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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
З ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТУ
на здобуття
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За спеціальністю:
073 «Менеджмент»

ВСТУП
Економіко-правовий
коледж
Вінницького
фінансово-економічного
університету надає освітні послуги з підготовки фахівців за напрямами
(спеціальностями) затвердженими наказом Міністерства освіти і науки № 604 від
13.07. 2007 р. «Про порядок уведення в дію переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста», із змінами і доповненнями,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 2 грудня 2010 року
№ 1188.
Програма „Основи менеджменту‖, складена відповідно до нормативної
дисципліни та відповідно до Правил прийому до Економіко-правового коледжу
Вінницького фінансово-економічного університету на 2017 рік розділ ІІ (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Вступний іспит являє собою комплекс кваліфікаційних завдань, які
дозволяють виявити рівень підготовки абітурієнта, ступінь володіння базовими
економічними знаннями та уміннями для використання при виконанні
виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійних програмах
кваліфікованого робітника.
Структура програми «Основи менеджменту» дає можливість перевірити
знання студентів, які необхідні для подальшого вивчення суміжних економічних
дисциплін. Обсяг науково-теоретичних знань обумовить можливість цілісного
сприйняття управлінських процесів в організаціях різної форми власності,
розміру, структурних особливостей, функціонування сучасної економіки на
національному і загальносвітовому рівнях і набуття норм грамотної
управлінської поведінки.
Основними завданнями програми є перевірка у вступників:
пізнання менеджменту як науки, її предмету, методів та функцій;
розкриття
основного
змісту
сучасних
шкіл
менеджменту;
знання особливостей організації діяльності підприємств, фірм різних форм
власності;
усвідомлення змісту та структури виробничого процесу та способів його
організації при різних методах та умовах виробництва;
вміння визначати структуру та зміст операційної системи управління;
вміння аналізувати методи управління трудовими ресурсами, основи
організації виробництва та бізнесу на основі системного аналізу та
моделювання їх діяльності.

Програма вступного іспиту з «Основ менеджменту»
ТЕМА 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій
―управління‖ та ―менеджмент‖. Управлінські відносини як предмет
менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як
мистецтво управління. Менеджери та підприємці ключові фігури ринкової
економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні
управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси,
кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі
парадигми менеджменту. Методи досліджень: діалектичний, конкретноісторичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове,
математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування,
інтерв'ювання, тестування.
ТЕМА 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту.
Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям;
закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон
інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон
еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем. Сутність,
природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.
Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип
ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності
управління. Принцип урахування інтересів.
ТЕМА 3. Історія розвитку менеджменту.
Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови
виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту:
школа
наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа
людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа
―соціальних систем‖, нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до
управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Вклад у
розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених. Розвиток
управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі
менеджменту в Україні.

ТЕМА 4. Організації як об'єкти управління.
Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище
організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій:
органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні.
Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ
праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління,
структуризація. Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована
підсистеми. Ефект енергії. Модель організації як відкритої системи: параметри
―входу‖, процес перетворення, параметри ―виходу‖. Зовнішнє середовище
організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики
зовнішнього середовища: об'єктивність, взаємозв'язок факторів, складність,
динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього середовища.
Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Культура
організації. Типи організацій в Україні.
ТЕМА 5. Функції та технологія менеджменту.
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види
управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту.
Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні),
конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок
конкретних і загальних функцій Механізм реалізації конкретних функцій
менеджменту на засадах використання загальних. Процес управління як
сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських
рішень і а інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його
учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські
процедури: ціле визначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність,
вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу
управлінця безперервність, нерівномірність, циклічність.
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: визначення місій та цілей, оцінка сильних і слабких боків
організації, розроблення стратегії. Базові стратегії Оперативне планування на
засадах застосування адміністративних та економічних важелів
Тактика,
політика, процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.
Поняття міси в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна

підпорядкованість, субординація
цілей організації. Традиційний процес
постановки цілей. Концепція управління за цілями.
ТЕМА7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.
Сутність організаційної діяльності 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
та
взаємовплив
структур
організації.
Сутність організаційної структури
управління та їх роль в досягненні мети Елементи структури. Види
організаційних структур управління Лінійні та функціональні організаційні
структури управління Комбіновані організаційні структури управління.
Єдиноначальність поняття, сутність. Централізація і децентралізація. Принципи
побудови організаційних структур управління Фактори, які впливають на
формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури
управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування
організаційних структур управління. Формування структурних елементів.
ТЕМА 8. Мотивування як загальна функція менеджменту.
Значення людського фактора в управлінні організацією Психологічні та
фізіологічні особливості працівника Поняття мотивування.
Принципи
врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і
заохочень працівника у процесі мотивації Теорії і моделі процесів мотивування
змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби
мотиваційного впливу стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.
ТЕМА 9. Контролювання як загальна функція менеджменту.
Поняття контролю 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.
Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського контролю.
ТЕМА 10. Регулювання як загальна функція менеджменту.
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види
регулювання. Етапи процесу регулювання.

ТЕМА 11. Методи менеджменту.
Сутність та класифікація методів менеджменту Методи менеджменту як
сукупність способів впливу керуючої системи управління. Економічні методи.
Адміністративні методи. Механізм взаємодії функції менеджменту.
ТЕМА 12. Управлінські рішення.
Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат
управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття
управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття
управлінських
рішень.
Моделі
прийнята
управлінських
рішень.
Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій
прийняття рішень. Якість управлінських рішень.
ТЕМА 13. Інформація і комунікації в менеджменті.
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація
інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації. Поняття і характеристика
комунікацій. Різновиди ―внутрішніх‖ та ―зовнішніх‖ комунікацій. Перешкоди в
комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх
переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.
Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу.
Комунікаційні перевантаження.
ТЕМА 14. 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 керівництва та континууму стилів
керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та
передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера.
Особливості національних систем керівництва. Загальна характеристика моделі
сучасного менеджера.
ТЕМА 15. Відповідальність та етика у менеджменті.
Сутність відповідальності та етики у менеджменті. Зміст юридичної
відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів,
інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на
соціальні проблеми суспільства з боку організації. Перевага та недоліки

соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична
поведінка як сукупність вчинків та дій людей. Причини неетичної поведінки.
Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.
ТЕМА 16. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.
Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні
зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень.
Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.
Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна,
організаційна та соціальна ефективність управління. Показники економічної,
організаційної
та
соціальної ефективності управління, їх склад і методи
визначення. Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.

Орієнтовний перелік питань з основ менеджменту
1. Поняття та складові організаційної діяльності.
2. Сутність управлінських рішень
3. Концепція управління за цілями.
4. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.
5. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній
взаємозв'язок.
6. Якість управлінських рішень.
7. Засоби мотиваційного впливу стимулювання праці: цілі, принципи, види,
форми.
8. Адаптивне керівництво.
9. Фактори, які впливають на формування організаційної структури
10.Моделі комунікаційного процесу.
11.Класифікація і характеристика функцій менеджменту.
12.Різновиди технологій прийняття рішень.
13.Типи організацій в Україні.
14.Загальна характеристика бізнес-планування.
15.Культура організації.
16.Види управлінського контролю.
17.Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації.
18.Інформація, її види та роль в менеджменті.
19.Зовнішнє середовище організації
20.Класифікація управлінських рішень.
21.Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована
підсистеми.
22.Поняття регулювання та його місце в системі управління.
23.Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний
поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність
управління, структуризація.
24.Принципи і цілі функції контролювання.
25.Організація: поняття та ознаки.
26.Психологічні та фізіологічні особливості працівника.
27.Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід;
системний підхід; ситуаційний підхід.
28.Процес контролювання. Зворотній зв'язок при контролі.
29.Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік,
збут, зовнішньоекономічна діяльність.
30.Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.
31.Класичні теорії менеджменту.
32.Методи вибору організаційної структури управління
33.Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети
організації.
34.Типи повноважень - лінійні, функціональні
35.Моделювання в менеджменті: вербальне, фізичне, аналогове, математичне.
36.Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

