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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування (ствбесщ а) затверджуе
форму та змют квалiфiкацiйних випробувань, метою яких е визначення рiвня
теоретично! та практично! подготовки вступника для здобуття освггнього
ступеня магiстра галузi знань

07

«Управлшня та адмшютрування»

за

спещальнютю 073 «Менеджмент», спецiалiзацi! «Менеджмент оргашзацш i
адмiнiстрування (за видами економiчно! дiяльностi)».
Складена за принципами комплексности унiфiкацi!, сумiсностi та
взаемозамiнностi засобiв i форм дiагностики, вона е подставою для надiйного та
об’ективного

оцiнювання

Приймальною

екзаменацiйною

комiсiею

вщповщносл рiвня освiтньо-професiйно! подготовки вступника встановленим
вимогам. Змют програми фахового вступного випробування мае комплексний
характер. Склад дисциплш визначено з числа тих, я к формують належний
рiвень знань, вмшь i навичок, необходний в умовах ринково! економiки,
враховуючи можпредметш зв’язки.
Порядок

проведення

Положенням

про

менеджменту

освгги»

фахових

приймальну
НАПН

вступних

комюш
Укра!ни

випробувань

НН1МП
та

ДВНЗ

Положенням

визначаеться
«Ушверситет

про

предметно

екзаменацшш та фахово атестацшш комюп з проведення вступних випробувань,
регламентом

проведення

додаткового

вступного

випробування

у

формо

сшвбесщи зо вступниками на навчання за освггшми програмами подготовки
магютров

до

менеджменту

Державного
освгги»

квалофшащйного

ровня),

вищого

на

осново

здобутого

навчального
попереднього
за

шшим

закладу

«Ушверситет

ступеня

(освггньо-

напрямом

подготовки

(спецоальностю).
Цей Регламент розроблено вщповщно до Закону Укра!ни «Про вишу
освпу» вод 01.07.2014 р. № 1556-VII; Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладов Укра!ни у 2016 рощ, затверджених Наказом Мшютерства
освоти о науки Укра!ни вод 15.10.2015 р. № 1085; Положення про приймальну
комюш ДВНЗ УМО.

Додаткове вступне випробування у формi сшвбеСди проводиться 3i
вступниками на навчання за освпш ми програмами (далi - ОП) тдготовки
магiстрiв на основi ранiше здобутого освiтнього ступеня «бакалавр» за штттим
напрямом пiдготовки (спецiальнiстю) до Державного вищого навчального
закладу «Унiверситет менеджменту освiти» (далi - Ушверситет).
Програми для проведення сшвбеСди розробляють фаховi атестацiйнi
комiсii

навчально-наукових

iнститутiв

Унiверситетy

Пiсля

затвердження

головою Приймально! комiсii цi програми оприлюднюються на Веб-сайтi
Унiверситету у термши, зазначенi у Правилах прийому на навчання до
Ушверситету.
На основi програм для проведення спiвбесiди фаховi атестацiйнi комш!
навчально-наукових

iнститутiв

Ушверситету

формують

питання

для

проведення сшвбеСди.
Рiшення

щодо

допуску

вступникiв

до

додаткового

вступного

випробування у формi сшвбеСди Приймальна комiсiя Унiверситету приймае
пiсля закiнчення прийому заяв та д о к у м е н т на вступ на навчання за ОП
тдготовки магiстрiв.
СшвбеСду 3i вступниками проводять фаховi атестацшш комiсii за
розкладом, затвердженим Головою Приймально! комюп.
На початку сшвбеСди вступник отримуе питання, якi мютять завдання з
предметiв програми для проведення сшвбеСди, та аркуш сшвбеСди. В аркушi
спiвбесiди вступник заповнюе змiстову частину, записуе завдання з отриманих
ним питань та вщповщ на завдання (Додаток № 1). Шд час сшвбеСди члени
фахово! атестацшно! комюп оцiнюють вiдповiдi та фжсують оцiнки у аркушi
сшвбеСди. Аркушi спiвбеdди пiсля завершення сшвбеСди пщписуються
екзаменаторами та вступником i передаються у Приймальну комiсiю для
збершання в особових справах вступниюв.
На пiдставi результатiв спiвбесiди фаховi атестацiйнi комюп приймають
рiшення: “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 розуше !х

взаемозв’язок.
Вступник за результатами спiвбеdди не допускаеться до фахового
вступного випробування, якщо вш:
-

виявив не достатнш рiвень знань з дисциплш, яю передбаченi програмою

сшвбесщи;
-

не володiе вiдповiдною фаховою термшолопею;

-

не вмiе користуватися основними фаховими поняттями та не розуше

1хнього

взаемозв’язку.

Iнформацiя про результати сшвбесщи оголошуеться вступниковi фаховою
атестацшною комiсiею в день проведення сшвбесщи. Рiшення комiсii про
результати

сшвбесщи

оформляеться

протоколом,

примiрник

якого

передаеться до Приймально! комiсii.
Протоколи сшвбесщи затверджуються на засiданнi Приймально'У
комки.

ЗМ1СТ ПРОГРАМНОГО МАТЕР1АЛУ
МОДУЛЬ 1. «МЕНЕДЖМЕНТ»

Тема 1. Сутшсть i зм кт менеджменту
Поняття про менеджмент i змют його основних значень. Менеджмент як
функщя, вид самостiйноi професшно! дiяльностi. Менеджмент як iнтеграцiйний
процес. Менеджмент як специфiчний орган або апарат управлiння сучасними
органiзацiями.

Менеджмент як певна категорiя людей.

Менеджмент як

специфiчна галузь знань: и об’ект, предмет, структура i роль у розвитку
суспiльного виробництва. Визначення понять «менеджмент» i «управлiння», !х
схожiсть i вiдмiннiсть. Характеристика основних цiлей та завдань менеджменту
на сучасному е т а т суспiльного розвитку.

Тема 2. Передумови виникнення та етапи розвитку теорй i практики
менеджменту
Умови зародження менеджменту та його перших шститулв. Значення
полггичних, економiчних, сощальних, оборонних (або захисних) та шших
факторiв у виникненнi i подальшому розвитку менеджменту. Поняття про
управлшсью прориви (або революцп) в юторп розвитку людсько! цивш зацп та
!х сутнiсть.

