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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 
Вимоги спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління 

закладом освіти», ступеня «магістр» передбачають прийом на навчання 

абітурієнтів з дипломами бакалавра, спеціаліста, магістра. 

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 

073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління закладом освіти», ступеня 

«магістр» розроблена у відповідності до вимог Галузевих стандартів вищої освіти 

зазначеної спеціальності і побудована таким чином, щоб в ній був 

сконцентрований необхідний об’єм наукової інформації, якою повинен володіти 

абітурієнт при складанні фахового вступного випробування. 

Для успішного проходження випробування необхідно володіти науковим 

категоріальним апаратом, тією понятійною базою, які складають теоретичний 

фундамент і розкривають зміст і сутність управлінських проблем.  

Питання, що розглядають проблеми менеджменту, спираються на навички 

абстрактного і аналітичного мислення, здібність аналізувати їх з різних точок зору 

через усвідомлення головних ідей, їх історичний розвиток, з позицій функцій та 

складових менеджменту.  

При підготовці до вступного фахового випробування абітурієнту не слід 

обмежуватися одним підручником або одним навчальним посібником. В кінці 

програми буде запропонований список додаткової літератури, яку можна 

використовувати при підготовці до вступного фахового випробування. 

Програма включає зміст завдань, список рекомендованої літератури, 

критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів за 100-бальною шкалою. 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі. Тривалість 

тестування – 2 академічні години. Кожний абітурієнт отримує індивідуальний 

варіант тестового завдання, лист – чернетку та особовий номер для кодування 

тесту. Перед початком фахового вступного випробовування, представники 

приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестового 

завдання.  

Тести складаються з 22 питань:  

I рівень – 20 питань.  

Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими стандартними 

алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з 

чотирьох варіантів відповідей, одна з яких – правильна. Кожне завдання 

оцінюється в 4 бали (максимальна кількість за I рівень – 80 балів).  

II рівень – 2 питання.  

Відкрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у змінених та 

ускладнених ситуаціях, тобто надаються завдання з вимогою короткої відповіді. 



3 
 

Кожне завдання оцінюється у 10 балів (максимальна кількість за II рівень 20 

балів).  

Сумарна максимальна кількість – 100 балів (від 100 до 200 балів). Відповіді 

не можуть містити виправлень. Відповіді, що містять виправлення або декілька 

варіантів відповідей, у тому числі, якщо одна з них правильна, не зараховуються. 

Результати тестування оцінюються за 200-бальною шкалою.  

Оцінка фахового вступного випробування вважається позитивною, якщо в 

результаті тестування вступник набрав не менше 160 балів. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

З МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту. 

Зміст понять «управління» та «менеджмент». Основні категорії менеджменту. 

Менеджери та підприємці, роль менеджера за Мінцбергом, відмінності між 

менеджером та підприємцем (бізнесменом). 

Рівні управління, групи менеджерів (управлінців). 

Історія формування науки про менеджмент, розвиток управлінської науки в 

Україні. 

Тема 2. Організація. 
Поняття організації, формальні та неформальні, прості та складні організації. 

Організації як система, керуюча та керована підсистеми. 

Загальні риси організації. 

Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. 

Зовнішнє середовище організації, фактори прямої та непрямої дії. 

Значення фактора міжнародного оточення, способи проникнення на міжнародні 

ринки. 

Оцінка факторів зовнішнього середовища. 

Види організацій в Україні. 

Тема 3. Функції менеджменту. 
Поняття функції менеджменту, їхня роль в управлінні. 

Класифікація функцій менеджменту за Файолем, Месконом, Альбертом та 

Хедоурі. 

Характеристика основних (загальних) та часткових (спеціальних) функцій 

менеджменту, зв’язок між ними. 

Класифікація функцій менеджменту за ознаками: участь у процесі управління 

об’єкт управління, елементи виробничо-господарської діяльності. 

Тема 4. Планування як функція менеджменту. 

Сутність планування, його види та їхній взаємозв’язок. 

Поняття стратегічного планування, схематична модель стратегічного 

планування Мескона, Альберта та Хедоурі. 

Визначення місії та цілей організації. 

Оцінка та аналіз зовнішнього середовища. 

Управлінське дослідження сильних та слабких сторін організації. 

Аналіз стратегічних альтернатив; підходи Ігоря Ансоффа. 

Вибір стратегії. 

Планування реалізації стратегії на засадах застосування адміністративних та 

економічних важелів. 

Тактика, політика, процедури, правила. 

Бюджет, формування систем показників, управління за цілями. 

Характеристика окремих аспектів реалізації стратегій в США та Японії. 
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Оцінка стратегії. 

Бізнес-планування. 

