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ВСТУП 

Прийом вступників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, які 

здобули освітньо–кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю (на 3 курс); які здобули базову або повну вищу освіту за 

іншою спеціальністю (на 4 курс) на напрям підготовки «Менеджмент», 

проводиться за результатами фахового вступного випробування 

(комплексний іспит з фаху) з дисциплін: «Основи менеджменту», «Основи 

логістики» та «Маркетинг». 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»: 

Вступ 

Поняття «менеджмент»; види діяльності менеджерів; розподіл 

менеджера за рівнями управління; вимоги до майстерності менеджерів. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Адміністративні методи 

управління. Економічні методи управління. Соціально-психологічні методи 

управління  

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ 

Тема 1 Поняття і сутність менеджменту 

Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту. Менеджмент як система 

наукових знань. Методи менеджменту. Менеджмент як мистецтво 

управління. Менеджмент і підприємництво. Особливості управлінської праці. 

Сфери менеджменту. Методи досліджень Закони, закономірності та принципи 

управління. Принципи управління. Сфери та рівні менеджменту. 

Тема 2. Передумови виникнення та етапи розвитку теорії і практики 

менеджменту  

Причини, історія виникнення і сутність менеджменту. Особливості і 

специфіка менеджменту. Основні принципи менеджменту. Тенденції 

розвитку теорії і практики управління. Основні напрямки розвитку теорії і 

практики менеджменту. Сучасні підходи до розвитку менеджменту. 
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Тема 3. Еволюція управлінської думки  

Характеристика наукових шкіл в менеджменті. Сучасні концепції 

менеджменту. Класична теорія менеджменту. Неокласична теорія 

менеджменту. Кількісна теорія менеджменту. Інтегровані підходи до 

управління. Розвиток управлінської науки в Україні 

 

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 4. Організація як об’єкт управління  

Основні закони організації. Місія, філософія і політика організації. 

Сутність і класифікація організацій та її місце в системі управління. Загальні 

риси організацій. Механізм координації. Вертикальна та горизонтальна 

координація. Поняття, параметри і типи організаційної структури. 

Організаційні зміни та управління ними. Класифікація організацій. Типи 

організацій в Україні  

Організація як відкрита система Загальні характеристики зовнішнього 

середовища організації. Культура організації  

Тема 5. Планування в організації  

Поняття і місце планування в системі організації. Система планів в 

організації. Види планування у менеджменті. Методи планування. Тактичне й 

оперативне планування. Етапи стратегічного планування Базові стратегії. 

Реалізація стратегічного плану. Бізнес-планування. Завдання бізнес-

планування. Складові бізнес-плану  

Тема 6. Основи теорії мотивації  

Поняття та елементи мотивування. Сутність, значення і необхідність 

мотивації персоналу. Змістовний підхід в мотивуванні. Процесуальні теорії 

мотивації. Процесуальний підхід в мотивуванні. Засоби мотиваційного 

впливу. Винагорода як інструмент мотивації 

Тема 7. Управлінський контроль  

Сутність і види управлінського контролю. Поняття й процес контролю. 

Види управлінського контролю. Модель процесу контролю. Характеристики і 
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властивості ефективного управлінського контролю. Системи контролю. 

Побудова ефективної системи контролю. Принципи і цілі контролювання. 

Етапи процесу контролювання. Види управлінського контролю 

Тема 8. Організація як функція управління 

Поняття «організація». Визначення, значення і необхідність створення 

організаційних структур. Особливості і характеристики організаційних 

структур. Основні види традиційних організаційних структур. Лінійна 

організація. Функціональна організація. Лінійно – функціональна організація. 

Нетрадиційні організаційні структури. Органічна організаційна структура. 

Організація, орієнтована на колектив, - команда. Неформальна організація. 

Основні принципи і правила проектування організаційних структур. 

Принципи формування структури апарату управління. Достоїнства і недоліки 

організаційних схем. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Тема 9. Процес прийняття управлінських рішень  

Сутність та поняття управлінського рішення. Фактори, що впливають на 

процес прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. 

Основні елементи та етапи процесу прийняття управлінського рішення. 