Основнi

етапи

iсторичного

Характеристика

стародавнього

систематизаций

шформацшного

та

розвитку управлшсько! думки.

iндустрiального

перiоду

розвитку

перiодiв,
теорй

та

перiоду
практики

менеджменту.

Тема 3. Основт науковi школи, теорй' та концепцй менеджменту
Виникнення наукового менеджменту.

Поняття про

одновимiрнi та

синтетичш теорй та концепцй менеджменту. Система поглядiв на класифшацш
наукового менеджменту. Зародження перших наукових шкш менеджменту.
Характеристика школи наукового менеджменту. Сутшсть адмшютративно! або
класично! школи управлшня. Змют теорй «(деально! бю рократ». Роль i
значення

школи

людських

вщносин

у

подальшому

розвитку

теорй

менеджменту.

Емшрична

школа

науки

управлшня

та

шституал1защя

менеджменту. Характеристика ново! школи науки управлшня або кшьюсно!
школи. Школа сощальних систем науки управлшня та розвиток системного
шдходу в менеджмент^ Сутшсть ситуацшних теорш та концепцш менеджменту
та !х роль у розвитку теорп i практики управлшня на сучасному еташ.
Основний змшт наукових концепцiй управлiння по цшям та результатам. Змiст
теорш адаптацii та глобально! стратегii. Характеристика теорп «7-С» та теорп
«Z». Основний змiст теорii «органiзацiйноi культури» та !! роль у розвитку
сучасних наукових поглядiв на менеджмент.

Тема 4. Сучасна система поглядiв на менеджмент
Змют сучасно! системи поглядiв на менеджмент. Синтез основних
наукових положень та щей европейсько!, американсько! та японсько! моделей
управлшня, штегращя, iнтернацiоналiзацiя та iнновацiя свггово! теорi! та
практики менеджменту. Необхщшсть змiни парадигми та розробки ново!
системи управлiння в державi в умовах переходу до демократичного, ринково шдприемницького суспшьства. Характеристика основних положень ново!
системи управлiння в державi на сучасному етапi. Передумови та особливост
подальшого розвитку вггчизняно! теорi!■ та практики менеджменту.

Тема 5. Закономiрностi та принципи управлшня, ix характеристика
Поняття закономiрностей та принцитв менеджменту, !х класифiкацiя.
Принципи управлшня як основш закономiрностi та правила дiяльностi суб’еклв
(органiв управлшня та менеджерiв) управлiння рiзними процесами, як дiями так
i оргашзащею в цiлому. Характеристика загальних, спещальних та особливих
принципiв менеджменту, !х змiст, процедура застосування i шляхи розвитку.
Визначення класичних принцитв менеджменту. Значення класичних
принцитв менеджменту в сучасних умовах. Сучасш принципи менеджменту.
Особливост розвитку сучасних принцитв менеджменту в Укра!ш та за
кордоном.

Тема 6. Сутшсть основных функцш управлшня
Поняття

функцш

менеджменту

та

!х

класифшащя.

Сутшсть

функщонального тдходу до управлшня оргашзащею. Функцп управлшня як
основш стадп процесу управлшня оргашзащею та основш види управлшсько!
д1яльност1.

Сукупшсть

функцш

управлшня

як

основа

змюту

процесу

менеджменту. Характеристика основних функцш управлшня: планування,
оргашзащя, мотиващя, контроль, !х сутшсть, змют i взаемозв’язок.

Тема 7. Планування я к функщя менеджменту
Змют

функцii

планування.

Принципи

планування.

Необхщнють

планування. Директивне та iндикативне планування, причини планування.
Планування у мшливому середовищi, критика формального планування. Види
плашв.

Часовий

перюд

iснування

планiв.

тактичних, поточних, оперативних планiв.

Характеристика стратепчних,
Особливост

стратегiчного та

тактичного планування.
Управлiння

за

допомогою

встановлення

цiлей

(МВО).

Система

формування каскаду цшей у програмi МВО. Ощнювання ефективностi МВО.
Особливостi стратепчного планування. Поняття мiсii органiзацii. Вимоги та
мехашзм формування стратегiчних цшей. Стратепчний аналiз. Оцiнка впливу
факторiв середовища. Дiагностика стану органiзацiй, стратепчний баланс.
Прогнозування

впливу

факторiв

середовища

оргашзацш.

Обгрунтування

стратегiчного вибору оргашзацш. Стратепчний план, його характеристика.
Характеристика тактичних, поточних та оперативних плашв.
Правила, процедури, тактика, полпика та стратепя бюджетування.
Розробка бюджепв в системi планування. Стратепя i тактика.

Тема 8. Характеристика та типи оргашзацш
Поняття оргашзацп та характеристика и основних елеменпв. Формальнi
та неформальш органiзацii, еднiсть цiлi та сумюна праця як на.йважлившп
елементи оргашзацп. Концепщя життевого циклу оргашзацп. Характерш риси
органiзацiйних систем, ресурси, розподш працi, залежнiсть вiд зовшшнього

середовища,

необхщнють

управлiння.

Взаемодiя людини

та

оргашзацп.

Рольовий та особистiсний аспекти взаемодп людини та колективу. Адаптащя
людини до органiзацiйного оточення. Сучасна типолопя органiзацiй та !х
сутшсть.

Великi та MBni органiзацii;

державш,

недержавнi

органiзацii.

Економiчнi, освiтнi, громадськ органiзацii. Органiзацii, якi виробляють та
передають iнформацiю. Владнi органiзацii та правовi iнститути. Механiчнi та
оргашчш

органiзацii.

Традицiйнi,

дивiзiональнi та матричш

органiзацii.

Едхократичнi, багатовимiрнi та партисипативш органiзацii. Корпоративнi та
iндивiдуалiстичнi

оргашзацп.

Шдприемницью

органiзацii

та

органiзацii,

зорiентоваш на ринок.

Тема 9. Природа менеджменту всередиш оргамзаци
Сутшсть менеджменту всередиш оргашзацп. Внутршньо-оргашзацшний
менеджмент як координуючий початок, що формуе та надае рух усiм ресурсам
оргашзацп для досягнення нею сво 1х цшей. Поняття про внутрпттне середовище
та внутрпттне життя органiзацii, суб’ект i об’ект внутрiшньо-органiзацiйного
менеджменту.
виробництвом),

Основний

змют

менеджменту

виробничого
маркетингу

менеджменту
(управлшня

(управлiння

маркетингом),

фiнансового менеджменту (управлшня фшансами), кадрового менеджменту
(управлшня

персоналом),

менеджменту

еккаунтингу

(управлшня

господарською дiяльнiстю), тх вiдмiнностi та взаемозв’язок. Поняття про
генеральний менеджмент оргашзацп та рiвнi управлiння.

