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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки магістрів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Прийом абітурієнтів, які здобули освітній ступінь (ОС) «Бакалавр» за 

даним або іншим напрямом підготовки, для здобуття ОС «Магістр» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» («Менеджмент організацій») проводиться 

за результатами фахових вступних випробувань з використанням такого 

загальнодержавного методу комплексної діагностики як складання 

комплексного кваліфікаційного вступного екзамену. 

Форма проведення фахового вступного випробування – письмово-усна. 

Фахове вступне випробування складається з трьох етапів: 

1етап.  Тестова перевірка знань, що підтверджують наявні уміння, 

знання і навички абітурієнтів. Згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами 

до фахівців з менеджменту тестові завдання інтегрують питання з дисциплін, 

з яких проводиться вступне випробуваня.  

2 етап. Письмове розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що 

дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок з вказаних 

дисциплін. 

3 етап. Усна розгорнута відповідь на 2 теоретичні питання, яка дозволяє 

перевірити рівень знань  абітурієнтів з теорії менеджменту. 

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня 

теоретичних і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 

нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки за ОС 

«Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» («Менеджмент організацій»), 

абітурієнти повинні мати освітній ступінь «Бакалавр» за даним або іншим 

напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками у галузі менеджменту. Обов’язковою умовою також є вільне 

володіння державною мовою. 

 

 

2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ: 

 

1) «Економіка і фінанси підприємства»; 

2) «Менеджмент»; 

3) «Операційний менеджмент»; 

4) «Управління персоналом». 

 



 

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

ПИТАНЬ ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

 

Перелік питань для самопідготовки абітурієнтів до фахового 

 вступного випробування  

з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» 
 

1. Сутнісно-видова характеристика підприємств. 

2. Мета та напрямки діяльності підприємств. 

3. Ринкове середовище функціонування підприємств. 

4. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств 

5. Сутність, функції, значення та моделі здійснення підприємницької діяльності. 

6. Сутність, функції та методи управління 

7. Характеристика змісту, переваг та недоліків основних організаційно-правових форм 

здійснення підприємницької діяльності. 

8. Характеристика типів організаційних структур управління підприємством. 

9. Управління підприємством: суть, зміст та методологія здійснення. 

10. Персонал підприємства: поняття, класифікація та сучасні тенденції формування. 

11. Основні засоби підприємства: поняття, функціонально-елементарний склад та оцінка. 

12. Знос та амортизація основних засобів: поняття, вимірювання та методики нарахування. 

13. Ефективність відтворення та використання основних засобів підприємства.  

14. Поняття, характерні риси, значення та елементний склад нематеріальних активів. 

15, Нематеріальні активи підприємства та їх вартісна оцінка.  

16. Оборотні кошти підприємств; поняття, характерні риси та функціонально-елементарний 

склад. 

17. Визначення потреби в оборотних коштах. 

18. Оцінка ефективності використання оборотних коштів та шляхи його підвищення. 

19. Поняття, функціонально-елементарний склад та класифікація інвестицій. 

20. Методичні підходи до оцінки ефективності виробничих інвестицій. 

21. Оцінка ефективності фінансових інвестицій. 

22. Сутність, значення та класифікація інновацій. 

23. Особливості оцінки технічних та організаційних нововведень. 

24. Техніко-технологічна база виробництва та забезпечення її розвитку. 

25. Поняття, види та методичні основи визначення обсягу та ступеня використання виробничої 

потужності підприємства. 

26. Сутнісно-видова характеристика та переваги лізингу. 

27. Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та принципи організації.  

28. Типи та методи організації виробництва.  

29. Поняття, види та роль інфраструктури підприємства. 

30. Сутність, принципи, види та методи планування на підприємстві. 

31. Поняття, призначення та типові розділи бізнес-плану підприємства. 

32. Продукція підприємства: поняття, види та вимірювання обсягу. 

33. Матеріально технічне забезпечень виробництва. 

34. Маркетинг на підприємстві: сутність, функції та зміст діяльності. 

35. Стандартизація та сертифікація продукції. 

36. Сутнісна характеристика та методичні основи визначення якості та 

конкурентоспроможності підприємства. 

37. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства. 

38. Продуктивність праці персоналу, її вимірювання, резерви та напрямки підвищення. 

39. Система мотивації персоналу; сутність, зміст та основні методи впливу. 

