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ВСТУП
Програма випробувань для вступу до ЖНАЕУ на базі «Бакалавр»
складена відповідно до місця та значення дисциплін, передбачених освітньопрофесійною 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 ОКР «бакалавр» і базується на знаннях з таких
нормативних дисциплін, які дозволяють визначити рівень теоретичної та
практичної підготовки з навчальної дисципліни «Менеджмент», та є базою для
Комплексного вступного випробування за фахом.
.

КОМПЛЕКСНЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗА ФАХОМ
Типова програма з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в
організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових
знань. Менеджмент як мистецтво управління.
Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід;
моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний,
соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми
менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування
сучасної моделі менеджменту в Україні.
Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід;
системний підхід; ситуаційний підхід.
Закони і закономірності менеджменту.
Сутність, природа, та роль принципів менеджменту в досягненні мети
організації. Класифікація принципів менеджменту та взаємозв'язок між ними.
Тема 4. Функції та методи менеджменту
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види
управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту.
Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні
(спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і
загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функції менеджменту на
засадах використання загальних.
Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як
сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи
менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи
менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні.
Методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій
менеджменту.
Тема 5. Процес управління
Процес управління сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій,
методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета
управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський
цикл.
Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення,
аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок.
Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність,

послідовність, надійність.
Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.
Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень.
Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі
прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття
рішень. Різновиди технологій прийняття рішень.
Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та
прийняття управлінських рішень.
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній
взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування.
Політики правила процедури. Класифікація цілей організації. Процес постановки
цілей.
Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту
Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та
складе організаційної діяльності. Повноваження, обов'язки, відповідальність.
Процес делегування повноважень відповідальності. Типи повноважень: лінійні,
функціональні.
Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес.
Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна
координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі груп комісії. Департаменталізація.
Взаємодія структур організації.
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та
фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування
інтересів у мотивації.
Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі
мотивування Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи.
Зіставлення теорії мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці:
цілі, принципи, вид форми.
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту
Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі
функцій контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів
вимірювання порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінки та
регулювання.
Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв'язок
під час контролювання.
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання.
Етапи процесу регулювання.
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація
інформації. Вимоги, що висуваються до інформації.
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішні»
комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок процесі комунікації.
Засобів комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та
етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного
процесу. Комунікаційні перевантаження.
Тема 12. Керівництво та лідерство
Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як
об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти
керівництва.
Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як
елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів.
Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика та
класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів
керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі
сучасного менеджера.
Тема 13. Ефективність менеджменту
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова,
загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. Концепції
визначення ефективності менеджменту в організації.
Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації: економічна,
організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників
економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і
методи визначення.
Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та
різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна відповідальність як
добровільна реакція на соціальні проблеми

Приклади тестів до дисципліни
1. Яке з положень відповідає характеристиці операційного циклу?
а) організація операційного процесу у часі;
б) календарний період часу, упродовж якого ресурси на "вході" операційної
системи проходять усі операції операційного процесу і трансформуються у
результати на її "виході";
в) він складається з тривалості робочих операцій та перерв, зумовлених
створенням запасів, нерівномірністю операційного процесу тощо;
г) усі перелічені вищі відповіді.
2. У кількісному підході виділяють:
а) системний і ситуаційний підхід;
б) дослідження операцій і моделей та вплив кількісного підходу;
в) теорію ймовірності та математичне програмування;
г) теорію імовірності та поведінковий підхід.
3. Які функції менеджменту слід вважати загальними?
а) організація і контроль;
б) контролю й організації;
в) планування і мотивації;
г) планування, організації, мотивації та контролю.
4. Складовими елементами адміністративного напрямку планування
реалізації стратегії є:
а) середньострокові та оперативні плани;
б) економічні важелі, бюджети, система показників та управління за цілями;
в) довгострокові плани, бізнес-плани;
г) тактика, політика, процедури, правила.
5. Процес контролю має :
а) два етапи;
б) п'ять етапів;
в) три етапи;
г) чотири етапи.
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