Методи і моделі прийняття рішень. Досягнення американського та японського 

менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських 

рішень. Моделювання. Методи прогнозування. 

Тема 10. Комунікації в управлінні 

Характеристики інформації. Класифікація управлінської інформації. 

Вимоги, які пред’являються до інформації Поняття та процес комунікації. 

Типи та моделі комунікації. Види комунікацій. Організація комунікаційного 

процесу. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації та шляхи їх 

подолання. Архітектура системи автоматизованої обробки інформації. 

Технічне та програмне забезпечення. Організація ділових бесід і переговорів. 

Тема 11. Управління конфліктами та стресами 
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Сутність і призначення методів управління. Економічні методи 

управління. Адміністративні методи управління. Соціально-психологічні 

методи управління. Конфлікти в трудовому колективі. Типологія, 

спрямованість, розвиток і наслідки конфліктів. Способи попередження 

конфліктів у трудовому колективі. Методи управління конфліктами. Типові 

стилі поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Тема 12. Лідерство 

Сутність організаційної діяльності Повноваження, обов’язки, 

відповідальність. Централізація та децентралізація управління Види 

організаційних структур Критерії оцінки організаційної структури 

управління Організаційне проектування. Основні функції керівника. Влада та 

вплив. Лідерство й авторитет. Форми впливу та влади. Типологія стилів 

керівництва. Суть лідерства. Теорії лідерства. 

Тема 13. Відповідальність та етика у менеджменті 

Відповідальність у менеджменті Етика менеджменту Взаємозв’язок 

відповідальності й етики у менеджменті Культура і розвиток організації. 

Культура організації і її рівень. Основні напрямки і фактори розвитку 

організації. Соціальна відповідальність і нова корпоративна культура 

Тема 14. Ефективність управління  

Поняття організаційної ефективності та її критерії. Підходи до 

визначення ефективності управління. Ключові елементи системи оцінки 

ефективності управлінської діяльності. Результативність і ефективність 

менеджменту Показники ефективності управління. Методика розрахунку 

економічної ефективності управлінської  праці  
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ»: 

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ 

Тема 1. Логістика як наука про управління матеріальними 

потоками. 

Логістика новий напрям в організації руху товару у сфері виробництва, 

обігу, інформації. Сутність та цілі логістики. Визначення логістики. Види 

логістики, характеристика макрологістики та мікрологістики. Вплив 

логістики на ефективність виробництва за рахунок зменшення витрат на 

матеріально-технічне постачання і транспорт. Основні задачі логістики . 

Тема 2. Логістичні системи і ланцюги.   

Основні підсистеми логістичної системи. Основні властивості 

логістичних систем. Необхідність системного підходу до визначення 

логістичного ланцюга. Зв’язки та межі логістичних систем. Логістичні 

ланцюги.  Інтегративність та інерційність - властивості логістичної системи. 

Мета логістичної системи. Поняття фізичної і умовної ринкової меж 

логістичної системи. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИКА 

Тема 3. Логістика закупівель 

Завдання  і функції закупівельної логістики. Процес придбання 

матеріалів. Планування і забезпечення виробництва матеріалами. 

Характеристика найважливіших критеріїв відбору та оцінки постачальників. 

Сутність детермінованих методів розрахунку потреби матеріалів. Розрахунок 

оптимального обсягу замовлення. Зовнішня оцінка результатів діяльності 

логістичної системи. Внутрішня оцінка результатів діяльності логістичної 

системи. 

Тема 4. Виробнича логістика 

Завдання і функції виробничої логістики. Основи управління 

матеріальними потоками у виробництві. загальної моделі логістичної 

підсистеми «Організація та управління основним виробничим процесом». 
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Порівняльна характеристика систем управління матеріальним потоком у 

процесі виробництва. Об'єкти вивчення виробничої логістики. Організація 

матеріальних потоків. системи управління матеріальними потоками у 

виробництві. Відмінність виштовхуючої і витягаючої систем управління 

матеріальними потоками. структуру внутрішньовиробничої логістики. 

Циклом виконання замовлення. Форми організації руху матеріальних 

потоків.  

Тема 5. Системи управління матеріальними потоками 

Реалізація різних логістичних концепцій у виробничому процесі. 