40. Форми та системи оплати праці на підприємстві. 

41. Сутнісно-видова характеристика витрат підприємств. 

42. Методичні основи розрахунку кошторису та скупних витрат на виробництво товарної 

продукції. 

43. Калькуляція собівартості окремих виробів. 

44. Ціни на продукцію: поняття, елементарний склад, види, та методи встановлення. 



 

45. Поняття, види, порядок формування і напрямки використання прибутку підприємства. 

46. Оцінка фінансово-економічного стіну підприємства. 

47. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва. 

48. Економічна безпека підприємства: сутність, цілі, форми здійснення та типові заходи. 

49. Реструктуризація та санація підприємств: сутність, цілі, форми здійснення та типові 

заходи. 

50.  Банкрутство підприємства: сутність, значення, процедури та способи 
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Перелік питань для самопідготовки абітурієнтів до фахового  

вступного випробування  

з дисципліни «Менеджмент» 
 

1. Менеджмент як наука і мистецтво управління. Об’єкт, предмет, задачі і цілі 

менеджменту. 

2. Функції менеджменту. 

3. Менеджери і їх ролі. Якості менеджера. Рівні та сфери менеджменту.  

4. Інтегровані підходи до управління (процесний, системний і ситуаційний).  

5. Особливості сучасного американського менеджменту.  

6. Японський феномен менеджменту.  

7. Концепція організаційної культури і її вплив на організаційну ефективність. 

8. Сутність управлінських рішень. Фактори, які впливають на процес прийняття рішень. 

9. Класифікація управлінських рішень та вимоги до них.  

10. Інтуїтивна та раціональна технологія прийняття рішень. Основні етапи процесу 

прийняття раціональних управлінських рішень.  

11. Методи ухвалення управлінських рішень, їх класифікація і характеристика основних 

методів. 

12. Сутність планування як функції управління. Методи планування: балансовий метод, 

аналіз окупності, метод послідовного опису операцій, графіки виконання, методи 

сітьового планування і управління, метод робочого календаря. 

13. Поняття стратегії, її значення і необхідність розробки. Склад і зміст стратегічних 

планів фірми. Бізнес-план підприємства. 

14. Поточне планування і управління в організації.  

15. Форми оперативного планування: оперативно-календарні плани і змінно-добові 

завдання. Поняття диспетчеризації.   

16. Основні елементи організації, їх характеристика (спеціалізація, департаменталізація,  

горизонтальна і вертикальна координація).  

17. Делегування повноважень. Лінійні та штабні повноваження.  

18. Зміст організаційної структури управління та її типи. Фактори формування 

організаційних структур управління. 

19. Механістичні організаційні структури управління  

20. Органічні організаційні структури управління  

21. Методи вибору організаційної структури управління. Шляхи удосконалення 

організаційних структур управління.  

22. Управління організаційними змінами. 

23. Сутність мотивації та її види. 

24. Змістові теорії мотивації. Теорія потреб Маслоу. Теорія Х/У Мак-Грегора. 

25. Процесний підхід до мотивації. Теорія справедливості С.Адамса. Теорія очікувань 

В.Врума 

26. Економічні мотиви діяльності людей.  

27. Неекономічні способи мотивації. 

28. Поняття впливу та влади. Форми влади та впливу.  Способи управлінського впливу на 

підлеглих:  

29. Поняття стилю керівництва. Фактори, які впливають на його формування. 

Характеристика одномірних стилів керівництва 

30. Класифікація стилів керівництва Р.Блейка і Дж. Моутона. Додаткові стилі керівництва. 

31. Поняття контролю та його місце в системі управління. Основні види управлінського 

контролю. 

32. Етапи процесу управлінського контролю, їх аналіз. Зовнішній і внутрішній контроль.  

33. Система методів управління, їх зміст і спрямованість.  

34. Організаційно-адміністративні методи управління. Правові методи управління 



 

35. Економічні методи управління. Особливості  соціально-психологічних методів 

управління.  

36. Конфлікти на підприємстві. Зміст і структура конфліктів.  

37. Типи конфліктів. Основні причини виникнення конфліктів. Методи вирішення 

конфліктних ситуацій на підприємстві.  

38. Управління організаційними змінами і стресами на підприємстві.  

39. Поняття організації, кооперації та поділу праці в апараті управління.  