Тема 5. Організація взаємодії, як функція менеджменту. 
Поняття організація взаємодії, поділ організації на підрозділи, визначення 

взаємовідносин, повноважень. 

Делегування, відповідальність, повноваження. 

Класична концепція передачі повноважень, концепція обмежених повноважень. 

Лінійні та функціональні повноваження, скалярний ланцюг. 

Ефективність лінійних повноважень. 

Види функціональних повноважень, типи апарату управління. 

Причини небажання керівників делегувати повноваження і відмови підлеглих 

від відповідальності за Ньюменом. 

Побудова організації, організаційне проектування. 

Види організаційних структур управління, склад організаційної структури. 

Класифікація організаційних структур управління. 

Лінійні та функціональні організаційні структури управління. 

Комбіновані організаційні структури управління: лінійно-штабні, лінійно-

функціональні, бюрократичні (раціональної бюрократії, дивізійно-продуктивні, 

споживчі, територіальні), адаптивні (проектні, матричні, програмно-цільові, 

координаційні), конгломератні. 

Принципи побудови різноманітних структур управління. 

Централізація і децентралізація. 

Проектування організаційних структур за допомогою органіграм (викладом 

Дж. Обер-Кріє). 

Спеціалізовані повноваження. 

Залежність кількості контактів менеджера від чисельності підлеглих. 

Організаційні структури управління підприємством, товариством та іншими 

формами підприємницької діяльності. 

Організаційні структури управління виробничою дільницею, відділом. 

Тема 6. Мотивація як функція менеджменту. 
Поняття мотивація, вклад українських вчених у розвиток теорій мотивації. 

Потреби і винагороди. 

Класифікація мотиваційних теорій. Змістовні та процесійні теорії. 

Теорія потреб Туган-Барановського. 

Ієрархія потреб Маслоу. 

Теорія потреб Мак-Клеланда. 

Двофакторна теорія Герцберга. 

Теорія очікувань Врума. 

Теорія справедливості. 

Комплексна процесійна теорія Портера-Лоумера. 

Матеріальне стимулювання праці. Тарифна ставка. Форми та системи оплати 

праці. Преміювання. Формування та управління системами матеріальних стимулів 

праці. 
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Тема 7. Контроль як функція менеджменту. 

Поняття, зміст та види контролю. 

Об’єктивність та необхідність контролю, мета контролю. 

Попередній, поточний та остаточний контроль. 

Зворотній зв’язок при контролі. 

Процес контролю. 

Забезпечення ефективності контролю, впровадження інформаційно-

управлінської системи контролю. 

Системи контролю виробничих процесів. 

Тема 8. Методи менеджменту. 
Сутність методів менеджменту та їхня класифікація. 

Економічні методи менеджменту: довго-, середньо-, та короткострокові 

техніко-економічні плани, економічні стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, 

ціни. 

Адміністративні методи менеджменту: організаційні, розпорядчі, 

дисциплінарні дії. 

Соціально-психологічні методи менеджменту: соціальні плани, моральні 

стимули, методи формування колективів та соціально-психологічного клімату у 

колективі. 

Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту. 

Тема 9. Комунікації у менеджменті. 
Сутність комунікацій та їхні види (за Месконом, Альбертом, та Хедоурі). 

Інформація, її види та роль у менеджменті (підходи Ігоря Ансоффа). 

Документація та діловодство, документообіг. 

Графіки та їхня роль у менеджменті. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. 

Удосконалення міжособових комунікацій. 

Удосконалення організаційних комунікацій. 

Тема 10. Прийняття рішень у менеджменті. 
Сутність та класифікація управлінських рішень за такими ознаками, як: сфера 

охоплення, тривалість дії, рівень прийняття, характер розв’язуваних задач, способи 

обґрунтування, способи прийняття. 

Умови прийняття управлінських рішень: право, повноваження, 

відповідальність, обов’язковість, компетентність. 

Виробка управлінських рішень. Моделі Ігоря Ансоффа. 

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. 

Середовище прийняття рішень. 

Інформаційні обмеження при прийнятті рішень. 

Тема 11. Методи прийняття управлінських рішень у менеджменті. 

Сутність оптимізації рішень у менеджменті. 

Зміст «науки управління». 
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Функції оптимізації управлінських рішень. 

Прикладне призначення «науки управління». 

Оптимізація рішень шляхом застосування наукового методу, системної 

орієнтації та моделювання. 

Сутність моделювання, види моделей. 

Процес побудови моделей. 

Похибки при моделюванні. 

Способи моделювання. 

Теорія ігор. 

Теорія черг. 

Моделювання управління запасами. 

Лінійне програмування. 

Імітаційне моделювання. 

Дерево рішень, сіткове моделювання. 

