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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Освітньо-професійною програмою підготовки фахових молодших бакалаврів 

за спеціальністю 073 "Менеджмент" при вступі на навчання для випускників, що 

мають освітньо кваліфікаційний рівень «кваліфікованого робітника», 

передбачається складання вступного фахового випробування.  

Перелік питань  до фахового випробування базується на навчальному матеріалі 

фундаментальних та спеціальних дисциплін, що вивчались за ступенем 

«кваліфікований робітник». 

Мета вступного фахового випробування полягає у визначенні рівня 

підготовленості вступників, які бажають навчатись  за спеціальністю 073 

"Менеджмент". 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра за спеціальністю 073 "Менеджмент  вступники повинні мати повну 

загальну середню освіту, знання, навички за кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник», а також здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі гуманітарних та соціально-економічних, природничо-

наукових, загальноекономічних, фахових наук. 

Предметом фахового вступного випробування є знання та вміння набуті 

випускниками при вивченні  предметів: «Основи менеджменту», «Основи 

економічної теорії», «Теорія організації», «Організація виробництва». 

Вступний фаховий іспит проводиться у формі тестування (тривалість 90 

хвилин). Оцінювання рівня підготовленості вступника на вступному іспиті 

здійснюється за шкалою 100-200 балів. Користуватися додатковими джерелами 

інформації під час іспиту не дозволяється. Оголошення результатів вступного 

випробування відбувається в день проведення вступного випробування після того, 

як екзаменатори закінчать перевірку завдань. 

 

 
 

 



 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ  ДЛЯ ВСТУПУ 
ЗА ОКР «КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА»  зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін 

професійної підготовки: 

1.Основи менеджменту. 

2.Основи економічної теорії. 

3.Теорія організації. 

4.Організація виробництва. 

 

1.Основи менеджменту 

 

1. Поняття і суть менеджменту. 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність 
основних категорій менеджменту: організація, управління, менеджмент.  

Управління як сфера наукової діяльності, як функція та процес (підходи до  
менеджменту). Проблеми і вимоги сучасного менеджменту. 

 
2. Принципи та методи менеджменту. 

Поняття й еволюція принципів управління. Головні принципи 
менеджменту. Методологічний підхід до вироблення принципів управління.  

Сутність та класифікація методів менеджменту. Економічні методи 
менеджменту.  
Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи  

менеджменту: організаційне регламентування, організаційне нормування, 
організаційно-методичне інструктування, методи розпорядчого впливу. 

3. Функції управління: планування та організація, мотивація та  
контроль. 

Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту. Зміст 
функції планування. Методи планування. Види планів. Стратегічне планування.  

Суть стратегічного менеджменту. Бізнес-планування. Сутність функції 
організування та її місце в системі управління. Поняття та складові 
організаційної діяльності.Поняття мотивації та її зміст. Класифікація та зміст 

мотиваційних теорій. Поняття і зміст контролю. Види контролю. Процес 
контролю та техніка його проведення 

4. Комунікації в менеджменті. 
Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та 

роль у менеджменті. Документація та діловодство. Удосконалення міжособових 
комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в 

комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх  



 

 

переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. 
Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу.  
Комунікаційні перевантаження. 

5. Управління персоналом. 
Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Основні 

характеристики персоналу організації. Структура персоналу організації.  
Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність і 

компетенції працівника. Види компетенцій та їх рівні. Професійна  
компетентність і професійна придатність. Поняття та значення кадрової 

політики в організації. Фактори, що впливають на формування кадрової 
політики та умови її реалізації. Класифікація типів кадрової політики за  

основними ознаками. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого  
циклу організації. Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст. 
Формування колективу організації. 

6. Управління конфліктами та стрессами. 
Поняття конфлікту та стрессу в менеджменті. Конфлікти в організації. 

Переміни та стреси. Основні типи конфлікту. Причини конфлікту. Основні 
способи управління конфліктною ситуацією. 

7. Самоменеджмент. 
Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Планування  

особистої роботи менеджера. Організація діяльності менеджера. 
Самомотивування та самоконтроль менеджера. Методи планування особистої 
праці менеджера: директивне, індивідуальне та комбіноване планування. 