40. Організація робочого місця в апараті управління. 

41. Робочий час і його елементи. Різновиди робочого часу. Управління робочим часом. 

Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу. 

42. Методи діагностики робочого часу.  

43. Планування часу керівників та спеціалістів. Нормування часу виконавців.  

44. Поняття управлінської інформації та закономірності її руху. 

45. Внутрішньо-організаційний обмін інформацією. Особливості обміну письмовою 

інформацією. 

46. Збори та засідання як форма обміну управлінською інформацією. Організація ділових 

бесід. 
 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник./ В.Р.Веснин - М.: Институт 

международного права й экономики. Изд. «Триада Лтд», 1996. - 384 с.  

2. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. 

вузів / Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. - К.: „КОНДОР” – 2002. – 

654с. 

3. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник. / Виханский О.С., Наумов А.Й. - М.: Изд-

во МГУ, 1995.- 416с. 

4. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. – У 3 т. – Т.1, 2. – 3-вид., доп. / 

Завадський Й.С. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.  

5. Єрмошенко Є.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А.Менеджмент: Навч. посібник / За 

заг. ред.. де.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2006. 

6. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник. / Кабушкин Н.И. - Мн.: БГЗУ, 

1996.-284 с.  

7. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників. / Кредісов А.І. Панченко Є.Г., Кредісов 

В.А. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 556 с. 

8.  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. – К.: 

Академвидав, 2003. – 415 с. 

9.   Мескон М. Основи менеджменту. / Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф.  - М., 

1992. 

10. Осовська Г.В., Основи менеджменту: Практикум. У 3 частинах. Навч. посібник 

для студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” / Осовська Г.В., 

Копитова І.В., Грінчак Т.І. - Житомир: ЖІТІ, 1999. 

11. Пушкар Р.М., Менеджмент: теорія та практика. Підручник / Пушкар Р.М., 

Тарнавська Н.П. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с. 

12.  Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика. Монографія / 

Сухарський В.С.  – Тернопіль: Астон, 2002. – 416 с. 

13. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник / Хміль Ф.І. – К.: Академвидав, 2003. 

– 608 с. 

14. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. / А.В.Шегда – К.: Т-во „Знання”, КОО, 

2002. – 583 с. 

15. Юргутіс І.А., Кравчук І.І. Основи менеджменту. Навч. Посібник / Юргутіс І.А., 

Кравчук І.І. – К.: „Освіта”, 1998. – 253с. 



 

Перелік питань для самопідготовки абітурієнтів до фахового  

вступного випробування  

з дисципліни «Операційний менеджмент» 
 

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. 

Взаємозв’язок операційного менеджменту з загальним та іншими видами 

функціонального менеджменту. 

2. Функції, методи і принципи операційного менеджменту. 

3. Операційні менеджери - знання та навички, сфера прийняття рішень. Специфічні 

риси праці операційного менеджера.. 

4. Виробнича та операційна система: елементи, цілі, сутність функціонування. 

5. Закони організації (статики і розвитку) виробничих (операційних) систем. 

6. Операційна функція, входи та виходи операційної системи. Вимоги, яким повинна 

відповідати операційна система. 

7. Організація управління операційною діяльністю. Елементи системи управління 

операційною діяльністю. 

8. Організаційна структура управління операційною системою. 

9. Види виробничої структури. 

10. Інформаційне забезпечення операційної системи.. 

11. Підприємство як об’єкт операційного менеджменту, його техніко-економічна база. 

12. Визначення сутності операційного процесу, складові операційного процесу, види 

операційних процесів. 

13. Виробничий процес, його склад і принципи раціональної організації. Особливості 

організації виробничих процесів у промисловості та сервісній індустрії. 

14. Поняття і структура виробничого циклу. Розрахунок тривалості виробничого і 

операційного циклу. 

15. Методи організації виробничих процесів на підприємстві: потокове і непотокове 

виробництво. Підготовка, впровадження і розрахунок параметрів потокових ліній. Сучасні 

тенденції розвитку потокового виробництва. 

16. Виробнича стратегія - сутність, складові, види, необхідність розробки та 

узгодження з іншими стратегіями підприємства. 

17. Критерії та процес вибору стратегічного напрямку розвитку операційної системи. 

Застосування матричних методів та стратегічної сегментації при виборі стратегії 

операційної системи. 

