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Програма вступного фахового випробування для здобуття ОС Магістр за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» призначена для вступників усіх форм навчання. 

Програма із зазначеного фаху дозволяє перевірити знання та уміння з комплексу 

дисциплін: державне та регіональне управління; менеджмент і адміністрування; 

економіка і фінанси підприємства; міжнародні економічні відносини. 
 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри менеджменту                

протокол № 11 від 18.02.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) ....................................................................... 4 

ОСНОВНА ЧАСТИНА ...................................................................................................... 6 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ .............................................................................................. 34 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................................................ 36 

ДОДАТОК А…………………………………………………...……………………..…41 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСТУП (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) 

1. Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

призначена для вступників за ОС Магістра усіх форм навчання. 

2. Вимоги до підготовки вступників: 

знання 

- положень основних теорій та їх практичне осмислення, категорій, принципів, 

методів та сучасних моделей управління; 

- концептуальних підходів, щодо реалізації сучасних механізмів менеджменту у 

практичному середовищі; 

уміння 

- розв’язувати складні проблеми і завдання, які виникають на різних рівнях 

системи управління, що передбачає аналіз і синтез зібраної інформації, вибір 

методів та інструментів сучаного менеджменту, застосування інноваційних підходів; 

комунікаційність 

- навички формування і доведення інформації до аудиторії; 

- здатність створювати ефективні комунікаційні зв’язки; 

автономність, ініціативність і відповідальність 

- навички прийняття нетривіальних рішень; 

- прийняття відповідальності за особисті дії та дії колективу; 

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

3. Характеристика змісту програми: 

3.1. Співбесіда та вступний екзамен, що передбачають виконання певних 

атестаційних кваліфікаційних завдань, що об'єктивно визначає рівень освітньої та 

професійної підготовки претендентів.  

3.2. Співбесіда складається з теоретичних питань що дозволяють перевірити 

уміння абітурієнтів з обраного фаху. 

3.3. Вступний екзамен складається з теоретичних питань та тестових завдань, 

що дозволяють перевірити знання та уміння ОС Бакалавр спеціальності 

«Менеджмент» з комплексу  дисциплін: державне та регіональне управління; 

менеджмент і адміністрування;  економіка і фінанси підприємства; міжнародні 

економічні відносини. 

4. Час написання вступного іспиту складає 1 астрономічну годину. 

Технологія вступного екзамену (стандартизованого контролю) включає такі 

технологічні етапи: 

- створення системи завдань;  

- проведення екзамену; 

- перевірка бланків відповідей; 

- оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки 

студентів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

На екзамені кожний студент отримує бланк для відповіді. Викладач проводить 

інструктування щодо порядку заповнення бланку відповіді. У бланку відповіді 

кожен студент повинен зазначити власні реквізити (прізвище, ініціали), дату 

проведення екзамену.  
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Фахова атестаційна комісія відкриває конверт з завданнями. Отримавши 

бланки завдань, кожен студент у бланку відповідей фіксує номер свого варіанту. 

Студент підписує бланк.  

Бланк відповіді через 60 хвилин подається Комісії. 

5. Структура екзаменаційного білету (Додаток А). 

Екзамінаційний білет на ОС «Магістр» складається з теоретичних питань та 

тестових завдань комплексу дисциплін ОС «Бакалавр». Представлені завдання 

мають три рівні складності. В білеті представлено 22 письмових завдання:  

– 2 теоретичних завдання (перший рівень складності) з циклу професійно 

орієнтованих дисциплін;  

–  20 тестових завдань (другий другий рівень складності) - з циклу 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки і професійно орієнтованих 

дисциплін.  
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ 

 

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СПІВБЕСІДИ 

  

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
 

1.Сутність поняття «державне управління». 

2.Роль регіонального управління в системі державної влади. 

3.Задачі державного управління в ХХІ сторіччі. 

4.Визначення суб’єктів державного управління. 

5.Методи державного управління. 

6.Сучасне розуміння поняття «державне та регіональне управління». 

7.Сутність та особливості європейської моделі державного управління. 

8.Сутність та особливості американської моделі державного управління. 

9.Сутнсть та особливості азіатських моделей державного управління. 

10.Передумови формування сучасних моделей державного управління в Україні.  

11.Зміст державної регіональної політики. 

12.Принципи роботи виконавчих органів державної влади. 

13.Підготовка кадрів в сфері державного управління. 

14.Сутність та значення принципів державного управління. 

15.Види функцій державного управління. 

 

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

1.Поняття організаційної структури та її елементів. 

2.Особливості структури елементів організації. 

3.Система розподілу повноважень в організації. 

4.Поняття організаційної спеціалізації. 

5.Сутність вертикальної та горизонтальної спеціалізації, переваги та загрози 

використання. 

6.Поняття організаційної поведінки. 

7.Модель взаємодії людини та організації. Методи взаємного впливу. 

8.Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на організаційну поведінку. 

9.Поняття та необхідність організаційного навчання. 

10.Принципи та методи управління процесом організаційного навчання. 

11.Поняття групування організаційних елементів. Чотири ефекти групування. 

12.Принципи групування організаційних елементів, проблеми та переваги 

використання їх на практиці. 

13.Процес планування діяльності: задачі, функції, методи. 

14.Класифікація основних видів планування. 

15.Особливості планування організаційних систем. 

16.Поняття централізації та її основні переваги в процесі управління. 

17.Поняття децентралізації та її основні переваги в процесі управління. 
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18.Типи децентралізації. 

19.Вплив формалізації відношень на ефективність організації. 

20.Структура розподілу влади в організації. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Історичні етапи розвитку менеджменту. Особливості поглядів різних шкіл  

менеджменту. 

2.Видатні особистості в історії менеджменту та їх внесок в розвиток науки 

управління. 

3.Менеджмент як всебічна та професійна діяльність. 

4.Визначення сучасних технологій соціального управління. 

5.Задачі менеджменту. 

6.Поняття та складові елементи системи управління. 

7.Управління інформаційними ресурсами в менеджменті. 

8.Класичні та сучасні функції менеджменту. 

9.Загальні методи менеджменту, їх характеристика. 

10.Принципи менеджменту та їх взаємозв'язок 

11.Визначення організації в менеджменті. 

12.Характеристика складових елементів організації. 

13.Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. 

14.Закони організації. 

15.Комунікаційна взаємодія та її основні види. 

16.Поняття та види управлінських повноважень та відповідальності. 

17.Поняття та види управлінських стратегій. 

18.Поняття та складові елементи стилів керівництва. 

19.Теорії лідерства та типи лідерів. 

20.Поняття влади та особливості формування влади. 

21.Поняття та вимоги до цілей організації. 

22.Визначення місії організації та її особливості. 

23.Визначення та природа управлінського рішення. 

24.Визначення мотивації. 

25.Процес планування: сутність, задачі та функції. 

26.Функція прогнозування в менеджменті: взаємозв'язок з функцією планування. 

27.Поняття контролю та його складові елементи. Функції та види контролю. 

28.Поняття та природа конфліктів. 

29.Види та взаємозв'язок особистих та міжособистісних конфліктів. 

30.Передумови виникнення конфліктів. 

31.Особливості та поняття переговорного процесу. 

32.Типи характеру та темпераменту особистості та особливості управління. 

33.Місце та роль особистості в колективі. 