Тема 10. Менеджмент i зовмш не оточення оргамзаци
Залежшсть органiзацii вщ зовнiшнього середовища. Менеджмент як
процес впливу на навколишне середовище оргашзацп. Сутшсть навколишнього
оточення оргашзацп, його вид i мiра впливу на органiзацiю. Поняття
стратепчного менеджменту, його цiлi та завдання. Стратепчний менеджмент як
адаптащя

оргашзацп

до

навколишнього

оточення,

як

встановлення

довгострокових широких та мщних зв’язюв з зовшшшм середовищем. Поняття
мехашчного та органiчного типiв управлшня, та тх характеристика.

Тема 11. Оргашзащя як функщя менеджменту
Змют

оргашзацшно 1

функцп

в

менеджмента

Шдвищення

р1вня

оргашзованостт Елементи поняття «оргашзащя», фази оргашзацшного процесу.
Закон синергп, ефект синергп.

Основш аспекти оргашзацшно 1 функцп,

практичний результат виконання оргашзацшно 1 функцп. Оргашзащя як процес
створення структури тдприемства. Поняття делегування. Вщповщальшсть.
Повноваження. Влада. Лшшш та штабш повноваження. Консультативний,
обслуговуючий та особистий апарат. Основш види штабних повноважень, !х
використання.

Принципи

делегування

повноважень.

Норми

керованостт

Причини небажання кер1вник1в делегувати повноваження свош тдлеглим та
причини уникнення додаткових повноважень шдлеглими.

Тема 12. Проектування оргамзацш
Поняття оргашзацшно 1 структури. Оргашзацшна структура як лопчне
взаемовщношення вертикального

та

горизонтального

розподшу пращ

в

оргашзацп. Основш види оргашзацшних структур (лшшна, функщональна,
штабна,

див1з1ональна,

характеристика,

матрична,

властивосту

зм ш ана

переваги,

або

недолши.

конгломеративна),
Поняття

!х

проектування

оргашзацш. Проектування як постшний процес пошуку найефектившшого
поеднання оргашзацшних змшних.
змшних

(або

оргашзацшних

фактор1в)
змшних

Ситуацшний характер оргашзацшних

проектування
(або

оргашзацп.

ситуацшних

фактор1в),

Сутшсть
стан

основних

зовшшнього

середовища, технолопя роботи, стратепчний виб1р, поведшка пращвниюв, !х
характеристика. Змют основних елемештв процесу проектування оргашзацп:
розподш пращ та спещал1защя; департаментал1зац1я та кооперащя; зв’язки м1ж
частинами i координащя; масштаб керованост i сфера контролю; 1ерарх1чн1сть
оргашзацп та и ланковiсть; розподiл прав та вщповщальносту централiзацiя та
децентралiзацiя; диференцiацiя та iнтеграцiя. Взаемозв’язок i взаемозалежнiсть
елементiв процесу проектування оргашзацп та оргашзацшних змшних (або
ситуацшних факторiв).

Тема 13. Мотиващя я к функщя менеджменту
Поняття мотивацп та !х необхщшсть в управлшш. Мотивацшний процес.
Класифшащя потреб.

Стимулювання. Винагороди.

Складнють управлшня

мотиващею. Еволющя мотивацшного менеджменту. Мотиви та потреби.
Класифшащя мотив1в. Мотивацшна сфера особи. Класифшащя стимушв.
Класифшащя штерешв. Очшування. Цшностп
Початков1 теорп мотивацп: «XY -теор1я» Мак-Грегора, «теор1я Z» Оуч1.
Змютовш теорп: теор1я А. Маслоу, теор1я К. Альдерфера, теор1я Д. МакКлелонда, теор1я двох фактор1в Ф. Герцберга. Процесуальш теорп мотивацп:
теор1я оч1кувань, теор1я справедливости теор1я встановлення цшей, теор1я
Портера-Лоулера, теор1я посилено! мотивацп Скшнера. Методи мотивацп в
управлшш. Сучасш системи оплати пращ. Мотиващя колектив1в.

Тема 14. Контроль як функщя менеджменту
Змют, визначення та необхщнють контролю. Мета, завдання, об’ект,
предмет, суб’екти та типи контролю. Сучасш тдходи до контролю: ринковий,
бюрократичний та клановий контроль. Види контролю. Процес контролю.
Вим1рювання та визначення прийнятного д1апазону вщхилень. Корегувальш дп:
терм1нов1 та фундаментальна Превентивний контроль. Супутнш контроль.
Контроль за принципом зворотного зв’язку Етапи контролю. Системи контролю
та мехашзм !х дп. Характерш риси ефективно! системи контролю. Ситуацшш
чинники контролю. Функщональний бш контролю. Контроль та контролшг,
аудит, екаутшг.

Тема 15. Зм1ст методiв управлшня та ix класифкащ я
Поняття про методи управлшня, !х сутшсть, змют i види. Методи
управлшня як основш способи, прийоми, засоби здшснення керуючих дiй на
об’екти, процеси та задiяних у них людей з боку оргашв управлшня та
м е н е д ж ^ в . Взаемозв’язок та вщмшнють методiв науки управлiння та методiв
управлiння органiзацiями, !х класифiкацiя. Сутшсть методiв загального та

безпосереднього

KepiBHoro

впливу.

Характеристика

методiв

прямого

та

непрямого впливу на кероваш об’екти. Поняття колективних, oднooсiбних та
демократичних

мeтoдiв

упpавлiння.

Сутнiсть

та

характеристика

адмшютративних (opганiзацiйнo-нopмативних), eкoнoмiчних та сощальнопсихoлoгiчних мeтoдiв упpавлiння, !х спeцифiка, вiдмiннiсть, взаемозв’язок.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО! ДИСЦИПЛ1НИ
«МАРКЕТИНГ»

Тема 1. Суть маркетингу та розвиток його концепци
Ринок як умова i об’ективна eKOHOMi4Ha основа маркетингу. Основш етапи
еволюцii маркетингу. Види маркетингу в залеж ност вiд стану попиту на ринку.
Концепци маркетингово! дiяльностi.