Формування якостей ефективного менеджера. Розвиток менеджерського  
потенціалу Сутність організації робочого місця менеджера. Класифікація  

робочих місць. Вимоги до організації робочих місць. 
8. 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. Система 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 суспільства з  

боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. 
Культура менеджменту. Опір змінам. Система подолання опору організаційних  

змін. 
 

 
 
 

 



 

 

Рекомендована література: 
1.Баєва О.В., Новальська Н.І., Основи менеджменту: практикум: Навчальний 
посібник. К.: ЦНЛ, 2018. 524с. 

2. Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навчальний посібник. К.: Алерта; КНТ,2019. 
505с. 

3. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 
2019. 478с. 

 
2. Основи економічної теорії 

 
Сфери практичного застосування концепції еластичності. Рух і розподіл 

національного доходу. Вплив ціни на зміни в обсягах попиту та пропозиції.  
Вплив нецінових детермінант на зміни у попиті та пропозиції. Інвестиції, їх види. 
Фактори впливу на приватні інвестиції та чинники мінливості інвестицій. 

Поняття про сукупний попит. Крива і чинники сукупного  
попиту. Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. Фундаментальні 

припущення макроекономічного аналізу.  
Ринкова рівновага. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та методологія його 

обчислення. Зміст та елементи грошової маси. Попит і пропозиція грошей. 
Стратегія поведінки підприємства за умов досконалої  конкуренції.  

Підходи до максимізації прибутку. Мікроекономічна модель підприємства.  
Поняття «виробничі фактори». Виробнича функція: поняття і параметри. Суть, 
види і причини інфляції. Ринково-продуктова  

стратегія підприємства у коротко-та довгостроковому періодах на ринку з 
монополістичною конкуренцією. Зміст, знаряддя та види монетарної політики.  

Рентабельність та її економічна суть. Соціальний захист та проблема нерівності в 
розподілі доходів населення. Крива Лоренца. Ефекти доходу та заміщення 

товарів. Модель відокремленої дії ефектів за Дж. Хіксом. Варіації факторів 
виробництва та оптимум товаровиробника. Складові елементи ціни.  

Методи ціноутворення на продукцію підприємства. 
 
 

Рекомендована література: 
1. Економічна теорія політекономічний контекст: навч. посіб. / П.М. Макаренко, 

Л.Ю. Мельник, А.П. Макаренко, Л.Л. Мельник.  2-ге вид., доповн. Полтава, 2017. 
211 с.  

2. Економічна теорія: [у 2 т.]. Т. 2 / А. А. Чухно; Акад. фін. упр. К., 2010. 628 с.  
3. Політекономія (Основи економічної теорії): навч. посіб. / К. М. Владимиров, Б. 

В. Сіленков, О. Г. Морозова. –Херсон, 2018.258 с. 
 

 
 
 

 



 

 

3. Теорія організації 
Поясніть зв’язок між плануванням i структурою організації. Класифікація 
промислових підприємств. Основні форми об'єднань підприємств. У чому 

полягають переваги та недоліки децентралізованого i централізованого 
управління організацією? Дохід і прибуток підприємства. Поняття і види  

монополій.  
Ринково-продуктова стратегія підприємства-монополіста (визначення ціни та 

обсягу виробництва). Теоретичні моделі олігополії. 
Поняття про економічну систему, її суб’єкти. Характеристика типів економічних 

систем. Що таке структура організації? В чому полягає різниця між 
горизонтальним та вертикальним розподілом праці? Дайте загальну 

характеристику формальних i неформальних груп в організації. Для чого 
складається бізнес-план; його основні розділи? Назвіть напрямки підвищення 
ефективності управління організацією. Чому зовнішнє середовище організації є 

важливим для керiвникiв? Перерахуйте фактори, які впливають на ефективність 
функціонування груп в організації. Якi основнi типи органiзацiйних структур 

найбiльш широко використовуються сьогоднi? 
Опишiть перешкоди, якi виникають на шляху обмiнуiнформацiєю в організації. 