34.Особливості взаємовідносин між людьми в організації. 

35.Фактори що впливають на поведінку людини в організації. 
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1.Визначення та роль операційного менеджменту. 

2.Сутність операційного процесу. 

3.Функції операційного менеджменту, їх структура. 

4.Визначення підприємства та його головні ознаки. 

5.Задачі управління операційною системою. 

6.Предмет праці та його класифікація. 

7.Спеціалізація, комбінування та концентрування. 

8.Поняття операційної стратегії підприємства. 

9.Елементи операційної стратегії. 

10.Поняття виробничої програми та її головні положення. 

11.Види організаційних виробничих структур. 

12.Загальні положення про підрозділ підприємства. 

13.Посадова інструкція та її значення. 

14.Вимоги до організації робочого місця. 

15.Поняття планування операційної діяльності. 

16.Поняття якості планування та методи її оцінки. 

17.Види планів в операційному менеджменті. 

18.Особливості прийняття управлінських рішень в операційному плануванні. 

19.Поняття та структура бізнес-плану. 

20.Визначення та сутність виробничої програми підприємства. 

21.Особливості розробки та прийняття виробничої програми. 

22.Поняття технічної політики підприємства. 

23.Поняття соціальної політики підприємства. 

24.Поняття виробничої потужності. 

25.Особливості управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва. 

26.Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. 

27. Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного 

менеджменту. 

28.Основи управління процесом сертифікації та стандартизації. 

29.Принципи управління якістю. 

30.Напрями та шляхи  вдосконалення якості продукції. 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Роль управління персоналом в сучасному менеджменті організації. 

2. Особливості управління працівниками фізичної праці. 

3. Особливості управління працівниками  розумової праці. 

4. Визначення поняття «кадрова політика» та її основних напрямів. 

5. Задачі управління персоналом організації. 

6. Принципи управління персоналом. 

7. Методи управління персоналом. 

8. Структура та поняття колективного договору. 

9. Сутність та задачі процесу кадрового планування. 

10.Підготовка кадрів підприємства: етапи, задачі, зміст. 
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11.Поняття оборотності кадрів, ефективності роботи персоналу, витрат на 

утримання персоналу. 

12.Відбір кадрів: методи, форми, задачі. 

13.Поняття потреби, підходи до визначення природи людських потреб. 

14.Поняття мотиву та мотиваційного механізму. 

15.Класифікація методів мотивування персоналу. 

16.Задачі організаційного навчання. 

17.Форми  та методи організаційного навчання. 

18.Управління процесом підвищення кваліфікації. 

19.Планування особистого розвитку працівника. 

20.Управління процесом організаційного научання. 

21.Визначення поняття «адаптація», її сутність, природа та передумови 

виникнення. 

22.Напрями та види адаптації персоналу. 

23.Поняття організаційної культури. Складові елементи. Форми. 

24.Поняття ділової кар’єри, її значення в управлінні персоналом. Етапи ділової 

кар’єри. 

25.Поняття кадрового резерву організації. Методи формування кадрового 

резерву. 

26.Поняття колективу, його природи та способів утворення. 

27.Поняття внутрішнього психологічного мікроклімату в колективі. особливості 

управління. 

28.В чому полягає сутність оцінки персоналу: значення, задачі, цілі. 

29.Особливості взаємодії керівника та підлеглих: переконання, довіра, 

співробітництво, критика. 

30.Методи залучення персоналу до прийняття управлінських рішень: кружки 

якості, консультації, активні групи и т.п. 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

 

1.Сутність понять «інновація», «нововведення», «новація». 

2.Інноваційна діяльність. 

3.Інноваційний процес і його різновиди . 

4.Методи проектування інновацій . 

5.Форми підтримки інноваційної діяльності . 

6.Проблеми інноваційного розвитку в Україні. 

7.Науково – технічне співробітництво. 

8.Основні форми інтеграції науки і виробництва. 

9.Мотивація працівників до інновації. 

10.Система планування інновацій, сутність і основні види. 

11.Класифікація підприємств щодо ставлення до інновацій. 

12.Захист інтелектуальної власності. 

13.Етапи підготовки та реалізації проекту. 

14.Принципи управління інноваційним ризиком. Методи управління ризиками 

15.Ефективність інноваційної діяльності. 
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ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ 

 

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Тема 1. Основи теорії державного управління 

Соціальна природа поняття «державне управління», його мета та зміст. 

Державне управління як системне суспільне явище. Системні характеристики 

державного управління. Визначення моделі системи державного управління. Етапи 

формування моделі системи державного управління на основі системного підходу. 

Основні теорії державного управління: економічна теорія держави; теорія 

суспільного вибору; теорія соціології; теорія менеджменту.  

 

Тема 2. Державна влада та державне управління 

Держава як суб’єкт управління суспільними процесами. Сутність сучасної 

держави. Основні риси держави. Категорія влади. Державна влада як складова 

державно-владного механізму. Поняття та сутність функцій державного управління. 

Рівні державного управління. Суб’єкти та об’єкти державного та регіонально 

управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання. 

Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення. Сутність і 

класифікація функцій управління. Основні напрями діяльності в системі державного 

управління. Поняття та класифікація методів державного управління. Сутнісні 

характеристики (риси) організаційної структури управління. Моделі державного 

управління: світовий досвід.  

 

Тема 3. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку 

Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об’єкти. Роль держави у 

розвитку підприємництва. Державне регулювання структурної перебудови 

національної економіки. Конкурентна та інноваційно-інвестиційна політика 

держави, методи та інструменти. Засоби впливу на розвиток промислового і 

сільськогосподарського виробництва, сфери обігу і торгівлі. Управління 

зовнішньоекономічним сектором. Особливості управління соціальною сферою. 

Державне управління в адміністративно-політичній сфері. Специфіка управління у 

сфері культури та ідеології. Державне управління у сфері освіти, молодіжної 

політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров’я. Вплив держави на 

розвиток інформаційного простору, формування суспільної свідомості. Державне 

управління і сфера особистого життя людини. 

 

Тема 4. Роль різних гілок влади у процесі державного управління 

Система органів публічної влади. Законодавча влада в системі державного 

управління. Поняття, склад і структура парламенту, його  повноваження. Державне 

управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, взаємозв’язок. Сутність і 

види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі управління, її органи та 

форми діяльності. Особливості організаційної структури державного управління в 

зарубіжних країнах. 
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Тема 5. Державне управління на регіональному рівні 

Регіональне управління сутність, цілі та специфіка. Історичні форми 

управління регіональним розвитком. Державна регіональна політика та політика 

територіально-адміністративних органів. Роль місцевого самоврядування у розвитку 

регіону.  Основні напрями регіонального управління, управління природно-

ресурсним потенціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами. 

Механізми реалізації регіональної політики держави: інституційно-правові, 

організаційні, фінансово-економічні, соціально-психологічні. Регіональне 

управління та місцеве самоврядування.  

 

Тема 6. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи 

їх функціонування, роль в управлінні 

Історичний досвід державного управління в Україні. Конституційна модель 

розподілу влади В Україні. Верховна Рада та державне управління. Інститут 

Президента та державне управління. Органи виконавчої влади України: загальна 

характеристика, управлінські зв’язки. «Субординація», «координація» і 

«реординація» між органами виконавчої влади.  Центральні органи виконавчої 

влади. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Регіональні органи 

виконавчої влади. Місцеве самоврядування у державному управлінні України. 