18. Сутність концепції життєвого циклу операційної системи; усталеність та 

динамічність у функціонуванні операційної системи. Види ЖЦ розвитку товару. Вплив 

ЖЦ на вибір стратегії розвитку товару. 

19. Планування як один із засобів підтримки стабільності функціонування операційної 

системи. Основи планування операційної діяльності; сфери, що охоплюються 

плануванням. 

20. Принципи, види та методи планування виробництва (операцій). Взаємозв’язок між 

стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій. 

21. Агреговане планування. Чисті та змішані стратегії в агрегованому плануванні. 

Методи агрегованого планування. 

22. Використання лінійних методів при плануванні виробничих та операційних 

процесів, їх переваги та недоліки. 

23. Технологія сітьового планування та управління. 

24. Виробнича програма - склад, процес формування та послідовність розробки 

споріднених планів. Система виробничих програм. 

25. Планування обсягів продукції (товарів, послуг) в натуральному та вартісному 

виразах. 

26. Розклади та графіки Гантта як інструмент поточного планування та контролю 



 

операцій. 

27. Методичні положення по розподілу програми випуску виробів по планових 

періодах року для складальних цехів. Формування номенклатурно-календарних планів 

випуску збірних одиниць і деталей для обробних та заготівельних цехів. 

28. Специфічні риси поточного управління функціонуванням операційних систем 

різних типів. 

29. Задачі і зміст оперативного управління операційною діяльністю. Оперативне 

планування діяльності операційних систем. 

30. Міжцехове і внутрішньоцехове оперативне планування. 

31. Види систем оперативного планування. Витягуючі та виштовхуючі системи 

оперативного планування. 

32. Методичні положення по розробці оперативно-календарних планів і змінно- 

добових завдань. 

33. Організація роботи по виконанню виробничих програм і завдань. Диспетчеризація 

виробництва: оперативний облік, контроль і аналіз ходу виробництва, регулювання ходу 

виробництва. 

34. Потужність операційної системи, фактори впливу на неї. 

35. Прогноз необхідних потужностей. Аналіз критичної точки щодо проблеми 

потужності. 

36. Показники використання виробничої потужності та шляхи їх оптимізації. 

37. Показники результативності функціонування операційних систем. Контроль і 

регулювання продуктивності операційної системи. 

38. Поняття та функції запасів. Моделі запасів. 

39. Управління процесом споживання матеріальних ресурсів. 

40. Використання системи “Якраз вчасно” при управлінні запасами 

41. Значення МТЗ і збуту в системі операційного менеджменту. Управління МТЗ 

виробництва. 

42. Планування потреби в матеріалах, деталях та вузлах (МRР). Структура, технологія 

та переваги МRР. 

43. Концепція управління збутом продукції (послуг). Організація управління збутом на 

підприємстві. 

44. Склад і задачі виробничої інфраструктури підприємства. 

45. Ремонт технологічного обладнання в системі операційного менеджменту. 

Організаційна структура управління ремонтним виробництвом підприємства. 

46. Система технічного обслуговування і ремонту обладнання. 

47. Енергогосподарство як об’єкт операційного менеджменту. 

48. Організація і управління транспортним обслуговуванням операційної системи. 

49. Організація і управління складським господарством підприємства. 

50. Поняття, значення і фактори забезпечення якості продукції. Система показників 

якості та методи їх оцінки. Значення стандартизації та сертифікації в управлінні якістю. 
 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Василенко В.О.  Виробничий (операційний) менеджмент : Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України. Навчальний посібник для студентів ВНЗ 

/ В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 532 с. 

2. Гевко І. Б.  Операційний менеджмент : Навч. посібник / І. Б. Гевко. – К : КОНДОР, 
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3. Давидович І. Є.  Контролінг : Навч. посібн. Реком. МОНУ для студ. ВНЗ 

/ І. Є. Давидович. – К : ЦУЛ, 2008. – 552 с. 

4. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державного іспиту 

студентів, що навчаються за напрямом «Менеджмент», освітньо-кваліфікаційного 



 

рівня «Магістр» : Реком. МОНУ / За ред. Проскури В.Ф., Лизанець А.Г. – К : 

Кондор, 2009. – 86 с. 

5. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державного іспиту 

студентів, що навчаються за напрямом «Менеджмент», освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Спеціаліст» : Реком. МОНУ / За ред. Проскури В.Ф., Лизанець А.Г. – К : 

Кондор, 2009. – 128 с. 

