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ВСТУП
Мета.

Програма

призначена

для

проведення

вступних

фахових

випробувань для навчання в магістратурі Навчально – наукового інституту
менеджменту

безпеки

Університету

спеціальністю

073«Менеджмент»

економіки

(спеціалізація

та

права

«КРОК»

«Управління

за

фінансово-

економічною безпекою», «Управління приватною детективною діяльністю»).
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. До складання
вступного фахового випробування для навчання в магістратурі Навчально –
наукового інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права
«КРОК» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління
фінансово-економічною безпекою», «Управління приватною детективною
діяльністю», допускаються особи, які мають вищу освіту (бакалавр, спеціаліст,
магістр) за усіма напрямами підготовкиабо спеціальностями.
Порядок проведення вступних випробувань визначається положенням
про приймальну комісію Університету економіки та права «КРОК».

2

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту
Поняття «менеджмент» у широкому та вузькому розумінні. Цілі та завдання
менеджменту. Функції менеджменту: планування, організація діяльності,
мотивація

та

контроль.

Взаємозв’язок

та

взаємозалежність

функцій

менеджменту. Методи менеджменту. Роль менеджера в організації. Поняття і
класифікація функцій управління
Тема 2. Менеджмент економічної безпеки
Сутність та зміст визначення - «економічна безпека організації». Сучасні загрози
економічної безпеки організації. Основні принципи управління забезпеченням
економічної безпеки організації. Функції менеджменту економічної безпеки.
Тема 3. Організація в процесі управління
Поняття організаційної структури управління. Види організаційних структур
управління.

Сучасні

тенденції

у

формуванні

організаційних

структур

управління.
Тема 4. Управлінське рішення
Місце

управлінських

рішень

у

процесі

менеджменту.

Класифікація

управлінських рішень. Умови на яких базуються управлінські рішення. Етапи
вироблення раціональних управлінських рішень. Адміністративні процедури
забезпечення прийняття та реалізації управлінських рішень.
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Тема 5. Планування в організації
Поняття і місце планування в систем управління організацією. Місія
організації. Стратегічне планування. Оперативне планування. Планування
діяльності з забезпечення економічної безпеки організації.
Тема 6. Управліния персоналом
Методи управління персоналом. Сутність та місце мотивації в системі
управління. Основні категорії мотивації: потреби та винагорода. Види
стимулів: матеріальні та нематеріальні, позитивні та негативні. Сутність та зміст
визначення - «надійність персоналу». Загрози економічної безпеки підприємства
з боку персоналу. Сутність та зміст визначення - «корпоративні конфлікти».

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
1. Цілі та завдання менеджменту?
2. Які функції виконує менеджмент організації?
3. Взаємозв’язок

та

взаємозалежність

функцій

менеджменту?
4. Функція планування менеджменту?
5. Функція організація діяльності менеджменту?
6. Функція мотивація менеджменту?
7. Функція контролю менеджменту?
8. Яка роль менеджера в організації?
9. Вимоги до освіти та особистих якостей менеджера організації?
10.Поняття і класифікація функцій управління?
11. Функції менеджменту економічної безпеки?
12.Класифікація методів менеджменту?
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13. Сутність та зміст визначення - «економічна безпека організації»?
14. Внутрішні загрози економічної безпеки організації?
15. Зовнішні загрози економічної безпеки організації?
16. Основні принципи управління забезпеченням економічної безпеки
організації.
17.Поняття організаційної структури управління?
18.Види організаційних структур управління?
19.Сучасні тенденції у формуванні організаційних структур управління?
20.Переваги та недоліки функціональної, дивізіональної, матричної та
корпоративної структури управління?
21.Місце управлінських рішень у процесі менеджменту?
22.Класифікація управлінських рішень?
23.Умови на яких базуються управлінські рішення?
24.Етапи вироблення раціональних управлінських рішень?
25.Адміністративні

процедури

забезпечення

прийняття

та

реалізації

управлінських рішень?
26.Поняття і місце планування в систем управління організацією?
27.Місія організації?
28.Стратегічне планування діяльності організації?
29.Оперативне планування діяльності організації?
30.Планування діяльності з забезпечення економічної безпеки організації?
31.Методи управління персоналом?
32.Сутність та місце мотивації в системі управління?
33.Основні категорії мотивації: потреби та винагорода?
34.Матеріальне стимулювання персоналу?
35.Нематеріальне стимулювання персоналу?
36. Сутність та зміст визначення - «надійність персоналу»?
37. Загрози економічної безпеки підприємства з боку персоналу?
38. Сутність та зміст визначення - «корпоративні конфлікти»?
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