Проблеми функціонування та напрями реформування. 

 

Тема 7. Центральні органи виконавчої влади в Україні 

Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ)  системи державного управління. 

Організаційна структура та завдання ЦОВВ, їх права, компетенція, функції. Кабінет 

Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. Міністерства України та їх 

повноваження. Державні комітети (державні служби) України та інші центральні 

органи виконавчої влади: їх статус, функції. Територіальні органи центральних 

органів виконавчої влади: права, компетенція, функції. Централізація та 

децентралізація у структурній організації державного управління. 

 

Тема 8. Регіональні органи державного управління 

Місцеві державні адміністрації в системі державного управління. Основні 

завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних адміністрацій. 

Повноваження, порядок формування та роботи місцевих державних адміністрацій. 

Структура місцевих державних адміністрацій, їх діяльність. Управління 

факультативними територіальними одиницями. Господарсько-правовий механізм 

діяльності територій із спеціальним статусом. 

 

Тема 9. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному 

управлінні 

Державна політика у сфері місцевого самоврядування. Сучасна система 

місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи 

місцевого самоврядування. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання 

органів місцевого самоврядування. Всесвітня Декларація місцевого 
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самоврядування, Європейська Хартія місцевого самоврядування та проблеми 

функціонування інституту місцевого самоврядування в Україні.  

 

Тема 10. Внутрішня організація та управління органу державної влади 

Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів державної влади в 

Україні. Орган влади як об’єкт організації. Організація як процес і функція 

управління. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади, регламент 

його діяльності. Стратегічне управління та формування програми діяльності органу 

державної влади. Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу державної 

влади. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації органу 

державної влади. Роль та місце керівника в управлінні органами державної влади. 

Сутність лідерства в державному управлінні. Забезпечення законності в державному 

управлінні.  

 

Тема 11. Державна служба в Україні 

Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, організація. 

Система правових актів про державну службу та правовий статус державних 

службовців. Класифікація посад державних службовців. Управління державною 

службою. Державна кадрова політика. Підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Бюрократія і бюрократизм у державному 

управлінні: світові тенденції та вітчизняна специфіка. 

 

Тема 12. Ефективність державного управління. Державний контроль у 

сфері виконавчої влади 

Чинники та критерії ефективності державного управління. Загальна соціальна 

ефективність державного управління. Економічна оцінка ефективності 

функціонування органу державної влади. Державний контроль у сфері виконавчої 

влади в Україні, його зміст та правові засади. Види контролю.  

 

Тема 13. Відносини органів публічної влади в системі управління 

Основні напрями взаємодії центральних та регіональних органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування з трудовими колективами, 

підприємствами, установами і організаціями. Взаємовідносини органів державної 

влади й місцевого самоврядування із судовими та правоохоронними органами: 

органами Служби безпеки України, органами прокуратури, органами внутрішніх 

справ. Взаємодія державних органів та органів місцевого самоврядування з 

об’єднаннями громадян. Державні та адміністративні послуги з боку органів 

виконавчої влади та їх правове регулювання. Залучення громадськості до участі і 

управлінні державними і суспільними справами та контролі функціонуванням 

органів влади. 

 

 

 

Тема 14. Розвиток системи державного регіонального управління 
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Проблеми взаємовідносин гілок державної влади в Україні у сфері управління. 

Державне та регіональне управління  в контексті трансформаційних та глобалізацій 

них процесів. Соціально-ринкова трансформація України та завдання держави 

формування ефективної системи управління на різних рівнях. Суть та основні 

напрями адміністративної реформи в Україні. Створення сучасного нормативно-

правового, наукового та інформаційного забезпечення системи державного 

управління; зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ 

функціонування державного управління; організація на нових засадах державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування; створення сучасної системи 

підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; оновлення інституту 

відповідності у сфері державного та регіонального управління; запровадження 

регіонального адміністративно-територіального устро 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Тема 1. Методологічні засади теорії організації 

Сутність поняття «організація». Закони організації. Закони функціонування 

(статики) організації. Принципи організації. Етапи розвитку організації. Збереження 

рівноваги організації та її цілісності. 

 

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі 

Організаційні теорії. Еволюція теоретичних концепцій організації. Основні 

моделі організації: органічна та механістична моделі. Сучасна організаційна 

парадигма: сутність, значення, зміст, практична спрямованість. 

 

Тема 3. Організація як система 

Формування системних уявлень. Системність як загальна властивість матерії. 

Системний підхід (погляд). Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок. 

Класифікація систем. Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. 

Класифікація організацій за ознаками. 

 

Тема 4. Організація як соціум 

Соціальна організація і соціальна спільність. Людина як елемент соціальної 

системи. Активність і опірність соціальної організації. Загальні риси соціальної 

організації. Основні види соціальних організацій. Механізми регулювання 

(регулятори) у соціальних системах. 

 

Тема 5. Організаційний процес  

Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми організаційного процесу. 

Система управління – кібернетичний підхід. Принцип управління. Оптимізація 

управління. Адаптивні й такі, що самі настроюються системи. Методи управління. 

Тема 6. Самоорганізація 
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Природно-наукові засади синергетики. Ентропія. Самоорганізація як 

ґрунтовний процес природи. Антиентропійна спрямованість самоорганізації. 

Сутністний зміст синергетики. Процеси самоорганізації. Принципи самоорганізації. 

Гнучкість організації. Сталість організації. Типи сталості. 

 

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації 

Внутрішнє середовище організації. Зміни всередині організації (внутрішні 

фактори): цілі, завдання, структура, технологія, люди. Культура та імідж. 

Взаємозв’язок внутрішніх факторів. Зовнішнє середовище організації. 

Мікрооточення: партнери; конкуренти; центральні та місцеві органи влади; 

навколишнє населення; природні умови. Макрооточення: міжнародні події та 

оточення; стан економіки; соціальні фактори; політичні обставини; розвиток науки 

й технології; право; соціально-суспільні фактори. Методи дослідження 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації. 

 

Тема 8. Організаційне проектування 

Концептуальні терміни: організаційна форма управління (ОФУ); відносини; 

децентралізація; стратегія; структура; виробнича структура; технологічна структура; 

зв'язок; структура управління; ланка управління; рівень управління. Сутність та 

етапи організаційного проектування. Концептуальні підходи до проектування 

організаційних форм управління. Процес проектування організаційних форм 

управління. Оцінка ефективності організаційних форм управління. Показники 

оцінки ефективності. Методика розрахунку основних коефіцієнтів. Криза парадигми 

традиційного менеджменту, перспектив розвитку організаційних утворень. 

 

Тема 9. Культура організації 

Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Концептуальні підходи до 

формування організаційної культури. Типологія організаційних культур. 

Визначальні фактори культури організації. Підходи до типізації організаційних 

культур. Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих 

цінностей.Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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; моделювання: вербальне, фізичне, 

аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, 

інтерв’ювання, тестування.  

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 
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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: процес ний 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. Класифікація і 

характеристика функцій менеджменту. Сутність та класифікація методів 

менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи 

менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії, 

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. Особливості процесу управління. Управлінське 

рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. 

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі 

прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до 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. 

Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Взаємодія структур 

організації. 