6. Казарцев В. В.  Управління технологічними процесами: теорія і практика : 

Навчальний посібник / В. В. Казарцев, О. С. Соснін. – Київ : Європейський 

універсистет, 2002. – 110 с. 

7. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. -112 с. 

8. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М.   Производственный и 

операционный менеджмент: Учебник. - СПб: «Специальная литература», 1998. - 

366 с. 

9. Комарницький І. Ф.  Менеджмент виробництва і операцій (тестові, проблемні 

ситуації, практичні завдання) / І. Ф. Комарницький, П. І. Белінський, 

В. І. Кравець. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 308 с. 

10. Курочкин А. С.  Организация производства : Учебное пособие для студентов 

ВУЗов / А. С. Курочкин. – Киев : МАУП, 2001. – 216 с. 

11. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні 

завдання) : Навчальний посібник. – Чернівці : «Рута», 2004. – 220 с. 

12. Плоткін Я. Д.  Виробничий менеджмент : Навчальний посібник Збірник вправ 

/ Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко. – Львів : Львівська політехніка, 1999. – 257 с. 

13. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Д.Ильенковой. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 583 с. 

14. П'ятницька Г. Т.  Менеджмент громадського харчування : Підручник 

/ Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 655 с. 

15. Соснін О. С.  Виробничий і операційний менеджмент : Навчальний посібник для 

студ. ВЗО / О. С. Соснін, В. В. Казарцев. – Київ : ЄУФІМБ, 2001. – 147 с. 

16. Сумець О. М.  Основи операційного менеджменту. Теоретичний аспект і практичні 

завдання : Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / О. М. Сумець ; За ред. 

Яременка О.Л. – К : ВД «Професіонал», 2006. – 480 с. 

17. Сухарський В. С.  Менеджмент (загальний з основами спеціального) : Реком. 

МОНУ / В. С. Сухарський. – Тернопіль : «Астон», 2004. – 528 с. 

18. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Банки 

и биржи, ЮНИТИ, 1997- 447 с. 

19. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж.  Производственный и операционный менеджмент 

/ Р.Б.Эквилайн Н.Дж. Чейз, Р. Ф. Якобс. – 8-е издание. – Москва, Санкт-Петербург, 

Киев : Вильямс, 2001. – 704 с. 

20. Школа, І. М.  Операційний менеджмент. Практикум : Реком. МОНУ як навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / І. М. Школа, О. В. Михайловська. – Чернівці : Книги-ХХІ, 

2004. – 376 с. 

 



 

Перелік питань для самопідготовки абітурієнтів до фахового 

вступного випробування  

з дисципліни «Управління персоналом» 
 

1. Поняття ринку праці. Види ринку праці, механізм їх функціонування. 

2. Регулювання ситуації на ринку праці. Роль підприємства в регулюванні ситуації на 

ринку праці. 

3. Сутність, суб’єкти, об’єкти, задачі та цілі управління персоналом. 

4. Інформаційне, нормативно-методичне і правове забезпечення системи роботи з 

персоналом підприємства. 

5. Технічне, кадрове і справочинне забезпечення системи роботи з персоналом 

підприємства. 

6. Кадрова політика підприємства, її взаємозв’язок з стратегією розвитку 

підприємства. 

7. Типи кадрової політики, етапи її побудови, залежність від стадії життєвого циклу 

підприємства. 

8. Функціональна та чисельна адаптація персоналу. 

9. Кадрова служба як засіб реалізації кадрової політики підприємства. Функції і 

задачі кадрових служб підприємства. 

10. Структура та штати кадрових служб, їх місце в організаційній структурі управління 

підприємства. Професійно-кваліфікаційні вимоги до фахівців по персоналу. 

11. Технологія роботи кадрових служб: основні операції та процедури 

12. Поняття і оцінка трудового потенціалу.Управління процесом формування і 

використання трудового потенціалу. 

13. Сучасні методи визначення чисельності і структури персоналу. 

14. Кадрове планування на підприємстві. 

15. Склад і структура оперативного плану роботи з персоналом. 

16. Планування показників по праці та витрат на персонал. 

17. Нормування та облік чисельності і складу персоналу. 

18. Функціональна і чисельна адаптація персоналу до потреб виробництва. 