Тема 2. Маркетинг як вiдкрита мобтьна система
Системний

шдхщ

до

оргашзацп

Характеристика основних еташв

маркетингу

шдприемства.

маркетингово! дiяльностi шдприемства.

Функцii маркетингу. Контрольованi та неконтрольоваш фактори макро- та
мiкросередовища.

Тема

3.

Система

маркетинговое

тформаци

та

маркетинговi

Система

маркетингово!

до ^ дж ен н я
Роль

дослщницько!

функцп

маркетингу.

шформаци та !! пiдсистеми.
Сутнiсть та

етапи

маркетингового

дослщження:

визначення

мети,

розробка цшьових програм, збирання даних, аналiз зiбраноi■ шформаци,
розробка

рекомендацiй.

Принципи

маркетингових

дослщжень.

Основнi

напрямки дослщжень в маркетингу. Кабiнетнi та польовi методи дослiджень.
Методи збирання первинно! шформаци.

Тема 4. Вивчення потреб i поведтки споживачiв та вибiр щльових
сегменты

Споживчий ринок. Модел1 поведшки покупщв на ринку. Основш фактори,
що впливають на поведшку покупщв. Процес прийняття рш ень щодо покупки.
Ринок

тдприемств.

Види

оргашзацш-споживач1в.

Вщ мш ност

маркетингу ринку шдприемств вщ споживчого маркетингу. Прийняття рш ень
про кушвлю для виробництва. Фактори, що визначають поведшку покупщв
товар1в промислового призначення.
Загальний шдхщ до сегментацп ринку. Основш принципи сегментацп.
В1дб1р щльових сегмештв ринку. Стратеги охоплення ринку. Позищонування
товару. Стратеги позищонування. Виб1р та реал1защя стратеги позищонування.

Тема 5 Товарна полШика в cucmeMi маркетингу
Поняття

товару

в

теорп

маркетингу.

Класифшащя

товар1в.

Характеристика споживчих товар1в, товар1в виробничого призначення, послуг.
Поняття номенклатури продуклв, товарного асортименту, показники ощнки.
Концепщя життевого циклу товару. Характеристика еташв життевого циклу.
Основш етапи розроблення нових продуклв. Впровадження нових товар1в
на ринок та основш причини поразок. Значення пробного маркетингу.
Торговельна марка, и складов!, вимоги до марочних товар1в. Упаковка товару,
штрихове кодування товару.
Види сервюного обслуговування, його принципи. Критерп ощнки р1вня
розвитку

сервюу.

Поняття

якосл

товару.

Петля

якосл.

Поняття

конкурентоспроможносл продукту. Позищонування товару на ринку. Фактори,
що впливають на формування конкурентоспроможносл товару

Тема 6. Щнова полШика в cucmeMi маркетингу
Сутшсть та завдання щново! пол1тики в систем! маркетингу тдприемства.
Ц1л1 щноутворення. Фактори, що впливають на формування щново! пол1тики
п1дприемства
Особливост1 встановлення щн на ринках р1зних ти тв . Тенденцп зсуву
ролей ц1ново! та нещново! конкуренцп. Види ц1нових стратегш. Методи

цшоутворення.

Види

знижок,

нацшок,

надбавок.

Виб1р

економ1чно

обгрунтовано! цши.

Тема 7. Полiтика розподшу в cucmeMi маркетингу
Поняття системи розподшу та и складов! елементи. Канали розподшу;
piBHi, характеристика канал1в розпод1лу р1зних р1вшв.

Функцп

канал1в

розпод1лу. Види маркетингових систем розподшу.
Розвиток вертикальних маркетингових систем розподшу, !х рВновиди
(кероваш, корпоративнi, договiрнi). Особливостi договiрних вертикальних
маркетингових систем розподшу. Маркетинговi рш ення щодо структури каналу
розподiлу та схема !х прийняття. Характеристика штенсивного, селективного та
ексклюзивного розподiлу. Типи тдприемств оптово! та роздрiбноi торпвлй

Тема 8. Комуткацшна полт ика в cucmeMi маркетингу
Значення, мюце, ц ш , завдання системи маркетингових комунiкацiй у
комплекс

маркетингу.

маркетингових

Характернi

комунiкацiй:

особливостi

реклами,

методiв

елеменлв
стимулювання

системи
збуту,

персонального продажу, зв'язюв з громадськiстю. Фактори, що визначають
структуру комунiкацiйних заходiв: тип товару, етап життевого циклу товару,
ринку, вид стратеги збуту, ступшь шформованост покупцiв. Роль реклами.
Зв'язки з громадсьюстю та !х роль у збшьшенш довiри до товарiв, послуг та
шдприемства. Традицiйнi та новi iнструменти заходiв зв'язкiв з громадсьюстю.
Напрями здiйснення стимулювання збуту. Особливост застосовування
засобiв стимулювання збуту. Процес персонального продажу. Структура та
методи розрахунку комушкацшного бюджету.
Роль реклами. Розроблення програми рекламно! дiяльностi. Змют, схема,
форма та структура рекламного звернення. Вибiр носi!в рекламних повщомлень
та критерi! оцiнки ефективностi реклами. Мiжнародний кодекс рекламно!
дiяльностi.

Обмеження

законодавством.

у

рекламнш

дiяльностi

згiдно

з

вггчизняним

Тема 9. Стратеги маркетингу тдприемства
Сутшсть стратегш маркетингу. Стратепчний aHani3 стану тдприемства на
ринку. KnK>40Bi фактори ycnixy в 6i3Heci. Дерево цшей.
Поняття внутрпттньо! та зовнiшньоi конкурентно! переваги. Вaрiaнти
поведiнки

пiдприемствa

на

ринку

залежно

вiд

конкурентно!

ситуацп.

Використання «SWOT»-aнaлiзy для визначення позицп пiдприемствa на ринку;
оцiнкa

конкурентоспроможносту

вибiр

та

застосування

стрaтегi!.

Позищонування пiдприемствa на ринку з метою досягнення конкурентних
переваг.
Розроблення стратегш маркетингу на основi визначення зростання ринку
та вщносно! частки ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможност та
привaбливостi ринку. Мaркетинговi стрaтегi! пiдприемствa щодо товару:
диференщацп, вузько! спецiaлiзaцi!, низьких витрат. Мaркетинговi стратеги
щодо ринку. Види стратегш, спрямованих на змшу ринку чи його частки
(наступальш, оборонш та нaстyпaльно-обороннi). Сгрaтегiчне та оперативне
планування маркетингу.