Охарактеризуйте методи  підвищення ефективності обмiну інформацією в 
організації. Дайте характеристику форм влади на рiвнi органiзацiї.  Опишiть три 

основнi рiвнi управлiння.  Якi ролi виконують в органiзацiї  керiвники низової, 
середньої i вищої ланки?  
Наведiть приклади органiзацiй, якi дотримуються стратегiй обмеженого росту, 

росту, скорочення i їх поєднання. 
Яка роль контролю в управлiннi організацією? Якi основнi типи контролю ви 

знаєте? 
 

Рекомендована література:1 
1.Мильнер Б.З. Теорія организації: учебник / Б.З. Мильнер.–М.: Инфра-М, 2009. –

864 с. 
2.Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб. / Г.Л.  
Монастирський. –К.: Знання, 2018. –319 с. 

3.Осовська І.Г. Сучасні підходи управління організацією. –К.: Либідь, 2017. –234 
с. 

4.Хаєт Г.Л. Корпоративна культура: навч. посіб. / Г.Л. Хаєт, О.Л. Єськов, Л.Г. 
Хаєт, С.В. Ковалевський, О.А. Медведєва, В.І. Кулійчук, Е.В. Яшина. –Київ: 

Центр навчальної літератури, 2018. –403 с. 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

4. Організація виробництва 
Показники зношення основних фондів. Розрахунок основних параметрів сіткових 
моделей. 

Амортизація основних фондів. 
Виробнича програма підприємства. 

Завдання і структура інструментального господарства підприємства.  
Нормування і розрахунок витрат і запасів інструменту. 

Розрахунок параметрів однопредметних та багатопредметних потокових ліній. 
Розрахунок і аналіз виробничого циклу складного процесу. 

Структура робочого часу. 
 Методи вивчення затрат робочого часу. 

Склад і структура оборотних коштів (засобів) підприємства. 
Організація технічного контролю якості на підприємстві. Види, методи і об'єкти 
контролю якості продукції. 

Класифікація витрат на виробництво продукції. 
Виробничий цикл і його структура. 

Завдання і структура енергетичного господарства підприємства.  
Нормування витрат різних видів енергії. 

Суть продуктивності праці, показники та вимірники продуктивності праці. 
Принципи сіткового планування і управління. Порядок побудови сіткових 

моделей. 
Поняття життєвого циклу виробу. 
Собівартість продукції підприємства. Види собівартості. Методи визначення 

собівартості. 
Якість продукції та показники вимірювання її рівня. 

Зміст і завдання організації праці. Розподіл та кооперація праці. 
Облік і оцінка основних фондів. 

Суть та умови організації потокового виробництва.  
Класифікація потокових ліній. 

Зміст об'ємно-календарного планування.  
Розрахунок трудомісткості робіт і тривалості циклів по стадіях і етапах 
підготовки. Нормування оборотних коштів. 

Виробничий процес, його структура і принципи організації. 
Завдання і структура транспортного господарства підприємства. Розрахунок 

вантажопотоків і необхідної кількості транспортних засобів. 
Поняття виробничих фондів підприємства. Класифікація та структура основних 

фондів. 
Організація проектно-конструкторських робіт і технологічної підготовки 

виробництва. 
Розрахунок і аналіз виробничого циклу простого процесу. 

Завдання і структура складського господарства. Розрахунок необхідності в 
матеріалах і напівфабрикатах по основних видах. 
Структура робочого часу. Методи вивчення затрат робочого часу.  

 



 

 

Рекомендована література: 
1.Галущак М.П., Оксентюк А.О., Гевко І.Б. Організація виробництва у прикладах і 
задачах: Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2018. –214 с. 
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Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник. -К.:Центр 

навчальної літератури, 2019.–528с. 
4.Редкін О.В., Старовірець О.С., Організація виробництва: Навчальний посібник. 

–К.: “Лібра”, 2019. –400 с. 
 