 

 

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 
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Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування 

інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород 

працівників в процесі мотивування. Теорії і моделі процесі мотивування: 

змістовний і процес ний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби 

мотиваційного впливу. Стимулювання праці. 

 

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 інформації. Поняття і характеристика 

комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в 

комунікаціях. Зворотній зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх 

переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.  

 

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 

керування. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі 

сучасного менеджера. 

 

Тема 13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації. Особливості оцінки різновидів 

ефективності.  Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. 

Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Напрями підвищення 

ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та 

етики в менеджменті. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. 

Культура менеджменту. 
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального 

менеджменту 

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну 

продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом. Сутність 

операційно функції. Категорія «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», 

їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент. 

Взаємозв’язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», 

«операційна система», «операційний процес», «операція». Особливості 

операційного менеджменту. Структура процесу реалізації операційного 

менеджменту.  

 

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи 

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті. 

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність 

підприємства. Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на 

операційну стратегію. Розробка стратегії процесу. Типи процесів. Порівняння 

стратегій процесів. Особливості сфери послуг, які впливають на операційну 

стратегію. Застосування «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу. 

 

Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види 

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна 

система як об’єкт управління. Елементи операційної системи. «Входи» та «виходи» 

операційної системи. Класифікаційні підходи до операційних систем.  

 

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як 

вхідних факторів операційної діяльності. Продукт як результат операційної 

діяльності підприємства. Операційні процеси організації. Принципи організації та 

складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки. 

Організація операційного процесу у просторі. Поняття, структура та тривалість 

операційного циклу підприємства.  

 

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи 

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та 

факторів проектування операційної системи. Сучасний рівень розвитку виробничих 

та невиробничих операційних систем. Проектування виробничих потужностей. 

Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро і 

макросередовища.  Проектування робіт і нормування праці. 

 

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи 

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, 

сукупне планування. Базові стратегії планування. Управління матеріально-

технічним забезпеченням. Контролювання операційного процесу. Роль, завдання та 
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принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. Робоче середовище та 

умови праці, режим роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та 

часу. 

 

Тема 7. Основи управління проектами 

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні 

завдання в процесі управління проектами. Планування проектів. Створення робочих 

графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Контроль проектів. Методи сітьового 

планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом 

оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ). 

 

Тема 8. Основи менеджменту якості 

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. 

Показники якості та методи їх оцінювання. Основні підходи щодо менеджменту 

якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти 

контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості. Підхід з позицій 

загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система 

стандартів ІSО 9000. 

 

Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності 

Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих 

операційних систем. Продуктивність операційної діяльності як міра 

результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань 

продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної 

системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її 

продуктивності. 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій 

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб’єкт і об’єкт 

управління персоналом. Особливості та роль персоналу в досягненні 

конкурентоспроможності. Проблеми та тенденції у кадровому менеджменті. 

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові 

ресурси», «персонал», «трудовий потенціал» «кадри». Етапи історичного розвитку 

управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. 

 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 

Характерні риси особистості, що пов’язані з її поведінкою в організації. 

Поняття особистості. Ціннісна орієнтація працівника. Індивід й індивідуальність. 

Класифікація персоналу за категоріями та її характеристика. Основні 

характеристики персоналу організації. Чисельність та структура персоналу 

організації. Структура персоналу. Співвідношення та зміст понять «професія», 

«спеціальність», «кваліфікація», «посада». Вимоги до професійно-кваліфікаційного 
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рівня працівників. Компетентність і компетенції працівника. Види компетенції та їх 

рівні.  

 

Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації 

Поняття та значення кадрової політики в організації. Фактори, що впливають 

на формування кадрової політики та умови її реалізації. Класифікація типів 

кадрової політики за основними ознаками. Зміст кадрової політики на різних етапах 

життєвого циклу організації. Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх 

зміст. Сутність стратегії управління персоналом. Основні типи кадрової стратегії. 

Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та 

кадрової політики.  

 

Тема 4. Кадрове планування в організаціях 

Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи 

персоналом на підприємстві. Види планування. Фактори, що впливають на 

визначення потреб у персоналі. Поняття маркетингу персоналу та його функції. 

Методи визначення потреб підприємства у персоналі. Оперативний план роботи з 

персоналом в організації. Індивідуальний план працівника. Структура інформації 

про персонал. 

 

Тема 5. Організація набору та відбору персоналу 

Зміст процесу набору та наймання працівників. Професійна орієнтація та 

профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: 

суть і завдання, організація роботи. Моделі та методи відбору працівників. Етапи 

відбору кадрів. Професійний відбір персоналу. Рішення про найм. Трудова адаптація 

та її види: організаційна, соціально-психологічна, професійна, психофізіологічна. 

Наставництво. 

 

Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу 

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і 

тенденції розвитку кадрових служб. Основні функції та відповідальність кадрових 

служб. Інформаційне та методичне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані 

програми з управління персоналом. Основні регламентуючі документи в організації 

діяльності кадрових служб. Організація обліку та звітності з персоналу.  

 

Тема 7. Формування колективу організації 

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу. Функції колективу та його 

різновиди в організації. Роль керівника та менеджера з персоналу у формуванні 

колективу. Види структур трудового колективу. Колектив як вища форма 

внутрішньої організації групи. Ознаки колективу. Принципи та етапи процесу 

створення трудового колективу. Роль корпоративної культури у формуванні 

колективу організації. Формальна і неформальна структура трудового колективу.  
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Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу 

Згуртованість колективу. Особливості управління персоналом на етапах 

розвитку колективу. Колектив і команда: спільне та від’ємне. Соціально-

психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Соціальні ролі 

особистості. Вимоги до психологічних якостей працівників і керівників сучасних 

організацій. Методи вивчення соціально-психологічного клімату в колективі. 

Сутність і значення соціального розвитку колективу.  

 

Тема 9. Оцінювання персоналу в організації 

Оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та різновиди 

оцінювання персоналу за цілями. Критерії та методи оцінювання персоналу. 

Основні принципи ефективного ділового оцінювання працівників. Оцінювання 

якості роботи різних категорій персоналу. Показники оцінювання різних категорій 

посад керівників.  Атестування персоналу: сутність та види. Призначення та зміст 

атестаційної комісії. Організація та порядок проведення атестації персоналу.  

 

Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

Загальний і професійний розвиток персоналу. Навчання персоналу. Професійна 

підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Перспективи професійного 

зростання в Україні. Поняття про трудову кар’єру та службове зростання. 

Планування та управління службовою кар’єрою працівників. Моделі кар’єри. 

Фактори, що визначають напрям та швидкість кар’єри. Управління мобільністю 

кадрів. Аналізування потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Планування та 

підготовка кадрового резерву. Суміщення професій. Види кадрових нововведень. 

Інноваційний потенціал працівника. 

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Соціальні 

та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії. 

Особливості виходу працівників на пенсію як форма звільнення. Поняття та 

значення абсентеїзму. Управління плинністю кадрів та фактори, що їх зумовлюють. 

Розробка заходів із регулювання плинності персоналу. Управління якістю 

трудового життя працівників організації. Управління безпекою персоналу. 

