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ВСТУП 

 

Програма вступного фахового випробування призначена для 

вступників, які здобувають освітній ступінь «бакалавра» за 

спеціальністю «Менеджмент». 

Вступне випробування – комплекс тестових завдань, які дозво-

ляють виявити рівень підготовки, ступінь володіння професійними 

знаннями для опанування освітнього ступеня «бакалавра» за 

спеціальністю «Менеджмент». 

Метою програми є забезпечення вступників інформацією щодо 

структури та змісту випробування, а також створення необхідних 

умов для оцінювання знань, здобутих у процесі навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки молодших спеціалістів 

відповідної спеціальності. 

Вступне випробування складається з тестової перевірки знань, 

що формують уміння, визначені кваліфікаційною характеристикою. 

Програма вступних випробувань містить такі розділи: 

1. Основи менеджменту. 

2. Економіка підприємства. 

3. Маркетинг. 

Розділи програми розроблено на основі нормативних програм 

дисциплін, що увійшли до його складу. Під час підготовки 

вступникам рекомендується користуватися літературою, наведеною у 

списку рекомендованих джерел. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. 

Сутність та співвідношення категорій «управління», «менеджмент», 

«адміністрування», «керування». Сфери та функціональні види 

менеджменту. Зміст концепції наукового управління, 

адміністративного підходу, «людських відносин». Характеристика 

процесного, системного, ситуаційного та комплексного підходів до 

управління. Рівні менеджерів: СЕО, вищий середній та низовий. 

Менеджер та підприємець: спільні та відмінні риси. 
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Організація як об’єкт управління. Зміст поняття «організація» в 

менеджменті. Керуюча та керована підсистеми в організації. Модель 

організації як відкритої системи. Різновиди організацій в суспільстві. 
Поняття та складові внутрішнього та зовнішнього середовища 

організації, їх взаємозв’язок. Життєвий цикл організації.  

Закони, закономірності та принципи менеджменту. Поняття 

та різновиди законів та закономірностей в менеджменті. Сутність та 

різновиди принципів менеджменту. Взаємозв’язок між законами, 

закономірностями та принципами менеджменту. 

Функції менеджменту та процес управління. Поняття та 

значення функцій менеджменту. Класифікація та характеристика 

функцій менеджменту: загальні (основні) та конкретні (спеціальні). 

Поняття та особливості процесу управління. Мета процесу 

управління, його учасники, предмет та засоби здійснення. Сутність та 

складові технології менеджменту. Види технологій менеджменту.  

Загальні функції менеджменту. Зміст функції «Планування» в 

менеджменті. Місія та цілі в організації, їх класифікація. Процес, види 

та результати планування в менеджменті.  

Зміст функції «Організування» в системі менеджменту. Поняття 

повноважень та їх структури. Процес делегування повноважень в 

менеджменті. Типи ОСУ в менеджменті: лінійні, функціональні, 

матричні, дивізійні.  

Зміст функції «Мотивування» в менеджменті. Основоположники 

змістовних та процесуальних теорій мотивації. Особливості внеску 

кожної в розвиток менеджменту.  

Зміст функції «Контролювання» в менеджменті. Види, форми та 

етапи управлінського контролю.  

Зміст функції «Регулювання» в менеджменті. Суб’єкти, об’єкти 

та види регулювання в менеджменті. Етапи процесу регулювання. 

Методи менеджменту. Сутність та роль методів менеджменту. 

Класифікація методів менеджменту: економічні, організаційно-

адміністративні, соціально-психологічні методи менеджменту. 

Взаємодія методів та функцій менеджменту. 

Управлінські рішення. Сутність управлінських рішень. 

Класифікація управлінських рішень. Процес прийняття управлінських 

рішень в організації.  

Умови та фактори, що впливають на процес прийняття 

управлінських рішень. Методи та інструменти обґрунтування 

управлінських рішень. Методи прийняття та реалізації рішень. 

Оформлення рішень.  

Інформація та комунікації в менеджменті. Сутність та 
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призначення інформації в процесі прийняття управлінських рішень. 

Носії та користувачі управлінської інформації. Вимоги до інформації. 

Поняття і роль комунікацій в організації. Різновиди комунікацій. 

Вербальні та невербальні комунікації в менеджменті. Комунікаційний 

процес: сутність, елементи та етапи. Перешкоди в комунікаціях. 

Комунікаційні перевантаження та бар’єри.  

Керівництво та лідерство. Зміст керівництва в менеджменті. 

Поняття «впливу», «влади», «лідерства». Форми та джерела влади в 

керівника організації. Поняття лідерства в менеджменті. Теорії 

лідерства. Поняття стилю керівництва в організації. Види стилів 

керівництва та їх характерні ознаки прояву.  

Відповідальність та етика в менеджменті. Сутність та види 

відповідальності в менеджменті. Поняття соціальної відповідальності. 

Етичні норми у сучасному менеджменті. Поняття етичної поведінки. 

Причини неетичної поведінки працівників. Кодекс ділової етики в 

організації. 

Культура організації та менеджменту. Сутність та функції 

організаційної культури. Моделі та типологія організаційних культур. 

Імідж та репутація організації. Зміст, елементи та чинники 

формування культури менеджменту.  

Ефективність менеджменту. Поняття та зміст результативності 

та ефективності менеджменту. Показники економічної, організаційної 

та соціальної ефективності управління, їх склад.  

Види ефективності функціонування організації. Методи оцінки 

ефективності в менеджменті. Показники та критерії ефективності 

менеджменту. 
 

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Підприємство як 
суб’єкт та об’єкт господарювання. Класифікація підприємств та їх 
об’єднань. Середовище господарювання підприємства. Напрями 
діяльності підприємства.  

Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. 
Методи планування чисельності персоналу підприємства. Розділи 
плану з праці. 

Продуктивність праці: сутність, методи визначення, планування 

та чинники зростання. Нормування праці. Оплата праці персоналу, її 

склад, функції та організація. Форми та системи оплати праці. Методи 

оцінки ефективності матеріального стимулювання праці. 

Капітал підприємства: сутність, функції та класифікація. 

Поняття структури капіталу оцінка її оптимальності. Сутність, види 
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та оцінка основних засобів. Знос основних засобів та їх відтворення. 

Амортизація основних засобів: поняття та методи нарахування. 

Показники аналізу основних засобів. Виробнича потужність 

підприємства: поняття, види, методи визначення, динамічні та 

оціночні показники. Сутність, класифікація та показники використання 

оборотних активів.  

Характеристика продукції підприємств. Показники оцінки обсягу 

продукції підприємства. Сутність і методи оцінки якості продукції. 

Стандартизація, сертифікація та оцінка відповідності продукції. 

Сутність та класифікація витрат підприємства. Кошторис витрат 

підприємства. Собівартість продукції: поняття, види, планування і 

калькулювання. Шляхи зниження собівартості продукції.  
Доходи підприємства: сутність та класифікація. Методи аналізу та 

планування доходів підприємства. Сутність, функції, структура ціни. 
Методи ціноутворення та державне регулювання цін.  

Сутність, функції та класифікація прибутку підприємства, механізм 
його формування та використання. Методи аналізу та планування 
прибутку. 

Поняття та види ефекту діяльності підприємства. Методи оцінки 
ефективності діяльності підприємства. 

Економічна безпека підприємства: сутність та складові. 
Реструктуризація підприємства: сутність, завдання, форми проведення. 
Санація (фінансове оздоровлення) збанкрутілих підприємств: 
сутність, види, форми. Банкрутство та ліквідація підприємства: суть, ознаки, 
види.  

 

Розділ 3. МАРКЕТИНГ 
 

Передумови виникнення маркетингу як діяльності. Поняття 

маркетингу: потреба, бажання, попит, товар (та послуга), обмін, 

угода, ринок, комплекс маркетингу (4P’s, маркетинг-мікс). Принципи 

та функції маркетингу. Види маркетингу в діяльності підприємств. 

Маркетингове середовище підприємства та його структура: 

зовнішнє (макро- та мікрофактори) та внутрішнє.  

Маркетингове поняття ринку. Функції ринку. Мсткість та частка 

ринку. Кон’юнктура ринку: поняття та показники. Інфраструктура 

ринку: поняття та  елементи. Класифікація типів ринків.  

Поведінка кінцевих споживачів та організацій-споживачів. 

«Чорна скринька» свідомості споживача. Прийняття рішення про 

купівлю.  

Сегмент, сегментація та принципи сегментації споживачів. 

Вибір цільових сегментів та критерії їх ефективності. Позиціонування 
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товару на цільовому ринку. 

Маркетингове поняття товару. Різновиди товарів. Номенклатура 

товарів та товарного асортименту. Товарні стратегії: інновація, 

модифікація, елімінація. Життєвий цикл товару (ЖЦТ.  

Якість та конкурентоспроможність товару. Сутність та 

управління торговими марками. Упаковка, гарантії та сервіс в 

маркетингу. Поняття та завдання маркетингової товарної політики. 

Маркетингова цінова політика: поняття та цілі. Ціна як 

економічна категорія: її функції, ріновиди, структурні елементи. 

Процес та фактори ціноутворення. Цінові стратегії. Методи 

ціноутворення. Тактичне корегування цін.  

Зміст та завдання маркетингової збутової діяльності. Канали 

розподілу: види, характеристики, структура та фактори вибору. 

Класифікація посередників та їх функції в каналах розподілу. Поняття 

прямого та опосередкованого збуту. Маркетингові системи розподілу: 

вертикальні та горизонтальні. Оптова та роздрібна торгівля. 

Система маркетингових комунікацій: сутність, завдання та 

ріновиди. Комунікаційна модель та канал комунікації в маркетингу. 

Основні засоби маркетингової комунікації: реклама, прямий 

маркетинг, стимулювання збуту та зв’язки з громадськістю. 

Синтетичні засоби маркетингової комунікації: виставки-ярмарки, 

спонсорство, івент-маркетинг, продакт-плейсмент, система 

корпоративної ідентифікації, система маркетингових комунікацій в 

місцях продажу, адвер-геймінг. Концепція інтегрованих 

маркетингових комунікацій. Діджітал-маркетингові комунікації. 

Управління маркетинговою діяльністю. Поняття та структура 

маркетингової інформаційної системи. Види маркетингової 

інформації. Маркетингові дослідження: сутність, цілі, види, алгоритм 

проведення. Інструменти отримання маркетингової інформації: 

опитування, спостереження, експеримент. 

Планування маркетингової діяльності: сутність, завдання, етапи, 

класифікація. Методи планування та організації маркетингової 

діяльності. Організаційна структура служби маркетингу. Поняття та 

типи маркетингового контролю. Аудит маркетингу. Показники 

ефективності маркетингового контролю. 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні  
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для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 
 

1. Загальні положення: 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, 

умінь та навичок вимогам програми вступного фахового 

випробування.  

 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет складається з 50 закритих тестових 

завдань. 

 

3. Критерії оцінювання: 

 рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою.  

 при відповіді на тестове завдання слід вибирати одну 

правильну відповідь. 

 правильна відповідь оцінюється у 4 бали, а неправильна –  

у 0 балів  

 вступники, які отримали менше 100 балів участі у конкурсі не 

беруть. 
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