Загальна характеристика завдання  
фахового вступного випробування (іспиту) 

 

 Організація та проведення вступного випробування відбувається у  
порядку визначеному у Положенні про приймальну комісію  Смілянського 

промислово-економічного фахового коледжу Черкаського державного 
технологічного університету.  

Мета вступного випробування – відбір вступників на навчання за 
Спеціальністю 073  «Менеджмент» . 

Форма вступного випробування: вступне випробування проводиться у  
формі тестування. 

Вступне випробування проводиться в письмовій формі . 
Вступне випробування з фахових дисциплін складається з трьох  тестових блоків : 

двох закритих і одного відкритого.   
 
  Перший тестовий  блок (з1по 16) включає 16 закритих тестових завдань 

середньої складності. Кожне завдання має по декілька варіантів відповідей,з яких 
тільки одна правильна. Правильна відповідь на кожне із завдань першого 

тестового блоку  оцінюється в 5 балів і максимально складає 80 балів .  
  Другий тестовий блок  (з 17 по 26) включає 10 закритих тестових завдань 

підвищеної складності. Кожне завдання має по декілька варіантів відповідей,з 
яких  тільки одне правильне. Правильна відповідь оцінюється в 6 балів і 

максимально складає 60 балів. 
 Третій тестовий блок  (з 27 по29 ) включає завдання відкритого типу. Рішення 

тестів  третього блоку повинно містити коротке обґрунтування  логічних дій та 
пояснень до них. Правильне рішення кожного із завдань третього блоку 

оцінюється в 20 балів і максимально складає 60 балів. 
Максимальна сума балів ,яку можна отримати при тестуванні, складає 200 

балів,мінімальна -100 балів 
Відповідь на кожне тестове завдання передбачає вибір лише однієї правильної 
відповіді. Відповіді, що містять виправлення або декілька варіантів відповідей,  

у тому числі, якщо одна з них правильна, не зараховуються. 
Після оцінювання бали підсумовуються. 



 

 

Під час проведення вступного випробування не допускається 
користування електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 
Приймальної комісії. 
У разі використання вступником під час вступного випробування 

сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від  
участі у випробуваннях, про що складається акт. 

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних 
причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі 

не допускаються. 
На виконання фахового вступного іспиту надається  90 хвилин. 

 
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 
Оцінювання результатів тестових завдань відбувається за такими 

загальними критеріями: 
1) рівень знань оцінюється за 200-бальною шкалою; 

2) серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну правильну; 
3) кожна правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 5балів (1блок),6 
балів (2 блок) 20 балів (3 блок) , а неправильна – у 0 балів; 

4) якщо вступник отримав менше 100 балів, то він вважається таким, що не склав  
фаховий вступний іспит. 

 
4.Зразок тестового завдання  для фахового вступного випробування  зі 

спеціальності  073 «Менеджмент» 
 

                                              Варіант  №1 

 
1. Умовність поділу робітників на основні і допоміжні пояснюється : 
а)ростом продуктивності праці основних робітників; 

б)збільшенням обсягу робіт по ремонту обладнання; 
в)ростом рівня механізації і автоматизації виробництва; 

г)зростання складності робіт по обслуговуванню виробництва. 
2. Економічні методи управління не включають : 

а)матеріальне стимулювання; 
б)групування; 
в)матеріальну винагороду; 

г)розпорядження; 
3. Головне завдання підприємства полягає у : 

а)можливість опанування суміжну спеціальність; 
б) задоволення потреб ринку з метою отримання прибутку; 

в)сукупність певних теоретичних знань і практичних навиків; 
г)підвищення якості продукції,що випускається. 