 

Тема 12. Соціальне партнерство в організації 

Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і 

працівників. Механізм функціонування системи соціального партнерства. Інтереси 

роботодавця і працівників. Колективний договір як засіб зміцнення соціального 

партнерства. Регулювання соціально-трудових відносин в організації. Громадські 

організації. Роль профспілкової організації у представництві інтересів найманих 

працівників. 

 

Тема 13. Ефективність управління персоналом 

Система економічних, соціальних та організаційних показників управління 

персоналом: сутність та зміст. Критерії ефективності управління персоналом. 
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Комплексна оцінка ефективності управління персоналом. Взаємозалежність 

ефективності діяльності підприємства та результатів роботи персоналу. 

Ефективність витрат на персонал.  

 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Критерії ефективного 

самоменеджменту. Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція 

особистості. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера. 

Саморозвиток особистості менеджера. Планування ділової кар’єри менеджера. 

 

Тема 2. Планування особистої роботи менеджера 

Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої 

діяльності менеджера. Традиційні й комп’ютерні засоби планування особистої 

роботи менеджера. Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. 

Методи нормування управлінської діяльності. Технологія проведення нарад та 

зборів. Класифікація й основні функції переговорів. Етапи підготовки і проведення 

переговорів.  

 

Тема 3. Організовування діяльності менеджера 

Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та 

особливості управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності. 

Закони розвитку організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів. 

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. 

Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. Основні вимоги 

до організації робочого місця менеджера.  

 

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, 

стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей. 

Конфлікти у діяльності менеджера. Закономірності взаємовідносин і поведінки 

людей у конфліктних ситуаціях. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних 

ситуаціях.  

 

Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера 

Розвиток менеджера як особистості. Формування професійно-ділових якостей 

менеджера. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера. Розвиток 

соціально-психологічних якостей менеджера. Розвиток моральних якостей 

менеджера. 

 

Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу 

Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. 

Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості. Творчий 
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потенціал особистості. Типи творчої особистості. Бар’єри щодо розвитку творчого 

потенціалу менеджера. Характеристика керівника з творчим підходом до виконання 

посадових обов’язків.  

 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

 

Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття управління інноваціями 

Сутність поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних процесів, 

нововведень. Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції. 

Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм управління 

інноваційними процесами й інноваційною діяльністю. Інноваційний процес та 

інноваційна діяльність. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями. 

Інновації в теоріях економічного розвитку. Становлення теорії інноватики та 

її сучасні концепції. 

 

Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту 

Сутність понять «інноваційний процес» і «інноваційна діяльність». Етапи 

інноваційного процесу на макро- та мікрорівні. Особливості фундаментальної 

наукової діяльності, прикладних науково-дослідних розробок, проектно-

конструкторських і науково-технічних робіт, виробничої інноваційної діяльності. 

Оцінка факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну 

діяльність організації. 

Учасники інноваційної діяльності. Завдання управління інноваційною 

діяльністю. Технологія управління інноваціями. 

Сфера інноваційної діяльності. Ринковий механізм (ринок новацій, ринок 

інвестицій, ринок чистої конкуренції нововведень) та інфраструктура інноваційної 

діяльності. 

 

Тема 3. Державна підтримка інноваційних процесів 

Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. Інновації як фактор 

економічного зростання. Значення інноваційної діяльності для формування 

сучасної моделі економічного зростання національної економіки України. Ринкові 

механізми у галузі наукової та науково-технічної діяльності. 

Способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів. Методи 

державної підтримки інноваційної діяльності. Вплив державних, приватних і 

громадських структур. Національна інноваційна система. 

Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, 

особливості інноваційного розвитку в провідних індустріальних країнах. 

 

Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності 

Принципи організації інноваційних процесів за циклом «дослідження - 

виробництво - дифузія - комерціалізація». Види наукових, проектних та 

інноваційних організацій. Роль академічного та освітянського секторів. Зміст 

понять «технопарк», «технополіси», «інкубатор інновацій». 
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Організація виконання НДДКР і інформаційне забезпечення інноваційних 

процесів. Організація впровадження й трансферту наукових інновацій. Малий 

інноваційний бізнес, життєвий цикл і тенденції розвитку. Особливості 

менеджменту в наукових організаціях і малих інноваційних підприємствах. 

Інноваційні венчурні фонди. Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної 

діяльності. 

Науково-технічне співробітництво. Форми інтеграції науки і виробництва. 

Конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій. Види 

виробничої та технологічної кооперації. 

 

 Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації 

Стратегічне управління інноваційним розвитком організації. Стратегія 

нововведень і їхня класифікація. Взаємозумовленість інноваційної політики та 

стратегії нововведень організації. Особливості розроблення, впровадження та 

реалізації стратегії нововведень. 

Планування інноваційної діяльності. Продуктово-тематичне, техніко-

економічне, оперативно-календарне планування інновацій. 

Вплив структури управління на інноваційні можливості організації. 

Узгодження організаційної структури управління із стратегією нововведень. 

Мотиваційний механізм інноваційної діяльності. Форми та методи 

стимулювання інноваційної діяльності. Організаційно-економічні форми 

стимулювання інноваційної активності працівників. 

 

 Тема 6. Управління інноваційним проектом 

Інноваційний проект: поняття та основні види. Життєвий цикл інноваційного 

проекту. Фінансування інноваційного проекту.  

Управління реалізацією інноваційних проектів. Ресурсне забезпечення 

інноваційного проекту. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне забезпечення. 

Створення та використання різних організаційних форм проектного управління. 

Управління персоналом у процесі реалізації інноваційного проекту. 

Управління проектними ризиками. Класифікація ризиків. Кількісна оцінка 

ризиків. Методи аналізу невизначеності та ризику. Методи управління ризиками. 

 

Тема 7. Управління ризиками в інноваційній діяльності 

   Управління ризиками в інноваційній діяльності. Поняття «управління 

ризиками». Класифікація ризиків. Система управління ризиками. Моніторинг ринку 

як перший етап процесу управління ризиками підприємства. Комплексна оцінка 

ризиків. Методи впливу на ризик можна розділити на чотири групи. 

 

Тема 8. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації 

Ефективність інноваційної діяльності. Характеристика результатів і 

ефективність витрат на інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність як об’єкт 

інвестування. 

Обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту. Критерії 

інвестиційної привабливості та оцінки інноваційних проектів. Методи оцінки 
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інноваційних проектів. Аналіз інноваційних проектів в умовах невизначеності. 

Оцінка впливу невизначеності на ефективність інноваційного проекту. Врахування 

проектних ризиків в оцінці ефективності інноваційних проектів. 
 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  

 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Концепція стратегічного 

управління. Предмет та об’єкт стратегічного управління підприємством. Стратегічні 

рішення на підприємствах та фактори впливу на їх прийняття. Ключові гіпотези 

стратегічного управління. Задачі стратегічного управління. Моделі стратегічного 

управління. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного управління в 

процесі розвитку українських підприємств в ринкових умовах господарювання. 

 

Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підроиєвства 

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні 

стратегічних рішень. Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія 

стратегій за рівнями стратегічних рішень. Виробнича стратегія підприємства та їх 

класифікація. Маркетингова стратегія підприємства та її субстратегії. Стратегії 

управління персоналом. Стратегії наукових досліджень та розробок. Стратегії 

підприємств на іноземних ринках. 