Логістична концепція «MRP». Перевагами систем MRP. Мікрологістина 

концепція KANBAN. Мікрологістична концепція «Оптимізована виробнича 

технологія». Мікрологістична концепція «Худе виробництво».     

Тема 6. Логістика розподілу 

Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Логістика і маркетинг. 

Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Канали розподілу товарів та форм 

доведення товарів до споживача.  Роль розподільчих центрів у логістичних 

ланцюгах. Типи посередників в каналах розподілу. 

Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. 

Проектування дистрибутивних систем. Штовхаючі і тягнучі логістичні 

системи збуту продукції. Принципова відмінність розподілу від збуту. 

Сутність розподільчої мережі. Функції розподільчого центру. Переваги і 

недоліки централізованої та децентралізованої розподільчої системи. 

Особливості системи побудови каналів розподілу.  

Тема 7. Логістика складування 

Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та 

функції складів в логістичній системі. Класифікація складів за формою 

власності, функціональним призначенням, спеціалізацією, технічною 

оснащеністю, наявністю під’їзних шляхів тощо.  

Особливості функціонування складів в різних функціональних областях 

логістики: постачанні, виробництві, збуті. Вибір між власним складом і 
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складом загального користування. Визначення кількості  та розміщення 

складської мережі. Вибір системи складування. Організація логістичного 

процесу на складі.  

Роль тари та паркування в зменшенні логістичних витрат. Розрахунок 

інтенсивності вантажопотоків та обсяг вантажопереробки на складі. 

Оптимізація потоків та складів.  

Тема 8. Транспортна логістика 

Мета, завдання та функції транспортної логістики. Логістична оцінка 

видів транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні 

витрати.  Системи доставки: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, 

термінальні. види транспорту. Чинники, які враховують при виборі 

транспортного засобу.  

Принципи доставки «від дверей до дверей» і «точно в термін». Вибір 

оптимального способу транспортування. Вибір оптимального перевізника. 

Вибір логістичних посередників. Оцінка надійності способи доставки. 

Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. 

Управління доставкою в режимі реального часу. Ризики та організація 

страхування вантажів. Класифікація вантажопотоків. Схеми організації 

транспортного процесу.  

Тема 9. Інформаційна логістика   

Значення і завдання інформації в логістиці. Інформаційні логістичні 

системи. Основні вимоги до інформаційних логістичних систем Побудова і 

функціонування інформаційних логістичних систем. Принципи побудови 

інформаційної логістичної системи. Вимірювання інформаційних потоків.  

Тема 10. Управління запасами 

Витрати в системі управління запасами. Види матеріальних запасів. 

Системи регулювання запасів. Стратегії управління запасами. Причини 

створення матеріальних запасів. АВС-ХУZ в управлінні матеріальними 

запасами. Норма складських витрат. Характеристика розмірів замовлення.  

Тема 11. Сервіс у сфері логістики    
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Поняття логістичного сервісу. Надання логістичних послуг як засіб 

підвищення конкурентоспроможності учасників логістичної системи. 

Класифікація видів сервісу. Рівень логістичного обслуговування.  

Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу. Логістика 

сервісного відгуку – SRL. Вибір стратегії  досягнення рівня оптимального 

логістичного сервісу. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних 

послуг.  

Параметри і характеристика логістичного обслуговування. Основні 

заходи логістичного обслуговування в післяпродажний період. основні групи 

робіт в області логістичного сервісу. Критерії оцінки якості логістичного 

обслуговування. критерії оцінки якості логістичного обслуговування. 

Тема 12. Організація логістичного управління    

Функції управління логістикою. Механізм управління матеріальними 

потоками. Підрозділи організаційної структури підприємства, які є 

відповідальними за управління матеріальними потоками.  

Основні функції відділу логістики на підприємстві. Сутність системи 

планування потреб у матеріалах. Завдання служби логістики на підприємстві.  

Тема 13. Управління матеріальними потоками 

Діагностика як функція управління матеріальними потоками. Види 

матеріальних потоків. Методи оптимізації матеріальних потоків. Принципи 

діагностики матеріальних потоків. Фази процесу діагностики. Стан 

матеріальних потоків.  