19. Методи функціональної адаптації власної робочої сили до потреб виробництва. 

Використання режимів неповного робочого часу. Внутрішньофірмовий рух кадрів. 

20. Чисельна адаптація персоналу. Політика вивільнення робочої сили. Управління 

процесами звільнення персоналу. 

21. Організаційні форми комплектування кадрів (зовнішні та внутрішні джерела 

покриття потреби в персоналі). 

22. Технологія пошуку, відбору і залучення працівника 

23. Технологія пошуку роботи. 

24. Найм на роботу. Особливості правового регулювання питань найму. 

25. Адаптація працівника на виробництві. Форми і види адаптації. Управління 

процесами адаптації працівника.. 

26. Маркетинг персоналу 

27. Плинність кадрів на підприємстві. Управління плинністю кадрів та роль кадрових 

служб у її скороченні. 

28. Розвиток підприємства та його співробітників. Професійне навчання персоналу. 

29. Підвищення кваліфікації працівників підприємства. 

30. Трудова кар’єра і її формування. Види трудової кар’єри. 

31. Планування і розвиток кар’єри на сучасних підприємствах. 

32. Організація професійно-кваліфікаційного просування робітників. Службово-

професійне просування спеціалістів і службовців. 

33. Планування і підготовка кадрового резерву на підприємстві. 

34. Оцінка персоналу в сучасній організації. Цілі системи оцінки персоналу в 



 

організації. Нетрадиційні підходи до оцінки персоналу.  

35. Особливості оцінки персоналу при прийомі на роботу і просуванні. 

36. Атестація персоналу. Види атестації. 

37. Мотивація трудової діяльності, її цілі. Модель мотиваційного механізму. Сучасні 

тенденції в сфері мотивації. 

38. Мотиваційні теорії менеджменту персоналу. 

39. Оплата праці і соціальні гарантії забезпечення рівня життя населення. Державне 

регулювання засобів на оплату праці. 

40. Структура індивідуальних доходів працівника підприємства. 

41. Організація заробітної плати в сучасній організації. 

42. Складові системи організації оплати праці на Україні. 

43. Управління системою пільг. 

44. Управління поведінкою персоналу підприємства. 

45. Організація праці як умова забезпечення її ефективності. 

46. Управління безпекою на підприємстві. 

47. Соціальна політика підприємства. 
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Критерії оцінювання результатів виконання  фахового вступного 

випробування на навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

(«Менеджмент організацій») 

освітній ступінь «Магістр»  

 

Фахове вступне випробування абітурієнтів галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Менеджмент 

організацій») освітній ступінь «Магістр» здійснюється за допомогою засобів 

об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-

професійної підготовки. 

Фахове вступне випробування проводиться на підставі оцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок абітурієнтів з використанням такого 

загальнодержавного методу комплексної діагностики як складання 

комплексного кваліфікаційного вступного екзамену. 

Форма проведення фахового вступного випробування – письмово-усна. 

Результати складання фахового вступного випробування оцінюються за 

100-бальною шкалою і вносяться у протокол засідання атестаційної комісії. 

Фахове вступне випробування складається з трьох етапів: 

1етап.  Тестова перевірка знань, що підтверджують наявні уміння, 

знання і навички абітурієнтів. Згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами 

до фахівців з менеджменту тестові завдання інтегрують наступні професійно-

орієнтовані дисципліни: 

5) «Економіка і фінанси підприємства»; 

6) «Менеджмент»; 

7) «Операційний менеджмент»; 

8) «Управління персоналом». 

2 етап. Письмове розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що 

дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок з вказаних 

дисциплін. 

3 етап. Усна розгорнута відповідь на 2 теоретичні питання, яка дозволяє 

перевірити рівень знань  абітурієнтів з теорії менеджменту. 

Для проведення тестової перевірки знань використовуються тестові 

завдання закритої форми з запропонованими відповідями, з яких вибирають 

правильні з одиничним вибором (чотири відповіді, тільки одна з яких є 

правильною). Тести забезпечують пропорційне представництво всіх 

визначених дисциплін та різноманітних змістовних модулів зі складу кожної 

з цих дисциплін.  

Довжина тесту складає 15 тестових завдань. Максимальна кількість 

балів, яка може бути отримана за виконання тестового випробування, 

становить 30 балів. Кожне правильно виконане тестове завдання 

оцінюється у 2 бали. 

