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ВСТУП 

 

Програма випробувань для вступу до Поліського національного 

університету на базі «Молодшого спеціаліста» складена відповідно до місця та 

значення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою 

підготовки молодшого спеціаліста. Програма передбачає здійснити перевірку 

набутих студентами теоретичних та практичних навичок в управлінні 

організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням 

специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин. 

Програма пов'язана з дисциплінами, які характеризують об'єкт 

управління або окремі його функції – економічні, фінансові, маркетинг, 

системи технологій тощо. Вона упорядкована відповідно до анотації освітньо-

професійної програми підготовки молодшого спеціаліста і базується на знаннях 

з дисциплін, які дозволяють визначити рівень теоретичних та практичних 

навичок у сфері менеджменту – комплексне вступне випробування за фахом з 

дисципліни «Менеджмент» для випускників ОКР «Молодший спеціаліст». 

 

 

. 



КОМПЛЕКСНЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗА ФАХОМ 

Типова програма з «Менеджмент» 

 

Тема 1. Менеджмент як наука ефективного управління в ринкових 

умовах 

Сутність і завдання менеджменту. Відмінності між поняттями 

«управління» та «менеджмент». Організації як об’єкти менеджменту. Види 

організацій. Характеристика організацій. Система відносин в організації як 

предмет вивчення менеджменту. Менеджери та підприємці. Рівні управління. 

Групи  менеджерів. Основні історичні етапи і школи менеджменту. Принципи 

менеджменту. Система методів менеджменту. 

 

Тема 2. Процес управління та його інформаційне забезпечення 

Процес управління та його етапи. Особливості процесу управління. 

Суть та роль інформації в управлінні. Інформаційне забезпечення процесу 

управління. Документація та діловодство. Суть документації.  Класифікація 

документів за змістом, за складністю, за призначенням, за місцем у 

менеджменті. 

Поняття та класифікація управлінських рішень та вимоги до них. Етапи 

розробки та прийняття управлінських рішень. Методи прийняття рішень. 

Індивідуальні стилі прийняття рішень. Умови ефективності управлінських 

рішень. Організація та контроль виконання рішень. 

 

Тема 3. Функції менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Класифікація функцій. 

Планування. Суть планування. Оцінка сильних та слабких сторін 

організації. Місія організації та цілі в управлінні. Стратегічне планування та 

розробка стратегії. Загальна характеристика бізнес-планування. 

Організування. Сутність функції організування та її місце в системі 

управління. Делегування, повноваження та відповідальність. Вертикальна та 

горизонтальна структуризація управління. Департаменталізація. Види структур 

управління. 

Мотивування. Сутність і роль мотивування. Типи мотиваційних теорій. 

Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці. 

Контролювання. Суть і види контролю. Процес контролю. Аспекти та 

ефективність контролю. Контролювання поведінки працівників. 

Регулювання. Поняття регулювання. Види регулювання. Етапи процесу 

регулювання. 

 

Тема 4. Комунікації в менеджменті 

Поняття і роль комунікацій. Види і форми комунікацій. Комунікаційний 

процес, елементи та етапи процесу. Перешкоди в комунікаціях. Удосконалення 

міжособових та організаційних комунікацій. 

 

Тема 5. Влада і лідерство в менеджменті 

Влада як форма цілеспрямованого впливу. Форми впливу та влади. 

Керівництво як процес здійснення влади. Стилі керівництва: авторитарний, 



демократичний і ліберальний. Повний, особистий і формальний авторитет. 

Вплив на людей – основа лідерства. 

Кар’єра, види кар’єри. Планування кар’єри. Природа конфлікту, його 

складові та типи. Причини, процес та наслідки конфлікту. Управління 

конфліктами. Стреси, фактори, що їх викликають, та шляхи їх уникнення. 

Способи вирішення конфліктних ситуацій. 

 

Тема 6. Організація проведення нарад, бесід і комерційних 

переговорів 

Організація проведення зборів, нарад. Організація проведення ділових 

бесід. 

Організація телефонних розмов. Організація проведення комерційних 

переговорів. 

 

Тема 7. Ефективність менеджменту 

Види ефективності організації. Результативність і ефективність системи 

менеджменту. Показники ефективності управління організацією. Роль керівних 

кадрів у забезпеченні ефективності управління організацією. 

Суть відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна 

відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з 

боку організації. 

 

Приклади тестів з дисципліни 

1. Засоби виробництва включають: а) засоби праці і предмети праці;  б) 

предмети праці і робочу силу;  в) сировину і обладнання; г) засоби праці і 

робочу силу. 

 

2. Мету економічної діяльності визначає: 
а) вирішення протиріччя між безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів;  б) 

які блага і у якій кількості виробляти; в) які ресурси та технології 

використовувати для виробництва благ;  г) кому дістануться вироблені блага і в 

якій кількості. 

 

3. Економічна система вирішує три основні питання. Яке зайве? 
а) хто повинен виробляти? б) що виробляти? в) як виробляти? г) для кого 

виробляти? 

 

4. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію? 
а)відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів 

виробництва;  б) ставлення людини до природних ресурсів; в) ставлення 

людини до засобів виробництва; 

г) ставлення людини до продуктивних сил суспільства. 

 

5. Що є причиною різноманітності форм власності? 
а) поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази 

виробництва; б) необхідність мати власність усім громадянам; в) необхідність 

ефективного функціонування економіки; г) наявність капіталів різних розмірів. 
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