Економічний аналіз, балансовий метод. 

Платіжна матриця. 

Формальні та неформальні методи прогнозування. 

Тема 12. Управління колективами (групами) працівників. 
Формальні та неформальні групи (колективи). 

Групи керівників, цільові групи, комітети. 

Види та значення комітетів. 

Види та роль неформальних груп. 

Зміст та результати хоторнського експерименту Мейо. 

Відмінності між формальними та неформальними групами. 

Ефективне керівництво неформальними групами. 

Рекомендації щодо проведення зборів, фактори позитивного впливу на групи 

працівників. 

Тема 13..Управління конфліктами, перемінами та стресами. 

Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією в організації. 

Внутрішньоособистий конфлікт. 

Міжособистий конфлікт. 

Конфлікт між особою та групою. 

Міжгруповий конфлікт. 

Причини конфліктів, методи їхнього розв’язання. 

Очікувані наслідки від управління конфліктами. 

Природа організаційних перемін та управління ними. 

Модель управління організаційними перемінами Грейнера. 

Заходи щодо подолання опору перемінам. 

Сутність організаційного розвитку. 

Характеристики основ складових організаційного розвитку. 

Заходи щодо здійснення організаційного розвитку. 

Природа та управління стресами. 

Фактори, які викликають стреси. 
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Етапи виникнення стресу. 

Види почуттів, які формують стреси. Підходи Анатолія Косенка. 

Механізм управління стресами. 

Тема 14. Соціальна відповідальність та соціальна етика у менеджменті. 

Сутність юридичної та  соціальної відповідальності. 

Недоліки та переваги соціальної відповідальності. 

Сутність та значення етичної поведінки. 

Прочини неетичної діяльності. 

Заходи щодо забезпечення етичної поведінки. 

Тема 15. Керівництво та організації.  

Поняття та загальна характеристика керівництва. 

Блейк, Моутон, Терещенко та ін. про керівництво. 

Лідерство, вплив, влада. 

Форми влади. 

Законодавча, виконавча, судова форми влади. 

Влада на засадах примусу. 

Влада на засадах забезпечення винагород. 

Експертна влада. 

Еталонна влада. 

Законна влада. 

Вплив через переконання та залучення працівників до управління. 

Теорія лідерства. 

Підхід із позицій особистих якостей. 

Підхід із позиції поведінки. 

Ситуаційний підхід. 

Стилі керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний. 

Керівництво, яке зосереджується на роботу і на людину. 

Чотири системи Лайкера. 

Система керівництва через структуру і увагу до підлеглих. Управлінська гратка 

Блейка та Моутона. 

Ситуаційна модель керівництва Фідлера. 

Підхід «шлях-ціль» Мітчела та Хауса. 

Теорія життєвого циклу Хорсі та Бланшара. 

Модель прийняття рішень  керівником Врума-Йєттона. 

Адаптивне керівництво. 

Особистості японської системи керівництва, система Кадзюма Татеїсі. 

Німецька система «смертних гріхів» Вольфганга Хойєра. 

Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенко. 

Тема 16. Організація управлінської праці. 

Особливості управлінської праці. 

Види управлінської діяльності, професії менеджерів. 

Напрями організації управлінської праці. 
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Упровадження передових методів управлінської праці. 

Нормалізація умов управлінської праці. Нормування управлінської праці. 

Організація оплати управлінської праці. 

Підвищення кваліфікації управлінських працівників. 

Оцінка ефективності управлінської праці. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 
КРИТЕРІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 

Кількість балів  
(max – 200)  

Оцінка за 

національною 

шкалою  

Оцінка  

за  
шкалою 

ECTS  

Критерії  

190 – 200  Відмінно  A  Виставляється за глибокі знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно; логічно і 

послідовно відповідати на поставлені запитання; 

вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв'язання практичних задач.  

182 – 189  Добре  В  Виставляється за ґрунтовні знання навчального 

матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язування практичних задач.  

175 – 181  C  Виставляється за міцні знання навчального 

матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, які, однак, містять певні (несуттєві) 

неточності; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач. 

169 – 174 Задовільно D Виставляється за посередні знання навчального 

матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке 

застосування теоретичних положень при розв’язанні 

практичних задач. 

160 – 168 Е Виставляється за слабкі знання навчального 

матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, 

з порушенням послідовності його викладання, за 

слабке застосування теоретичних положень при 

розв’язанні практичних задач. 

100 – 159 Незадовільно FX Виставляється за незнання значної частини 

навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях 

на запитання, невміння орієнтуватися під час 

розв'язання практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень. 

 

 

Укладач програми: д.п.н., доц.  Жорова І.Я. 
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