Тема 10. Оргашзащя та контроль маркетинговое дiяльностi
Сутшсть i завдання оргашзацп служби маркетингу на шдприемствё
Принципи та умови ефективно! дiяльностi служби маркетингу. Основнi вимоги
до побудови оргашзацшних структур служб маркетингу, !х види, переваги та
недолжи.
Характеристики, особливостi та умови застосування функщонально!,
товарно!, геогрaфiчно!, ринково! та матрично! оргaнiзaцiйно! структури, !х
спшьш риси та вiдмiнностi.
Маркетинговий контроль: за виконанням рiчних плaнiв, за вщповщшстю
резyльтaтiв дiяльностi пiдприемствa обранш мaркетинговiй стрaтегi!.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО! ДИСЦИПЛ1НИ

«ЕКОНОМ1КА ПВДПРИеМСТВА»

Тема 1. Шдприемство як суб'ект господарювання
Визначення, ц ш та напрями д1яльност1 шдприемства. Правов1 основи
функщонування

шдприемства.

Класифжащя

та

структура

шдприемств.

Добровшьш та шституцшш об'еднання тдприемств (оргашзацш). Ринкове
середовище господарювання тдприемств та оргашзацш.

Тема 2. Управлшня тдприемствами
Сутшсть i функцп процесу управлшня. Методи управлшня д1яльшстю
тдприемств. Органiзацiйнi структури управлiння тдприемствами рiзних форм
власностi.

Тема 3. Bupo6HU4i фонди
Характеристика матерiальних акгивiв (виробничих фондiв та шитого
майна). Ощнка, класифiкацiя i структура основних фондiв. Спрацювання,
амортизацiя i вщтворення основних фондiв. Ефективнiсть вщтворення i
використання

основних

фондiв.

Структура,

нормування

i використання

оборотних фондiв шдприемства.

Тема 4. Нематерiальнiресурси та активи
Нематерiальнi ресурси. Нематерiальнi активи.

Тема 5. Оборотм кошти шдприемства (оргашзацй)
Загальна характеристика i нормування. Ефективнють використання.

Тема 6 .1нновацшм процеси
Загальна характеристика

шновацшних

процешв.

Науково-технiчний

прогрес (поступ), його загальш та прiоритетнi напрями. Органiзацiйний прогрес
(поступ). Ощнка ефективност технiчних та оргашзацшних нововведень.

Тема 7. Технiко-технологiчна база виробництва
Характеристика техшко-технолоично! бази виробництва. ОргашзацшноeKOHOMi4He управлшня технiчним розвитком тдприемства. Лiзинг як форма
оновлення технiчноi бази виробництва ^ я л ь н о с п ). Формування i використання
виробничо! потужностi тдприемства.

Тема 8. Оргамзащя виробництва
Сутшсна характеристика, структура i принципи органiзацii виробничих
процешв. Органiзацiйнi типи виробництва. Методи оргашзацп виробництва.
Форми органiзацii виробництва.

Тема 9. Виробнича i сощальна тфраструктура
Поняття,
обслуговування.

види

i

значення

Соцiальна

шфраструктури.

тфраструктура

i

Система

дiяльнiсть

технiчного

тдприемства.

Вiдтворення i розвиток iнфраструктури.

Тема 10. Регулювання, прогнозування i планування дiяльностi
Державне економiчне регулювання. Прогнозування розвитку суб'еклв
господарювання.

Методичнi

основи

планування.

Стратепя

розвитку

тдприемства i бiзнес-планування. Тактичне та оперативне планування.

Тема 11. Виробництво, ятсть i конкурентоспроможмсть продукци
Загальна характеристика продукци (послуг). Маркетингова дiяльнiсть i
формування програми випуску продукцii (надання послуг). М атерiальнотехшчне забезпечення виробництва. Яюсть i конкурентоспроможтсть продукци
(послуг). Сгандартизацiя i сертифжащя продукцii (послуг). Державний нагляд
за яюстю i внутри шньовиробничий техшчний контроль.

Тема 12. Продуктившсть, мотиващя та оплата пращ
Продуктивтсть

пращ

персоналу.

Мотиващя

трудово!

дiяльностi

пращвниюв. Оплата працi: сутнiсть, функцii, державна пол^ика i загальна

оргашзащя. Застосовуваш форми i системи оплати пращ робггниюв. Доплата i
надбавки до заробггно! плати та оргашзащя премшвання персоналу. Участь
працiвникiв у прибутках тдприемства (установи, органiзацii).

Тема 13. B m o ei витрати i щни на продукцю (послуги)
Поточш витрати на продукування виробiв (послуг). 1х класифiкацiя i
структура.

Кошторис

виробництва

i

собiвартiсть

Обчислення собiвартостi окремих виробiв.

товарно!

продукцii.

Сгратегiя i шляхи зниження

поточних витрат. Цши на продукцiю (послуги): сутнiсна характеристика, види,
методи встановлення i регулювання.

Тема 14. Економ1чна безпека та антикризова di^bHicmb тдприемства
Змютово-типолопчна
господарюючого
тдприемства.

суб'екта.
Стратепя

характеристика
Рiвень

економiчноl

забезпечення

економiчноl
безпеки

належно!

безпеки

i кризовий

економiчноl

стан

безпеки

пiдприeмства. Нацiональна програма антикризового господарювання.

Тема 15. Банкрутство i лiквiдацiя тдприемств (оргатзащй)
Банкрутство тдприемств (оргашзащй) як економiчне явище. Органiзацiя i
наслiдки лжвщацп збанкрутших пiдприемств (органiзацiй).
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО! ДИСЦИПЛ1НИ
«УПРАВЛ1ННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Тема 1. Управлтня персоналом у cucmeMi менеджменту оргашзацт
Роль та значення управлтня персоналом як науки. Людина як суб'ект i
об'ект управлтня персоналом. Орiентацiя персоналу на корпоративну культуру.
Особливост та роль персоналу в досягнент конкурентоспроможност сучасних
оргатзацш . Проблеми та тенденцп у кадровому менеджмент устш ни х
компант.

Тема 2. Управлтня персоналом як сощальна система
Х арактерт риси особистосту що п ов'язат з и поведткою в оргатзацп.
Поняття

особистостi.