 

Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування 

стратегії підприємства 

Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний 

аналіз; стратегічний вибір; реалізація стратегії. Місія підприємства та правила її 

формулювання в процесі стратегічного управління підприємством. Класифікація 

стратегічних цілей. Побудова дерева стратегічних цілей. Формування системи 

стратегічних цілей і завдань. Сутність та принципи планування стратегій.  

Тема 4. Стратегічне планування 

Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування 

діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до 

організації стратегічного планування у підприємстві. Процес стратегічного 

планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії та правила її 

формування. Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей.  

 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 

Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних 

рішень. Специфіка загального, галузевого, операційного та внутрішнього 

середовища підприємства. Типи зовнішнього середовища підприємства. 

Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та невироб-

ничої сфер діяльності. Наукові підходи до визначення ступеня нестабільності 

зовнішнього середовища. Ризики ринкового середовища та їх роль у стратегічному 
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управлінні підприємством. Стратегічний аналіз галузевого середовища 

підприємства. Визначення ключових факторів успіху (КФУ). 

 

Тема 6. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 

конкурентних переваг 

Поняття «стратегічний потенціал підприємства». Елементи стратегічного 

потенціалу підприємства та фактори впливу на його формування і розвиток. Методи 

та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Сутність, 

класифікація та основні характеристики конкурентних переваг підприємства. 

Ресурси та компетенції, як носії конкурентних переваг підприємства. Концепція 

ланцюга формування вартості (цінностей). Вплив змін у стратегічному потенціалі 

підприємства на розвиток та зміцнення його конкурентних переваг на ринку. 

 

Тема 7. Види стратегічного управління 

Девіантний та превентивний характер системи управління. Системи управління 

в умовах стабільного, динамічного зовнішнього оточення та в умовах кризової 

ситуації. Поняття «сильних» і «слабких» сигналів зовнішнього середовища в 

процесі стратегічного управління підприємством. Управління на засадах контролю, 

екстраполяції, передбачення змін. Управління на засадах гнучких екстрених рішень. 

Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами України та 

інших країн світу. 

 

Тема 8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією 

підприємства 

Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його 

розробки. Стратегічна позиція підприємства та стратегічні зони господарювання 

(СЗГ): поняття та характеристика. Параметри, які характеризують стратегічну 

позицію підприємства та СЗГ. Ключові фактори успіху СЗГ: види та 

характеристика. Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною 

позицією підприємства. Визначення реальної та потенційної ємності ринку. 

Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та внутрішня) 

та синергізм СЗГ.  

 

Тема 9. Генерування стратегій та умови їх реалізації 

Критерії вибору стратегічних альтернатив. Використання матричних моделей у 

процесі генерування стратегій підприємства. Стратегічний набір підприємства та 

вимоги до його формування. Поняття стратегічної прогалини. Специфічні напрями 

заповнення стратегічної прогалини. Умови реалізації стратегії, пов’язані з 

управлінською структурою, організаційною культурою та персоналом 

підприємства. Створення корпоративної культури для підтримки стратегії 

підприємства.  

 

Тема 10. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на 

підприємстві 

Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю 
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підприємства в ринкових умовах господарювання. Методи оцінювання обраних 

підприємством стратегій. Критерії та показники ефективності стратегій. 

Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі 

реалізації стратегії. Суть стратегічних перетворень та визначення їх рівня. 

Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Шляхи 

подолання стереотипів, що загрожують змінам.  

  

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична 

адміністративна школа. Теорія адміністративної організації ідеального типу. 

Сучасна концепція адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного 

управління. Критика концепції адміністративного менеджменту. Проблеми й 

перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та 

невизначеності. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та 

цивілізаціях. 

 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 

Система адміністративного управління. Категорії адміністративного 

менеджменту. Структура AMS. Рівні формування AMS. Адміністративні органи 

управління та їх різновиди. Адміністрація (апарат управління) як орган 

адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту. Сутність 

і значення процесу адміністративного менеджменту. Складові процесу 

адміністративного менеджменту. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера- 

адміністратора. Адміністративні посади та їх ієрархія.  

 

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті 

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування. 

Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного планування. 

Методичні основи адміністративного планування. Методи розробки планів. Графіки 

виконання робіт. Стратегічне бачення, прогнозування і програмування. 

Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові 

комплексні програми.  

 

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт 

Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному 

менеджменті. Організування структури адміністрації. Закріплення повноважень, 

обов’язків та відповідальності працівників адміністрації підприємства. 

Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. 

Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного 

управління. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна 

спеціалізація адміністративного управління. Департаменталізація в апараті 

управління. Концепція проектування роботи. Зв’язок технології та проектування 
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роботи. Моделі проектування робіт. 

 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 

Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання демотивації. 

Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату 

правління. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління. 

Побудова систем стимулювання адміністрації. 

 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному 

менеджменті 

Види контролювання діяльності апарату управління. Попередній, поточний та 

завершальний контроль діяльності апарату правління. Особливості та умови 

контролювання адміністративної діяльності. Зміст адміністративного та 

виконавчого контролю. Особливості регулювання адміністративної діяльності в 

організації. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної 

діяльності. 

 

Тема 7. Адміністративні методи управління 

Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно-

розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Документаційне, інформаційне, 

правове, кадрове і технічне забезпечення системи адміністративного менеджменту. 

Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. Типологія 

керівників і підлеглих. Адміністративний вплив. Раціоналізація, демократизація та 

економізація відносин між підлеглими й адміністрацією. Колективне управління. 

 

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень 

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 

Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації. 

Побутова комунікаційних мереж в апараті управління. Форми адміністрування 

управлінських рішень. Характеристика систем виконання управлінських рішень. 

Форми прийняття управлінських рішень адміністрацією. Характеристика систем 

виконання управлінських рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції і 

стимулювання. 

 

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 

Інформаційні системи - основа сучасних технологій адміністративного 

менеджменту. Види та форми інформаційних систем в адміністративному 

менеджменті. Процесний підхід в адміністративному менеджменті. Адміністративні 

ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. Адміністративний менеджмент та 

концепція «заощадливого виробництва». Інтеграція системи адміністративного 

менеджменту з автоматизованою системою управління організацією. 

Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ІБО.  
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ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці 

Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі ринкових 

відносин Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його характеристика. 

Ринок та його інфраструктура. Види підприємства та їх класифікація. Об’єднання 

підприємств.  

 

Тема 2. Планування діяльності підприємства 

Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. Поняття та 

види планів, систематизація планів підприємства. Стратегічне планування 

діяльності підприємства. Види стратегій діяльності. Методи планування окремих 

показників господарсько-фінансової діяльності. Оцінка якості планів підприємства. 

 

Тема 3. Економічні характеристики продукції підприємства 

Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що 

виробляє та реалізує підприємство. Поняття «номенклатура» та «асортимент» 

продукції, що виробляється, «товарна», «валова», «чиста», «реаіізована продукція», 

«валовий оборот підприємства». Товарна політика підприємства і механізм її 

здійснення. Життєвий цикл товару та його значення для розробки товарної політики 

підприємства.  

 

Тема 4. Виробнича програма підприємства 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів 

підприємства. Фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції. 

Планування параметрів виробничої програми. Ресурсне забезпечення виробничої 

програми підприємства. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції 

підприємства.  

