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Характеристика завдання 

 

Випробування складається у письмовій формі. 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що мо-

жуть дозволити розкрити авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у 

визначених для цього місцях. Не допускається робити будь-які помітки на екзаме-

наційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись елект-

ронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами, планшета-

ми та інш.), підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

Програма випробування 
 

Програма випробування розроблена на базі програм економічних та управлінсь-

ких навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів, рекомендованих Мініс-

терством освіти і науки України.  

 

Програма курсу 
 

№ п/п Питання до вступного фахового випробування «Основи економічних 

та управлінських знань» 

1.  Розвиток управлінської науки в Україні 

2.  Сутність відтворення та його типи 

3.  Основні макроекономічні показники 

4.  Сутність економічного зростання та його типи 

5.  Економічний цикл та його фази 

6.  Державна фінансова система та її структура. Державний бюджет 

7.  Сутність, цілі та форми державного регулювання економіки 

8.  Сутність та основні риси світового господарства 

9.  Міжнародні економічні відносини та їхні основні форми 

10.  Сутність глобальних проблем сучасності та шляхи їх вирішення 

11.  Форми суспільного виробництва: натуральне та товарне 

12.  Економічні ресурси та ефективність виробництва 

13.  Публічне управління, його специфіка 

14.  Державне управління, його особливості 

15.  Менеджмент в публічному управлінні 

16.  Громадянське суспільство. Загальні ідеї та принципи 

17.  Закони та закономірності менеджменту. Характеристика інтегрованих підходів 

до управління діяльністю. 

18.  Формування сучасної парадигми менеджменту 

19.  Порівняльна характеристика старої та нової парадигм менеджменту 

20.  Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

21.  Адміністративні методи менеджменту 
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22.  Економічні методи менеджменту 

23.  Соціально-психологічні методи менеджменту 

24.  Класичні теорії менеджменту 

25.  Основні положення шкіл наукового управління та “фордизму” 

26.  Основні положення школи людських відносин та поведінкових наук 

27.  Характеристика інтегрованих підходів до управління,  їх взаємозв’язок 

28.  Поняття та ознаки організації. Виробнича функція як процес перетворення 

ресурсів у кінцевий продукт. 

29.  Модель промислового підприємства як  відкритої системи 

30.  Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети 

промисловим підприємством. Елементи структури 

31.  Централізація та децентралізація. Принципи побудови організаційних 

структур управління 

32.  Концепції життєвого циклу організації 

33.  Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища, оцін-

ка впливу факторів зовнішнього середовища 

34.  Сутність планування як загальної функції менеджменту. 

35.  Етапи процесу планування 

36.  Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. 

37.  Сутність та етапи стратегічного планування, його принципові відмінності 

від оперативного планування 

38.  Загальна характеристика бізнес-планування 

39.  Оперативне планування. Тактика, політика, процедури, правила 

40.  Поняття регулювання та його місце в системі управління 

41.  Сутність та еволюція мотивування.  Засоби мотиваційного впливу 

42.  Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підхід 

43.  Характеристика основних моделей мотивації змістовного напрямку 

44.  Значення людського фактора в управлінні організацією Взаємозв’язок пот-

реб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації 

45.  Поняття контролю та його місце в системі управління промисловим підп-

риємством. Принципи та цілі функції контролювання. 

46.  Види контролю, типи поведінки при отриманні результатів контролю 

47.  Етапи процесу контролювання. Зворотній зв’язок при контролі 

48.  Мета управлінського процесу, його учасники. Управлінський цикл 

49.  Сутність управлінських рішень, їх класифікація 

50.  Етапи прийняття управлінських рішень. Якість управлінських рішень 

51.  Керівництво  як  об’єднувальна  функція менеджменту. Основи керівницт-

ва: вплив, лідерство, влада 

52.  Влада як елемент примушення. Типи влади 

53.  Форми впливу та влади. Поняття стилю керівництва та континууму стилів 

керівництва 

54.  Характеристика та класифікація стилів керівництва 

55.  Поняття  і   характеристика  комунікації.  Різновиди   “внутрішніх”  та  “зо-

внішніх” комунікацій 
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56.  Складові та етапи комунікаційного процесу 

57.  Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Міжособисті та орга-

нізаційні комунікації 

58.  Організаційні перетворення та управління ними. Опір змінам 

59.  Інформація, її види та роль в менеджменті. 

60.  Сутність    результативності   та    ефективності   менеджменту.    

61.  Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління. 

62.  Сучасні моделі економіки, їх особливості 

63.  Власність як економічна категорія 

64.  Форми власності та їхні типи 

65.  Сутність і функції грошей. Грошовий обіг 

66.  Сутність, види і функції ринку 

67.  Попит і пропозиція 

68.  Конкуренція та її види 

69.  Цінні папери та їхня характеристика 

70.  Заробітна плата: сутність, форми та різновиди 

71.  Типи підприємств та їхня характеристика 

72.  Сутність, мета та форми підприємництва 

73.  Прибуток: його сутність та види. Норма прибутку 

74.  Основні форми торгівлі товарами 

75.  Сутність та функції маркетингу 
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Критерії 

бальної оцінки знань абітурієнтів 

 

Екзаменаційний білет складається трьох завдань відкритої форми (потребує на-

ведення повного опису з поясненнями). 

 

Кожне завдання відкритої форми (Основи економічних та управлінських знань) 

оцінюються від 0 до 33 балів виходячи з наступних критеріїв: 

- При відповіді на питання абітурієнт проявляє знання термінів, логічно і 

послідовно викладає матеріал, надає визначення термінів, розкриває сутність поста-

вленого питання, приводить приклади – 15-33 балів; 

- Відповідаючи на питання абітурієнт проявляє знання основної частини 

теоретичного матеріалу, але робить окремі помилки при його викладенні (в змісті 

теорії, окремих термінів, їх поясненні) – 8-14 балів; 

- Відповідаючи на питання абітурієнт робить багато помилок у викладені 

базового матеріалу, визначені термінів – 1-7 балів; 

- Відповідь відсутня – 0 балів. 

 

До набраної суми балів додається 100 (для переводу у шкалу від 100 до 200 балів). 
 

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 
 

Робота, яка оцінена нижче 124 балів вважається виконаною незадовільно. 
 

Якщо сумарна кількість балів, отримана абітурієнтом становить від 100 до 124 або 

від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 