Ц тт'сн а.

орiентацiя

працiвника.

!ндив 1~д

й

iндивiдуальнiсть: спiльне та вiдмiнне. Класифiкацiя персоналу за категорiями та

його характеристика: виробничий персонал (робттники) та управлшський
персонал (службовщ), змют виконуваних функцш та основш категорй в
оргашзащях р1зних сфер д1яльност1.

Тема 3.

Кадрова

полШика

i стратегiя управлшня

персоналом

оргашзацй
Поняття та значення кадрово! поллики в оргашзацй. Фактори, що
впливають

на

формування

кадрово!

поллики

та

умови

и

реашзацй.

Класифшащя тишв кадрово! политики за основними ознаками. Змют кадрово!
поллики на р1зних етапах життевого циклу оргашзацй.

Тема 4. Кадрове планування в оргашзащях
Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи
персоналу на шдприемствт Види планування: стратепчне, тактичне, операцшне
(поточне). Фактори, що впливають на визначення потреб у персонала Поняття
маркетингу персоналу та його функцй.

Тема 5. Оргашзащя набору та вiдбору персоналу
Змют процесу набору та наймання пращвниюв.

Основш джерела

шформацй про вакансй. Визначення вакантних мюць. Формування вимог до
претенденлв. Професюграма: модель сш вроблника i модель посади. Залучення
персоналу: створення бази даних квалiфiкованих кандидатiв для вiдбору.
Характеристика джерел залучення кандидалв. Роль кадрових агентств.
Професшна орiентацiя та профорiентацiйна робота. Методи та форми
професшно! орiентацii■. Профорiентацiя: суть i завдання, оргашзащя роботи.
Методи управлшня професшною орiентацiею працiвникiв. Зарубiжний досвiд.

Тема 6. Оргашзащя дiяльностi та функцй служб персоналу
Призначення та роль сучасних служб персоналу в оргашзацй. Стан,
проблеми

та тенденцй

розвитку

кадрових

служб.

Основш

функцй та

вщповщальшсть кадрових служб. Статус, оргашзацшна побудова та принципи
розподшу повноважень м1ж пращвниками кадрових служб.

Тема 7. Формування колективу оргамзаци
Колектив як сощальна групи. Ознаки колективу: едшсть мети, умовна
вщокремлешсть, оргашзацшна та територ1альна едшсть. Функцп колективу та
його р1зновиди в оргашзацп. Роль кер1вника та менеджера з персоналу у
формуванш колективу. Види структур трудового колективу: функцюнальна,
профес1йно-квал1ф1кац1йна,
психолопчна,

сощально-демограф1чна,

сощально-класова.

Колектив

як

вища

вшова,

сощально-

форма внутршньо!'

оргашзацп групи. Ознаки колективу. Принципи та етапи процесу створення
трудового колективу.

Тема 8. Згуртовамсть та сощальний розвиток колективу
Згуртовашсть колективу:

сутшсть i стадп.

Особливост управлшня

персоналом на етапах розвитку колективу. колективи згуртованi, розчленованi
та роз'еднанё Фактори, що впливають на згуртованiсть колективу. Поняття про
команду та командну роботу в управлшш персоналом. Колектив та команда:
спшьне та вщ'емне.

Тема 9. Оцшювання персоналу в оргамзаци
Оцшювання персоналу в сучаснш органiзацii. Сутнiсть та р 1'зновиди
оцiнювання персоналу за цiлями. Критерii та методи оцшювання персоналу.
Яюсш, кшьюсш та комбiнованi методи дiлового оцшювання пращвниюв
органiзацii. Основнi принципи ефективного дiлового оцiнювання працiвникiв.
Оцiнювання якост роботи рiзних категорiй персоналу. Методи оцшювання
управлшського персоналу: за дшовими якостями.

Тема 10. Управлшня розвитком та рухом персоналу оргамзаци
Загальний та професшний розвиток персоналу. Сутшсть та завдання
професшного

розвитку

персоналу.

Виявлення

та

аналiзування

потреб

персоналу. Навчання персоналу. Програми тдготовки персоналу. Професшна
шдготовка,

тдвищ ення

квалiфiкацii,

перешдготовка.

Пiслядипломна

та

додаткова освiта. Стажування. Змiст понять «самоосвгга», «саморозвиток».
Перспективи професiйного зростання в Украiнi.
Поняття про трудову кар'еру та службове зростання. Планування та
управлiння службовою кар'ерою працiвникiв. Моделi кар'ери: горизонтальна та
вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкiсть кар'ери. Створення
вщповщних умов для кар'ерного зростання пращвниюв.

Тема 11. Управлтня процесом звшьнення персоналу
Причини та фактори звшьнення персоналу. Процедура звшьнення.
Сощальш та виробничi критерii вибору пращвнишв на звiльнення. Соцiальнi
гарантii. Особливост виходу працiвникiв на пенсiю як форма звшьнення.
Поняття та значення абсенте!зму
Управлшня плиннiстю кадрiв та фактори, що !х зумовлюють. Показники
абсолютнi та вiдноснi. Типовi порушення трудово! та виконавсько! дисциплiни,
причини !х виникнення. Нещаснi випадки. Дисциплшарний вплив. Розробка
заходiв з регулювання плинностi персоналу.

Тема 12. Сощальне партнерство в оргамзаци
Сощальне партнерство як зашб узгодження iнтересiв роботодавця та
пращвнишв. Механiзм

функцiонування системи сощального партнерства:

функцii i завдання, законодавча база. 1нтереси роботодавця i працiвникiв:
спiльнiсть i розбiжнiсть, iмовiрнiсть виникнення i загострення конфлiктiв.
Колективний

договiр як засiб змiцнення

сощального

партнерства.

Сторони та змют колективного договору. Порядок укладання та реестрацп
колективного договору. Строк чинност колективного договору та контроль за
його виконанням.