37.Існуючі парадигми менеджменту.
38.Етапи процесу планування: визначення місій та цілей, оцінка сильних і
слабких боків організації, розроблення стратегії.
39.Науковий, експертний, соціологічні методи менеджменту.
40.Функції менеджменту як види управлінської діяльності.
41.Рівні управління, групи менеджерів.
42.Взаємодія та взаємовплив структур організації
43.Закони та закономірності менеджменту
44.Модель організації як відкритої системи: параметри "входу", процес
перетворення, параметри "виходу".
45.Управлінські відносини як предмет менеджменту.
46.Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих
функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.
47.Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.
48.Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
49.Класифікація принципів менеджменту.
50.Поняття контролю та його місце в системі управління.
51.Сутність та значення соціальної поведінки.
52.Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.
53.Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних.
54.Організація: поняття та ознаки.
55.Психологічні та фізіологічні особливості працівника.
56.Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід;
системний підхід; ситуаційний підхід.
57.Процес контролювання. Зворотній зв'язок при контролі.
58.Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік,
збут, зовнішньоекономічна діяльність.
59.Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.
60.Класичні теорії менеджменту.
61.Методи вибору організаційної структури управління
62.Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети
організації.
63.Типи повноважень - лінійні, функціональні
64.Моделювання в менеджменті: вербальне, фізичне, аналогове, математичне.
65.Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.
66.Існуючі парадигми менеджменту.
67.Етапи процесу планування: визначення місій та цілей, оцінка сильних і
слабких боків організації, розроблення стратегії.
68.Науковий, експертний, соціологічні методи менеджменту.
69.Функції менеджменту як види управлінської діяльності.
70.Рівні управління, групи менеджерів.
71.Взаємодія та взаємовплив структур організації
72.Закони та закономірності менеджменту
73.Модель організації як відкритої системи: параметри "входу", процес
перетворення, параметри "виходу".

74.Управлінські відносини як предмет менеджменту.
75.Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих
функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.
Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.
76.Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
77.Класифікація принципів менеджменту
КРИТЕРІЇ
оцінки знань абітурієнтів при складанні вступних випробувань з
ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТУ
Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за 100-бальною шкалою.
Відповідь абітурієнта на кожне питання оцінюється таким чином:
Бали

Оцінка по 5-ти
бальній шкалі

90100

Відмінно

7489

Добре

6073

Задовільно

1-59

Незадовільно

Критерії оцінювання

Виставляється абітурієнтам, які виявили систематизовані і
ґрунтовні знання, котрі творчо використовуються для аналізу і
оцінки сучасного економічного, соціального та політичного
стану країни в цілому, а також діяльності окремих
підприємств, повністю оволоділи теоретичним матеріалом та
практичними аспектами дисципліни «Основи менеджменту»,
система знань яких відображає вміння творчо поєднувати
інформацію, робити незалежні висновки, знаходити адекватні
приклади і аргументи з реального економічного життя.
Виставляється абітурієнтам, відповіді яких відповідають
вимогам оцінки «відмінно», але за змістом відповіді допущено
неточності, які не розкривають глибоко сутності питання;
повністю оволоділи теоретичним матеріалом та практичними
аспектами дисципліни «Основи менеджменту», однак система
їх знань не виходить за межі стандартної програми – це лише
грамотне відтворення та пояснення матеріалу.
Виставляється абітурієнтам, у відповідях яких визначена
сутність питання, але відсутня глибина знання з можливістю
використання аналізу; які демонструють загальну, елементарну
обізнаність в матеріалі (як в теоретичному, так і в практичному
аспекті), однак сутність проблем розкривається неповністю,
фрагментарно і має характер не стільки свідомого, скільки
механічного відтворення при наявності суттєвих помилок у
відповідях.
Виставляється абітурієнтам, у відповідях яких допущено
суттєво грубі помилки, відсутні будь-які ознаки з сутності
висвітлення даного питання, які неспроможні дати навіть
стислу, базову характеристику відповідних проблем, відсутні
знання щодо загальної структури проблематики дисципліни
(окремих розділів), ключових положень та дефініцій, наявні
грубі помилки у поясненнях.
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