Тема 14.  Ефективність логістичної системи 

Ефективність логістичної системи, методика її оцінювання. Визначення і 

оптимізація логістичних витрат. Способи визначення витрат. Групи витрат 

логістичних систем. Критерії оптимізації процесів у логістиці. Критерії 

вибору складської форми постачання.  Критерії вибору транзитної форми 

постачання.  
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»: 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

Історія виникнення та розвитку маркетингу як науки. Маркетинг як 

філософія бізнесу. Сутність маркетингу та його визначення. Предмет, мета, 

роль (значення) маркетингу. Суб’єкти маркетингу. Інформація, яку отримує 

підприємство за допомогою маркетингу. Основні поняття та категорії 

маркетингу: нужда, потреба, запит, товар, обмін, угода, ринок.  Нормативно-

правова база маркетингової діяльності в Україні (Закон України «Про 

рекламу», Закон України «Про захист прав споживачів», Закон України «Про 

Антимонопольний комітет України», закон України «Про захист від 

недобросовісної конкуренціі», Закон України «Про обмеження монополізму 

та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності»). Еволюція концепцій маркетингу, їх сутність: удосконалення 

виробництва, удосконалення товару, інтенсифікація комерційних зусиль, 

маркетингу та соціально-етичного маркетингу. 

Тема 2. Класифікація маркетингу 

Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності 

(орієнтований на продукт, на споживача, змішаний); сфери (маркетинг 

товарів споживчого попиту, виробничо-технічного призначення, 

торговельний); періоду, на який розробляється маркетингова політика 

підприємства, попиту (конверсійний, підтримуючий, розвиваючий, 

стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвиваючий, демаркетинг, 

протидіючий маркетинг), залежно від головних суб'єктів уваги, за рівнем 

розв'язання маркетингових завдань, за ступенем диференціації 

маркетингових функцій, залежно від кінцевої мети діяльності підприємства, 

за ступенем охоплення цільової аудиторії, за ступенем охоплення території, 

за ступенем поєднання інтересів постачальників та посередників, залежно від 

маркетингової стратегії і тактики конкурентів. 

Тема 3. Характеристика маркетингу 
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Управління за цілями. Маркетингові цілі (види цілей, вимоги до них, 

завдання, принципи, функції). Принципи маркетингу. Функції маркетингу. 

Маркетингове середовище. Мікросередовище фірми та його складові. 

Макросередовище маркетингу та його складові. Вплив факторів зовнішнього 

середовища на маркетингову діяльність фірми. Система засобів маркетингу 

та її структура (концепція “4Р”). Поняття маркетингової суміші (marketing-

mix). Маркетингові стратегії. 

Тема 4. Маркетингові дослідження 

Ринок. Типи та види ринків. Сегментація. Кон’юнктура ринку. Види 

товарної кон’юнктури. Місткість ринку: сутність поняття та методика 

розрахунку. Ринкова частка фірми як основний показник, який відображає 

ефективність маркетингової діяльності підприємства. Маркетингова 

можливість фірми. Матриця Ансоффа. Дослідження поведінки покупців на 

споживчому ринку. Моделювання купівельної поведінки споживача. 

Сутність і завдання комплексного маркетингового дослідження ринку, його 

зміст, структура, основні напрямки, етапи та методи його проведення. 

Основні аспекти дослідження ринку. Маркетингова інформаційна система. 

Допоміжні підсистеми, які формують маркетингову інформаційну систему. 

Складові частини процесу маркетингового дослідження. Первинні та 

вторинні дані, методи їх одержання. Переваги та недоліки первинної та 

вторинної інформації. План збирання первинної інформації. Принцип 

формування вибірки. Види опитування. Форми опитування. Інструменти 

дослідження. 

Тема 5. Маркетингова товарна політика 

Сутність маркетингової товарної політики, її місце та значення в 

комплексі маркетингу. Зміст (структура) маркетингової товарної політики. 

Товар у маркетингу. Групи товарів. Класифікація товарів широкого вжитку. 

Основні товарні атрибути: властивості, упаковка, унікальність, популярність, 

імідж, якість, умови поставки, монтаж, сервіс, гарантія, ціна. 

