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ВСТУП
Прийом вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста; ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за
іншою спеціальністю для здобуття ступеня бакалавра на спеціальність «Менеджмент» (на 3
курс) проводиться за результатами фахового вступного випробування з дисципліни «Основи
менеджменту».
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
МОДУЛЬ . 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.
Тема 3. Еволюція управлінської думки
Характеристика наукових шкіл в менеджменті. Сучасні концепції менеджменту.
Класична

теорія

менеджменту.

Неокласична

теорія

менеджменту.

Кількісна

менеджменту. Інтегровані підходи до управління. Розвиток управлінської науки в Україні
МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

теорія
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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 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.
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МОДУЛЬ 3. 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
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.
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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
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_______
1 завдання. Теорія менеджменту та історія її розвитку.
2 завдання. Функції менеджменту
3 завдання. Процес управління та його ефективність
КРИТЕРІЇ
оцінювання відповідей на вступних випробуваннях
Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень
вступників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент»
та встановлюють відповідність між вимогами до знань і умінь вступників та показником
оцінки в балах.
Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: відмінно, добре, задовільно,
незадовільно.

Рівень досягнень
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Оцінка
(5- бальна шкала)

Оцінка
(12- бальна шкала)

5
4
3
2

10-12
7-9
4-6
1-3

Оцінка
(шкала від 100
до 200 балів)
180-200
150-179
120-149
100-119

Відмінно – знання вступника є глибокими, міцними, системними, вступник
вміє застосовувати знання для виконання завдань, вміє самостійно оцінювати
різноманітні ситуації, виявляти і відстоювати особисту позицію.
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Добре – вступник знає істотні ознаки понять, явищ, вміє пояснити основні
закономірності, а також самостійно застосовувати знання в стандартних
ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, узагальненням тощо),
вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь правильна,
логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
Задовільно - вступник відтворює основний навчальний матеріал, виконує
завдання за зразком, володіє елементарними знаннями з дисципліни.
Визначення понять дає з помилками й неточностями.
Незадовільно – відповідь фрагментарна, характеризується початковими
уявленнями про предмет вивчення.
При оцінюванні відповіді на вступному випробуванні враховуються:


правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;



рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,

синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки
тощо;


вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх;



самостійність суджень.
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