Аналітично-розрахункова задача за змістовними модулями однієї з 

дисциплін моделює умови, в яких може опинитися абітурієнт у практичній 



 

діяльності на первинних посадах, імітує етапи процесу підготовки, прийняття 

і реалізації управлінського рішення. Структура задачі: 

1) характеристика вихідних умов; 

2) інформаційне забезпечення; 

3) завдання - прийняти управлінське рішення /або підготувати 

проект такого рішення та оформити його належним документом (наказом, 

пояснювальною, доповідною запискою тощо). 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за розв’язання 

аналітично-розрахункової задачі, становить 40 балів. 

Оцінювання результатів розв'язання аналітично-розрахункової задачі 

відповідно до еталонних відповідей відбувається за загальними критеріями, 

відображеними в табл. 1. 

Таблиця 1  

Критерії оцінювання аналітично-розрахункової задачі  

Рівень виконання завдання 
Сума набраних  

балів 

При вирішенні задачі: 

  правильно обрана методика, із застосуванням необхідних формул та 

відповідними поясненнями; 

 результат вирішення задачі вірний; 

 зроблена економічна інтерпретація отриманих результатів та висновки. 

40 

При вирішенні задачі: 

  правильно обрана методика, із застосуванням необхідних формул; 

 результат вирішення задачі вірний; 

  відсутність відповідних пояснень; 

 відсутність економічної інтерпретації отриманих результатів та висновків. 

30 

При вирішенні задачі: 

  правильно обрана методика, але у розв’язку допущені помилки; 

  відсутність відповідних пояснень; 

 відсутність економічної інтерпретації отриманих результатів та висновків. 

20 

При вирішенні задачі: 

  при виборі методики допущені незначні помилки; 

 розрахункова частина завдання виконана лише частково; результат 

вирішення задачі невірний; 

  відсутність відповідних пояснень; 

 відсутність економічної інтерпретації отриманих результатів та висновків. 

10 

При вирішенні задачі: 

  неправильно обрана методика, отже, розв’язок невірний; 

 відсутність відповідних пояснень. 
5 

Відсутність розв’язку задачі 0 

 

Теоретичні питання, винесені на фахове вступне випробування, 

охоплюють змістовні модулі з визначених для  вступного випробування 

дисциплін.   

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за відповідь на 

теоретичні питання, становить 30 балів (максимально 15 балів за 

правильну відповідь на 1 теоретичне питання).  



 

Оцінювання усної відповіді абітурієнта на теоретичні питання 

здійснюється за загальними критеріями, відображеними в табл. 2. 

 

Таблиця 2  

Критерії оцінювання усної відповіді абітурієнта на 1 теоретичне 

питання 

Рівень виконання завдання 

Сума 

набраних  

балів 

Абітурієнт виявив глибоке і всебічне знання програмового матеріалу, 

повністю володіє економічними термінами, вміє пов’язувати 

теоретичний матеріал з практикою, під час відповіді подав 

розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

навів повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 

економічних та маркетингових  категорій та законів; самостійно 

зробив логічні висновки і узагальнення; продемонстрував здатність 

висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних 

поглядів на дане питання. 

15 

Абітурієнт виявив повні знання програмового матеріалу, засвоїв 

основну і знайомий з додатковою літературою, вільно оперує 

економічними термінами, під час відповіді допустив неточності, які 

може виправити або при розкритті змісту питання в цілому правильно 

за зазначеними вимогами зроблені помилки під час визначення 

окремих понять чи теоретичних концепцій у галузі менеджменту. 

10 

Абітурієнт виявив знання основного програмового матеріалу, володіє 

економічними термінами, відповів на питання по-суті, але під час 

відповіді допустив помилки або висновки, зроблені під час відповіді, 

не відповідають правильним чи загальновизнаним. 

5 

Характер відповіді дає підставу стверджувати, що абітурієнт, який 

складає фахове вступне випробування, неправильно зрозумів зміст 

питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповів на нього 

по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді. 

0 

 

Підсумкова оцінка за фахове вступне випробування абітурієнтів 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 

«Менеджмент» («Менеджмент організацій») освітній ступінь «Магістр» 

визначається шляхом сумування балів, отриманих за виконання тестових 

завдань, аналітично-розрахункової задачі та відповідей на теоретичні 

питання. 

 

 

 