Тема 13. Ефектившсть управлшня персоналом
Система

економiчних,

сощальних

та

оргашзацшних

показниюв

управлiння персоналом: cyTHicTb та змют. Критерii ефективностi управлiння
персоналом. Комплексна оцшка ефективностi yправлiння персоналом: сутшсть,
переваги та недолiки у застосуваннё

Методи оцiнювання ефективностi

резyльтатiв роботи персоналу.
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ПИТАНИЯ, ЯК1 ВИНОСЯТЬСЯ НА СП1ВБЕС1ДУ
1. Економша як об’ект наукового дослщження.
2. Предмет економ1чно1 теорп. Функцп теоретичних економ1чних наук:
теоретична, практична, св^оглядна, щеолопчна.
3. Я к е етапи розвитку економ1чно1 науки? Полггична економ1я.
4. Сучасна структуризащя економ1чно1 науки та диверсифшащя
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предмету.
5. Принципи, категорп та закони економ1чно1 науки. Методи економ1чного
анал1зу та 1х класифжащя.
6. Критерп i показники результативност функщонування економжи.
1нтернащональний характер сучасно! економiки.
7. Економiчнi потреби. Класифiкацiя та iерархiя потреб.
8. Обгрунтуйте економiчнi iнтереси. Взаемозв’язок потреб, iнтересiв i
соцiального статусу !х суб’екту. Мотиви та стимули.
9. Реалiзацiя економiчних iнтересiв i суспiльне виробництво.
10. Нацiональнi та глобальш економiчнi iнтереси.
11. Сутшсть та структура економiчноi системи.
12. Вщносини власностi. Домогосподарства, пiдприемства ^ р м и ) , та !х
взаемодiя в ринковш економiцi.
13. Сектори економiки, кластери, внутрпиш регiони, регулятивнi
iнститути.
14. Типи i моделi економiчних систем та !х еволюцiя.
16. Взаемодiя нацiональних економiчних систем.
17. Формування глобально! економiчноi системи.
18. Сутшсть та види економiчноi дiяльностi.
19. Суспшьний подiл працi. Виробнича дiяльнiсть. Iнвестицiйна
дiяльнiсть. Iнновацiйна дiяльнiсть.
20. Яю е економiчнi блага? Товар i його характеристика.
21. Грошi та 1х функцii. Грошовий вимiр вартостi товару.
22. Грошовий общ його закони та шфлящя. Сутшсть i функцii ринку.
23. Суб’екти i об’екти ринкових вiдносин.

24. Попит i пропозищя. Ринкове щноутворення.
25. Конкуренцiя, монополiя, олiгополiя.
26. Ринки 3aco6iB виробництва та каттал у
27. Ринок землi та нерухомосл. Цша. землi.
28. Ринок товарiв та послуг. Ринок людського ресурсу.
29. Л окальт та глобальнi ринки. Ринок i держава.
30. С уттсть тдприемництва та його органiзацiйно-економiчнi форми.
31. Витрати та результати тдприемницькоУ дiяльностi.
32. Продуктивнiсть працi. Прибуток та рентабельтсть.
33. Економiчна рента та и види.
34. Регулювання щ'л.пригмницькоУ дiяльностi.
35. Мiжнародна тдприр.мницька. дiяльнiсть.
36. Еволюцiя та сучасний змiст категорii «каттал».
37. Функцп кащiталу. Структура та кругообiг капралу.
38. Кащiтал i наймана праця.
39. Людський капiтал. 1нтелектуальний каттал.
40. Iнформацiйний капiтал.
41. Фшансовий капiтал.
42. Оборот капiталу та його етапи.
43. Ефективнiсть обороту к аттал у
44. Мiжнародний рух каттал у
45. Менеджмент як наука, мистецтво i практика.
46. Визначення менеджменту.
47. Пщходи до розумшня управлiння та управлшськоУ працi.
48. Розвиток управлiнськоi думки в с в т та в Украшу етапи становлення
науки управлшня.
49. Менеджери та тдприемщ : характеристики та особливосл.
50. Поняття органiзацii та и види, загальнi характеристики оргатзацш .
51. Типи органiзацiй. Органiзацiя як вщкрита система.
52. Формальнi та неформальт органiзацii. Розвиток органiзацiй.

53. Теорп розвитку органiзацii. Внутрш не середовище органiзацii та його
складовi.
54. Зовшшне середовище органiзацii та його складовт
55. Визначення фyнкцiй менеджменту.
56. Еволющя yправлiнськоi думки щодо визначення фyнкцiй
менеджменту та !х значення для науки yправлiння.
57. Змiна змiстy та ролi функцш менеджменту на рiзних рiвнях
управлшня.
58. Класифiкацiя та загальна характеристика основних функцш
менеджменту.
59. Рш ення як основа управлшня.
60. Врахування факторiв, що впливають на процес прийняття
управлшських рimень.
61. Класифшащя yправлiнських рimень. Процес прийняття управлшських
рш ень. Прийняття рацiональних рimень у менеджмент^
62. Фактори впливу на менеджера в процес прийняття управлшських
рш ень.
63. Яю досягнення американського та японського менеджменту в галyзi
прийняття та забезпечення виконання управлшських рш ень?
64. Поняття i загальна характеристика комушкацш.
65. Яю е види iнформацii, И види та роль у менеджментi?
66. Комушкативний процес. Етапи комyнiкативного процесу.
67. Перешкоди на шляху особових та оргашзацшних комушкацш.
68. Мiжособовi та оргашзацшш комyнiкацii.
69. Визначення шформацп, джерела iнформацii. Класифiкацiя iнформацii.
70. Процес передачi iнформацii. Методи обробки шформацп.
71. Яка сощальна суть трудового колективу, його сощ альнопсихолопчний механiзм?
72. Стадii розвитку трудового колективу.
73. Етапи становлення трудового колективу. Формальна та неформальна
структури трудового колективу.

74. Морально-психолопчний ким ат трудового колективу.
75. Управлшня конфлiктами, змiнами та стресами в трудовому колективу
76. Лидерство, влада, вплив. Керiвник в оргашзацп. Авторитет. Сгилi
керiвництва.
77. Авторитарний стиль керiвництва.
78. Демократичний стиль керiвництва.
79. Лiберальний стиль керiвництва.
80. Органiзацiя працi менеджера.
81. Самоменеджмент, функцii самоменеджменту.
82. Техшка самоменеджменту.
83. Органiзацiя робочого мюця менеджера.
84. Документування управлiнськоi дiяльностi.
85. Види документiв, класифiкацiйнi ознаки документа.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНО! Л1ТЕРАТУРИ

1. Баева О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Пошбник / Баева О.В.,
Ковальська Н.1., Згалат-Лозинська Л.О. - К.: Центр учбово! лiтератури, 2007. 524 с.
2. Беседш М.О. Основи менеджменту: оцшно-ситуацшний т'д х 1д (модульний
варiант): пiдручник / М.О. Беседiн, В.М. Нагаев. - К.: Центр навчально!
лггератури, 2005. - 496 с.
3.

