджменту.

23. Природа, сутнють та розвиток управлшня.

24. Сучасш тдходи до вивчення управлшня: традицшний, системний та 

ситуативний.



25. Теорп менеджменту.

26. Фактори внутршнього та зовшшнього середовища органiзацii.

27. Сутнють мюп та цiлей оргашзацп.

28. Сутнicть та функцп стратепчного планування.

29. Поняття та види мотивацп.

30. Характеристика типiв контролю з погляду на час ix здшснення.

31. Сутнicть та класифшащя методiв управлiння.

32. Сутнicть комушкативного процесу.

33. Форми впливу та влади в оргашзацп.

34. Природа, типи, рiвнi, причини та методи розв'язання конфлiктiв.

35. Дiловi якост та оcобиcтicнi здiбноcтi менеджера.

36. Поняття сощально! вiдповiдальноcтi та етики управлшня.

37. Сутнicть оргашзацшно! культури.

38. Основш види професшно! дiяльноcтi менеджера.

39. Форми влаcноcтi, що icнують в Украшт

40. Сутнють ринкових вщносин.

41. Менеджери та шдприемщ як ключовi фiгури ринково! економiки.

42. Спшьне та вiдмiнне мiж менеджером та шдприемцем.

43. Рiвнi управлiння, групи менеджерiв.

44. Соцiальна роль менеджера.

45. Професшш якоcтi та професшш вимоги до менеджера.

46. Самоменеджмент: самоощнка та cаморегуляцiя дiяльноcтi.

47. Особиста стратепя профеciйного становлення та професшного росту.

48. Зайнятicть та безробтгтя: поняття та cутнicть.

49. Сутнють шфляцп.

50. Нацiональне господарство як система. Основш макроекономiчнi

показники.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СП1ВБЕС1ДИ)

Вступне випробування (ствбесщ а) проводиться у строки, передбачет Правилами 
прийому до ДВНЗ УМО НАПН Украши.

На спiвбесiду вступник з'являсться з паспортом. На початку ствбесщ и вступник отримуе 2 
питання, яю мiстять завдання з предметсв програми для проведення спiвбесiди, та аркуш 
спiвбесiди. В аркушi ствбесщ и вступник заповнюе змiстову частину, записуе завдання з 
отриманих ним питань та вщповвд на завдання. Пщ час спiвбесiди члени фахово'1 атестащйно'1 
комсп оцiнюють вiдповiдi та фтсую ть оцiнки у аркушi спiвбесiди.

На складання ствбесщ и вщводиться 1 година 30 хвилин (90 хвилин).
За результатами вступного випробування (ствбесщ и) проводиться ощнка рiвня фахових 

знань за наступними критерiями (див. табл. 1).
Таблиця 1

Шкала критерпв ощнки рiвня фахових знань абiтурiентiв
За шкалою 

утверситету Визначення Характеристика вiдповiдей абiтурiента

0-20 бали Незадовшьний

Абiтурiент не усвiдомлюе змiсту питань, тому його 
вщповвд не мають безпосереднього вiдношення до 
поставлених питань. Повна вщ суттсть умiння 
мiркувати. П равильтсть та повнота вiдповiдей на 
питання становить < 50%. У абiтурiента вщсутня 
просторова уява, необхiдна для вщповвд на запитання.

20-50 балiв Задовшьний

Вiдповiдi на питання носять фрагментарний характер, 
характеризуются вщтворенням знань на рiвнi 
запам'ятовування. Абiтурiент поверхово володiе умiнням 
мiркувати, його вiдповiдi супроводжуються 
другорядними мiркуваннями, якi iнколи не мають 
безпосереднього вщношення до змiсту питань. 
Правильтсть та повнота вщповщей на питання 
становить < 75%. Абiтурiент погано володiе засобами 
вiдтворення.

50-90 балiв Достатнiй

У вщповщях на питання допускаються деякi неточности 
або помилки непринципового характеру Абiтурiент 
демонструе розумiння навчального матерiалу на рiвнi 
аналiзу властивостей. Правильнiсть та повнота 
вщповщей на питання становить >75%. Вщповвд на 
питання мютять окремi неточностi i незначнi помилки.

90-100 балiв Високий
Абiтурiент дае правильнi вiдповiдi на питання. Його 
вщповвд свiдчать про розумшня навчального матерiалу. 
Повнота та правильтсть вщповщей на питання ~ 100%.

Якщо абiтурiент пiд час вступного випробування з конкурсного предмету набрав вщ 0 до 
20 балiв, то дана кшькють балiв вважаеться не достатньою для вiдбору для рекомендацп до 
зарахування до ДВНЗ УМО НАПН Укра1ни.

Оцiнювання рiвня знань абiтурiентiв проводиться кожним iз ч летв  фахово'1 атестащйно'1 
комсп окремо, вщповщно до критерпв оцiнювання. На пiдставi результатiв спiвбесiди фахова 
атестацiйна комiсiя приймае рiшення: «допустити до фахового вступного випробування» або ж 
«не допустити до фахового вступного випробування» вступника.