 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства 

Поняття виробнича потужність підприємства та його структурних підрозділів, 

окремих ланок, основного виду обладнання. Динамічні показники виробничої 

потужності. Взаємозв’язок виробничої потужності та пропускної спроможності 

підприємства. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої 

потужності.  

 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 

Поняття та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного 

потенціалу підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень використання 

ресурсного потенціалу. Основні напрями підвищення ефективності ресурсного 

потенціалу підприємства. 

 

Тема 7. Трудові ресурси підприємства 

Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Продуктивність 

праці робітників: поняття та методи оцінки. Форми мотивації праці робітників. 
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Системи оплати праці та їх характеристика. Методичні інструменти аналізу 

чисельності та фонду оплати праці підприємства. Зміст плану з праці та порядок 

його розробки. Шляхи раціоналізації витрат у складі фонду оплати праці 

підприємства. 

 

Тема 8. Майнові ресурси (активи) підприємства 

Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення 

діяльності. Класифікація активів підприємства. Поняття та особливості 

крутообороту оборотних активів підприємства. Запаси як складова ресурсного 

забезпечення підприємства: сутність, класифікація, види вартості та методи 

оцінювання вибуття. Методичні інструменти аналізу активів підприємства. Резерви 

прискорення оборотності активів підприємства. 

 

Тема 9. Фінансові ресурси (капітал) підприємства 

Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела 

формування. Капітал як складова ресурсів підприємства: сутність та принципи його 

формування. Класифікація капіталу підприємства. Аналіз капіталу підприємства. 

Планування обсягу та структури капіталу підприємства. Резерви зростання капіталу 

підприємства. 

 

Тема 10. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції 

Сутність понять витрати, по точні та капітальні витрати підприємства, 

виробнича собівартість продукції, послуг та робіт. Класифікація поточних витрат. 

Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Методичні інструменти 

аналізу поточних витрат підприємства. Резерви раціоналізації поточних витрат 

підприємства. 

 

Тема 11. Доходи та цінова політика підприємства 

Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності. 

Класифікація доходів підприємства. Цінова політика підприємства як фактор 

формування його доходів від реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. 

Методичні інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства.  

 

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства 

Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. 

Місце прибутку в системі економічних показників діяльності підприємства. 

Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. Резерви 

зростання прибутку підприємства: поняття, класифікація, методика оцінки.  

 

Тема 13. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки 

Поняття ефекту як результату діяльності підприємства, аналітичного показника 

і критерію оцінки діяльності підприємства. Особливості оцінки ефективності 

основних видів діяльності підприємства. Методи інтегральної оцінки ефективності 

діяльності підприємства. Напрями підвищення ефективності діяльності 

підприємства. 
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Тема 14. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки 

Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його оцінки. 

Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану підприємства. Сутність 

понять ліквідності та платоспроможності підприємства. Інтегральна оцінка 

фінансово-майнового стану підприємства. Послідовність етапів та вимоги її 

здійснення. 

 

Тема 15. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація 

(реструктуризація) підприємств в процесі розвитку 

Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській діяльності. 

Концепції розвитку підприємств. Сутнісна характеристика та організаційні форми 

трансформації підприємств та об’єднань. Розробка і реалізація програми 

трансформації підприємства. Вітчизняний і зарубіжний досвід трансформації та 

реструктуризації. 

 

Тема 16. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність 

Сутність та фази розгортання кризи. Методичні підходи до оцінки кризового 

стану та загрози банкрутства підприємства. Загальна характеристика процесу 

ліквідації збанкрутілого суб'єкта господарювання. Цілі та форми санації. Генезис 

формування та сучасне розуміння економічної безпеки підприємств, її місце і роль в 

системі управління підприємством. Методи моніторингу економічної безпеки 

підприємства.  

 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» 

Предмет вивчення дисципліни, її місце серед інших економічних дисциплін, 

структура і логіка викладання. Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і пе-

редумови розвитку. Рівні розвитку МЕВ. Види та форми МЕВ, їх взаємозв’язок. 

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку 

Світове господарство (СГ): сутність, елементи і суб’єкти, фактори розвитку. 

Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу. Соціально-

економічний принцип систематизації країн світу. Місце окремих угруповань країн у 

СГ і МЕВ. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) як концепція 

перебудови МЕВ.  

 

Тема 3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних 

відносин 

Доколоніальний період розвитку МЕВ. Зародження та розвиток міжобщинних 

господарських зв’язків. Міжнародні торговельні зв’язки стародавнього світу. 

Міжнародні економічні відносини епохи Середньовіччя. Зовнішньоторговельні 

відносини при феодалізмі. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на 
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розвиток МЕВ. МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня 

торгівля періоду первісного нагромадження капіталу. МЕВ капіталізму вільної 

конкуренції та монополістичного капіталізму. МЕВ у міжвоєнний період. Новий 

період розвитку всесвітніх економічних зв’язків. Зростання єдності та 

взаємозалежності суб’єктів світового господарства. 

 

Тема 4. Середовище міжнародних економічних відносин 

Поняття середовища МЕВ, його структура й особливості. Економічне 

середовище функціонування МЕВ, стан ринкових відносин країн і особливості їх 

розвитку. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному 

рівні. Центробіжні тенденції в МЕВ. Роль міжнародних рейтингів в оцінці стану 

економічного середовища. Політико-правове середовище. Соцільно-культурне 

середовище. 

 

Тема 5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 

Міжнародний поділ праці (МПП) - вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. Система 

міжнародного поділу праці та основні тенденції її розвитку у сучасних умовах. 

Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування. 

Проблеми і передумови участі України в МПП. 

 

Тема 6. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 

економічних відносин 

Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на сучасному етапі. Регіональна 

структура (географічний розподіл) МТ. Монополізація світової торгівлі. 

Кон’юнктура товарних ринків - сутність, фактори формування і розвитку, система 

показників вивчення й основні форми виявлення. Ціноутворення на світовому 

ринку. Види і форми МТ. Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики 

держав. Засоби зовнішньоторговельної політики. Регулювання міжнародних 

торговельних відносин. Передумови й особливості участі України в МТ. 

 

Тема 7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 

Значення світового ринку послуг, передумови його формування. Специфічні 

ознаки міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура і географічні 

напрямки. Секторальні ознаки розвитку міжнародних ринків послуг. Регулювання 

МЕВ у сфері послуг. Роль та механізми регулювання міжнародної торгівлі 

послугами у форматі ГАТС. Проблеми участі України в міжнародній торгівлі 

послугами. 

 

Тема 8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво 

Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої 

діяльності. Міжнародний рух капіталу. «Інвестиційний клімат». Іноземні інвестиції 

в економіці України. ТНК - головні суб’єкти міжнародної виробничої та 

інвестиційної діяльності, їх сутність і еволюція, сучасна стратегія. Роль фінансово-

промислових груп (ФПГ) у розвитку міжнародного виробничого співро-

бітництва.Спільні підприємства (СП). Міжнародні стратегічні альянси (MCA). 
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Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в 

Україні.Міжнародні фінансові ринки та рух капіталу. Офшорні зони. Регулювання 

міжнародної інвестиційної діяльності. 

 

Тема 9. Міжнародна міграція робочої сили 

Поняття міжнародної міграції робочої сили. Міжнародний ринок спеціалістів 

високої кваліфікації («золотих комірців») і проблема «відпливу інтелекту». Загальні 

закономірності створення світового ринку робочої сили, головні регіони і центри її 

міжнародного тяжіння й експорту. Державне і міжнародне регулювання трудової 

міграції. Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з питань 

міграції (МОМ) та їх роль у вирішенні питань безробіття і захисту прав трудящих. 

Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні. 

 

Тема 10. Міжнародний науково-технічний обмін 

НТС як форма МЕВ. Міжнародні науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи (НДДКР). Комерційний зміст науково-технічних відносин. 

Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу- хау. Захист інтелектуальної власності. 

Інтернаціоналізація НТС. Міжнародні науково-технічні програми. Перспективи 

включення науково-технічного потенціалу України до міжнародних науково-

технічних зв'язків. 

 

Тема 11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність, елементи. 

Еволюція світової валютної системи. Механізм міжнародних розрахунків. 

Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних балансів 

країн світу.  

 

Тема 12. Міжнародні кредитні відносини 

Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці, функції у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. Передумови формування і розвиток світового 

ринку позичкових капіталів. Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів. 

Сутність та особливості розвитку євроринку. Роль транснаціональних банків у 

розподілі та перерозподілі міжнародних позичкових ресурсів. Проблеми зовнішньої 

заборгованості. Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів для еконо-

мічного розвитку України. 

 

Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція 

Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) - закономірність розвитку світового 

господарства і МЕВ. Регіональний характер МЕІ як її особливість. Регіональні 

інтеграційні об’єднання економічно розвинених країн. Об’єктивні передумови, 

політичні й економічні цілі, основні етапи розвитку західно- європейської 

економічної інтеграції. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). ЄС - ЄАВТ. 

Північноамериканська економічна інтеграція. Інтеграційні процеси в економіці 

країн, що розвиваються. Роль МЕІ у здійсненні НМЕП. Особливості економічної 
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інтеграції країн Латинської Америки. Проблеми розвитку регіонального 

економічного співробітництва в Африці. Основні економічні угруповання країн 

Африки. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Україна в 

світових та регіональних інтеграційних процесах. 

 

Тема 14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин 

Поняття «міжнародні економічні організації» (МЕО). Економічна діяльність 

ООН, її рівні. МЕО поза системою ООН. Організація економічного співробітництва 

і розвитку (ОЕСР). «Велика вісімка». Група Світового банку, мета створення, 

функції, структура. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Банк міжнародних 

розрахунків (БМР). Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). 

Міждержавні загальноекономічні та політичні організації країн, що розвиваються. 

Міждержавні галузеві організації. Міжнародні об’єднання підприємців. Україна і 

міжнародні економічні організації. 

 

Тема 15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 

зв’язків 

Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. Передумови 

входження України до світового економічного простору. Проблеми економічної 

безпеки. Україна в міжнародних інвестиційних відносинах. Національні економічні 

інтереси України у сфері МЕВ: регіональні, субрегіональні і локальні. Головні 

напрями розвитку МЕВ: розвиток двосторонніх міжнародних відносин, розширення 

участі у європейському регіональному співробітництві, співробітництво в межах 

СНД, членство в міжнародних організаціях. Пріоритети України в регіональному 

співробітництві. Проблеми співробітництва з ЄС. Нові регіональні напрями 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Україна - член СОТ: зовнішні 

детермінанти економічного розвитку країни. Переваги та загрози лібералізації 

внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі. 

 

Тема 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин 

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації СГ. 

Роль НТР у зближенні якісних характеристик сучасного виробництва. Глобалізація 

економічного розвитку і роль МЕВ у налагодженні зв’язків національних економік 

зі світовим господарством, формуванні елементів глобальної економіки. Світова 

економічна рівновага, механізм її регулювання. Рушійні сили й особливості 

сучасної економічної глобалізації, її головні форми. Глобальні проблеми СГ і МЕВ.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Співбесіда зі спеціальності 073 «Менеджмент» для вступників за ОС Магістра 

усіх форм навчання складається з теоретичних питань для виявлення мінімального 

рівня обізнаності змістом спеціальності/професії.  

Під час співбесіди абітуріентам пропонуються три питання: з дисциплін циклу 

загальноекономічної підготовки (ПЗ) та з циклу професійно-орієнтованих дисциплін 

(ПП). 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

1. Кваліфікаційна співбесіда – склав / не склав.  

Критерії оцінювання питань фахової співбесіди 
 Максимальна 

кількість балів за 

відповідь 

Критерії оцінювання 

Склав 

Студент дав обґрунтовані, глибокі й теоретично правильну відповідь на 

поставлене питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує 

здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання. 

Студент дав теоретично правильну відповідь на поставлене питання; 

робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність 

висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних 

поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, 

які підтверджують відповідь на питання; але ним допущені незначні 

помилки. 

Не склав 

Студентом у розкритті змісту питань були допущені суттєві помилки у 

формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, 

посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо 

глибоко. Відповідь  містить зайвий матеріал. 

Відповідь відсутня. Хід думок студента не вірний і тому немає 

правильної відповіді на питання.  

2. Іспит – за 200-бальною шкалою: 
За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 

Вступний фаховий іспит зі спеціальності 073 «Менеджмент» для вступників за 

ОС Магістра усіх форм навчання складається з теоретичних питань та тестових 

завдань комплексу дисциплін ОС «Бакалавр» спеціальності  «Менеджмент». 

Представлені завдання мають три рівні складності. 

Оцінювання здійснюється від 0 - 200 балів (за 200-бальною шкалою). 

Прохідний бал для участі у конкурсному відборі 100 балів. 

За кожне правильно виконане завдання першого рівня складності абітурієнт 

може отримати 40 балів, другого – 20 балів, третього – 6 балів. Таким чином, 

максимально можлива кількість балів, які отримує абітурієнт за повністю виконаний 
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комплекс завдань першого рівня, може дорівнювати 80 балам, другого – відповідно 

120 балів. 

Оцінка в балах виставляється наступним чином: 
Перший рівень 

40 балів Якщо студент вірно виконав завдання  

0 балів Якщо студент не дає вірної відповіді на завдання та хід його думок не вірний 

Другий рівень 

6 балів Якщо студент вірно виконав завдання  

0 балів Якщо студент не дає вірної відповіді на завдання та хід його думок не вірний 

 

 

 

Рівень 
Кількість 

завдань 

Оцінка в балах за виконане завдання Максимальна 

кількість балів Вірна відповідь Невірна відповідь 

Перший 2 40 0 80 

Другий 20 6 0 120 

Всього 24 200 
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Додаток А 

Структура екзаменаційного білету  

 

Завдання 1. Потребує повної відповіді на два питання. 

1. Вплив зовнішнього середовища на управління підприємствами. 

2. Менеджмент та підходи до його визначення. 

 

Завдання 2. В кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із 

запропонованих.  
1 Економічна політика — це: 

1 Цілеспрямована система погоджених і пов'язаних між собою найближчих і 

довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни. 

2 Політика екологічної безпеки країни. 

3 Здатність до прийняття господарських рішень. 

4 Здатність керувати економічними процесами. 

 

2. … 

3. … 

 

20. Підставою для прийняття судом ухвали про вступ до справи третьої особи з 

самостійними вимогами є: 

1 Клопотання сторін. 

2 Подання прокурора. 

3 Позовна заява третьої особи. 

4 Ініціатива господарського суду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