Василенко

В.

О.

1нновацшний

менеджмент

/

В.

О.

Василенко,

В. Г. Шматько. - К .: Центр навчально! лггератури, 2005.
4.

Василенко

В.А.

Менеджмент

устойчивого

развития

предприятий:

Монография / В.А. Василенко. - Киев: Центр учебной литературы, 2005 - 648 с.
5. Виноградський М. Д. Менеджмент в оргашзацп / Виноградський М. Д.,
Виноградська А. М., Шканова О. М. - К.: Кондор, 2004.
6. Виханський О.С. Менеджмент. Учебник. - 3-е изд. / О.С. Виханський,
А. И. Наумов. - М.: Гардарики, 2000. - 528 с.
7. Воронкова В. Г. Мунщипальний менеджмент / В. Г.Воронкова. - К.:
Професгонал, 2004.
8. Воронкова В. Г. Регюнально-адмшютративний менеджмент / Воронкова В. Г.,
Катаев С.Л., Кгндратець О. М., Зуева, В.О., Белгченко А. Г. - К.: ЦУЛ;
Професгонал, 2010.
9. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: Учебник / А.Л. Гапоненко,
А.П. Панкрухин. - М.: Омега - Л., 2004. - 472 с.
10. Прняк О. М. Менеджмент. Теоретичш основи i практикум: навчальний
пошбник

для

студенлв

вищих

закладiв

освгш

/

О.

М.

Прняк,

П. П. Лазановський. - К. : Магнолiя плюс, Львiв : Новий свгт - 2000, 2003. 336 с.
11. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. - СПб: Питер, 2001. - 832 с.
12. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. 1.Борисенко. - К.: Знання,
2008.
13. Елиферов В.Г. Бизнес - процессы: Регламентация и управление:

Ученик / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.:ИНФРА - М., 2004. - 319 с.
14. Завадський, Й. С. Менеджмент: тдручник для студенев економ. спец.
вищих закладдв : у 2 т. / Й. С. Завадський. - К. : Вид-во Свроп. ун-ту, 2003. - Т 2.
- 640 с.
15. Задихайло Д. В. Корпоративне управлшня : навчальний посiбник /
Д. В. Задихайло, О. Р. Юбенко, Г. В. Назаров. - Харюв : Еспада, 2003. - 688 с.
16. Иванова Т.Ю. Теория организации / Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. СПб.: Питер, 2004. - 269 с.
17. Кшдрацька Г. I. Стратепчний менеджмент / Г. 1.Кшдрацька. - К.: Знання,
2010.
18.

Кузьмш

О.С.

Основи

менеджменту.

Подручник

/

O.G.

Кузьмiн,

О.Г. Мельник. - К.: Академ-видав. 2003. - 416 с.
19. Лэйхифф, Дж. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки / Дж. Лэйхифф. Питер, 2001. - 688 с.
20. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Ученик / Н.М. Мартыненко. - К.:
Каравелла, 2003. - 496 с.
21. Менеджмент организаций : учебное пособие / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко,
Т. И. Лепейко, А. М. Тимонин. - К. : КНТ, 2006. - 688 с.
22. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения / под.
общей редакцией О. А. Страховой. - СПб. : Питер, 2000. - 144 с.
23. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М.,
Хедоури Ф. - М.: Дело, 2003. - 702 с.
24. Микитюк П. П. 1нновацшний менеджмент / П.П. Микитюк. - К.: Центр
навчально! лггератури, 2007.
25. Осовська Г. В. Менеджмент оргашзацш / Г. В. Осовська, О. А.Осовський. К.: Кондор, 2005.
26. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Подручник. Видання 3-е, перероблене i
доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К.: «Кондор», 2006. - 664 с.
27. Пилипенко С.М. Менеджмент: навчальний поюбник / Пилипенко С.М.,
Пилипенко А.А., Оленко В.1. - Харюв: Вид. ХДЕУ 2002. - 208 с.

28. Райченко А.В. Общий менеджмент: Ученик / А.В. Радченко. - М.: ИНФРА М. 2005. - 384 с.
29. Рудшська, О. В. Менеджмент: навч. noci6. / О. В. Рудшська, С. Л. Яромiч, I.
О. Молоткова. - Нша-Центр, 2002. - 320 с.
30. Сахно Е. Ю. Менеджмент сервшу. Теорiя та практика / Е. Ю. Сахно. - К.:
ЦУЛ, 2010.
31. Смирнов Э. А. Управленческие решения / Э. А. Смирнов. - М. : ИНФРА-М,
2001. - 264 с.
32. Спивак В. А. Современные бизнес-коммуникации / В. А. Спивак. - Питер,
2001. - 448 с.
33. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спещального) /
В. С. Сухарський. - Т ернотль : Астон, 2004. - 528 с.
34. Туленков М. В. Сучасш теорп менеджменту : навч. пошб. / М. В. Туленков. К. : Каравела, 2007. - 304 с.
35. Хмшь Ф. I. Основи менеджменту : тдручник / Ф. I. Хмшь. - К. :
Академвидав, 2003. - 608 с.
36. Хомяков В. I. Менеджмент шдприемства / В.1. Хомяков. - К.: Кондор, 2005.
37. Шегда А. В. Менеджмент: навч. пошб. / А. В. Шегда. - К.: Знання,
КОО, 2002. - 583 с.

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'являеться 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 ф тсую 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

0-20 бали

20-50 балiв

50-90 балiв

90-100 балiв

Визначення

Характеристика вiдповiдей абiтурiента

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

Задовшьний

Вiдповiдi на питання носять фрагментарний характер,
характеризую тся
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.
П равильтсть та повнота вщповщей на питання
становить < 75%. Абiтурiент погано володiе засобами
вiдтворення.

Достатнiй

У вщповщях на питання допускаються деякi неточносп
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.

Високий

Абiтурiент дае правильнi вiдповiдi на питання. Його
вщповвд свiдчать про розумшня навчального матерiалy
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 рекомендаци
до зарахування до ДВНЗ УМО НАПН Укра1ни.
Оцiнювання рiвня знань абiтурiентiв проводиться кожним iз ч л е т в 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.