Конкурентоспроможність продукції: сутність, концепція та методи 
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визначення. Алгоритм оцінювання конкурентоспроможності продукції. 

Сутність поняття «новий продукт». Алгоритм планування нової продукції та 

характеристики його основних етапів: визначення мети розробки нової 

продукції; джерела та методи генерування ідей; оцінювання і критерії добору 

ідей; розробка та перевірка задуму; розробка стратегії нової продукції; 

безпосередня розробка продукції; пробний маркетинг; розгортання 

виробництва і комерційної реалізації продукції. Причини невдач нової 

продукції на ринку. Концепції життєвого циклу товару та її значення в 

маркетинговій діяльності. Етапи життєвого циклу товару та їх 

характеристика. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товару 

Поняття та характеристики товарного асортименту. 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 

Сутність маркетингової цінової політики, її місце і значення в комплексі 

маркетингових засобів. Структура маркетингової цінової політики. Ціна в 

маркетингу. Постановка завдання ціноутворення. Етапи встановлення ціни. 

Маркетингові цінові стратегії. Маркетингові цінові стратегії щодо нових 

товарів. Пристосування ціни. Фактори, що впливають на цінову політику. 

Тема 7. Маркетингова політика продажу 

Сутність, завдання, функції, маркетингової політики продажу та її місце 

в комплексі маркетингових засобів. Етапи планування політики продажу. 

Методи збуту товарів, їх переваги та недоліки. Канали збуту та їх 

характеристика. Довжина каналу збуту. Ширина каналу збуту. Рівень 

інтенсивності каналу збуту. Посередницька діяльність у каналах розподілу. 

Фактори, які впливають на вибір каналу розподілу. Основні аспекти 

управління каналами розподілу. Логістика. Шість правил логістики. 

Тема 8. Маркетингова політика просування 

Сутність маркетингової політики просування та її місце в маркетинговій 

діяльності фірми. Структура та характеристика маркетингової політики 

просування. Фактори, що визначають структуру маркетингової політики 

просування. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і 
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характеристика його основних етапів: визначення мети; виявлення цільової 

аудиторії та бажаної зворотної реакції; вибір звернення; вибір засобів 

поширення маркетингової інформації; вибір засобів впливу, формування 

каналів зворотного зв’язку. Реклама: сутність, види, функції, рішення щодо 

рекламного звернення, вибір носіїв реклами, складання графіка 

рекламування, тестування реклами, безпосереднє рекламування, контроль; 

оцінка ефективності реклами. Стимулювання збуту: сутність, 

характеристика, методи. «Паблік рілейшнз»: сутність і засоби. Паблісіті. 

Товарна пропаганда. Лобізм. Спонсорство. Персональний продаж: сутність, 

умови застосування, переваги, недоліки. Виставки та ярмарки. Методи 

визначення бюджету на просування товарів. 

Тема 9. Організація маркетингу 

Еволюція відділів маркетингу на підприємстві. Організаційні структури 

управління маркетингом на підприємстві. Функціонально-товарна структура, 

функціонально-регіональна структура, товарно-регіональна структура 

управління маркетингом. Функції та критерії оцінки роботи працівників 

відділу маркетингу. Стимулювання працівників відділу маркетингу. Розробка 

положення про службу (відділ) маркетингу на підприємстві. Критерії 

ефективності діяльності маркетингових служб. 

Тема 10. Контроль маркетингу 

Сутність контролю маркетингу та його основні складові. Види 

маркетингового контролю, їх мета та прийоми реалізації. Кількісні критерії 

ефективності діяльності служби маркетингу. Контроль виробництва та 

реалізації продукції. Контроль прибутковості. Ревізія маркетингового 

середовища. 

Тема 11. План маркетингу підприємства 

Сутність планування маркетингу. Головна задача, функції, принципи 

плану маркетингу. Складові плану маркетингу. Основні блоки заходів плану 

маркетингу. Збір і аналіз комерційної інформації. Методи, що 
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використовуються для аналізу плану маркетингу (аналіз маркетингових 

витрат, аналіз реалізації, ревізія маркетингу). 
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