4. Припинення діяльності підприємства може відбуватись: 



 

 

а)з ініціативи самого підприємця; 
б)з ініціативи інших підприємств; 

в)з ініціативи державних податкових та контрольно – ревізійних органів; 
г)за рішенням місцевої влади; 
5. Інвестиційна діяльність підприємства – це : 

а)пошук потенційних інвесторів та вивчення можливостей практичного 
одержання інвестицій; 

б)вивчення можливостей одержання кредитів для вкладення грошових коштів у 
розширення виробництва; 

в)практичні дії інвесторів та учасників інвестиційного процесу щодо здійснення 
інвестицій з метою одержання доходу(прибутку); 

г)сукупність практичних дій щодо максимізації прибутку підприємства. 
6. Формальна організація це : 

а)група,яка виникла спонтанно; 
б)група людей,діяльність яких координується для досягнення певної мети; 

в)група людей,які мають багато цілей. 
г)група за рішенням лідерів колективу; 

7.В чому полягає суть функції менеджменту «організація»: 
а)в забезпеченні ефективності діяльності підприємства; 
б)у побудові організаційної структури управління,розподілі повноважень і 

відповідальності в апараті управління; 
в)у розподілі повноважень в апараті управління. 

г)у отриманні прибутку; 
8. Назвіть найбільш важливі здібності менеджера : 

а)вміння ризикувати,бути активним в бізнесі; 
б)вміння впливати на колектив,організовувати його роботу; 

в)вміння управляти ресурсами,делегувати повноваження,мотивувати 
працівників,реалізувати поставленні цілі. 

г)вміння вести переговори; 
9. Виберіть визначення,що відповідає поняттю «управлінське рішення»: 

а)соціальний акт,що організовує і спрямовує діяльність об’єкту і сприяє 
досягненню цілей; 
б)вплив на об’єкт управління,що передбачає формування дій і їх реалізації для 

досягненню цілей; 
в)вплив керуючого суб’єкта на об’єкт; 

г)100% виконання вказівок керівника; 
10. Горизонтальний розподіл праці в організації характеризується :. 

а)розподіл праці по рівнях керування; 
б)розподілом праці на складові елементи; 

в)розподілом внутрішніх складових організації. 
г)розподілом  основних і допоміжних робітників; 

11. Головне завдання підприємства полягає у: 
а)задоволення потреб ринку з метою отримання прибутку; 

б)ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів; 



 

 

в)підвищенні продуктивності праці й ефективному використанні системи 
мотивації праці; 

г)підвищення якості продукції,що випускається. 
12. Основними документами,що регулюють діяльність підприємства ,є: 
а)Закон України «Про підприємства в Україні»; 

б)статут; 
в)ліцензія; 

г)колективний договір; 
13. Підприємство характеризується такими ознаками: 

а)виробничо-технічна єдність; 
б)організаційна єдність; 

в)спільність території; 
г) самостійність; 

14. Виробнича структура підприємства-це : 
а)склад,кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів,форми їх 

побудови і взаємозв’язку; 
б)чисельність суб’єктів-засновників та взаємовідносини між ними; 

в)частка капіталу кожного засновника в статутному фонді; 
г)організаційно-правова форма існування підприємства. 
15. На виробничу структуру підприємства не впливають : 

а)масштаб виробництва; 
б)складність виготовлення; 

в)віддаленість підприємства від природних ресурсів; 
г)рівень фахової підготовки працівників. 

16. Бюрократичний контроль передбачає : 
а)застосування суворих правил та стандартів; 

б)прозорість інформації та базування на корпоративній культури; 
в)наявність спеціалізованих контрольних служб; 

г)орієнтацію на групові норми та традиції. 
17. До економічних методів менеджменту відносять : 

а) фінансування; 
б)матеріальні стимули; 
в)статут;  

г)керівництво організації; 
18. Влада це : 

а)здатність впливати на працівників на засадах особистих якостей; 
б)можливість впливати на працівників на засадах отриманих за посадою 

повноважень; 
в)поведінка однієї особи ,яка змінює поведінку іншої особи; 

г)спеціальні знання управління. 
19. До організаційних структур управління належать : 

а) лінійні організаційні структури управління; 
б)топограми ; 

в)біохевіористи ; 



 

 

г)організаційні структури підприємства. 
20. До факторів зовнішнього середовища організації непрямої  дії  належать : 

а)конкуренти та постачальники; 
б)партії та постачальники; 
в)соціально-культурні обставини ; 

г)державні органи влади; 
21. Керівництво – це : 

а)основна функція менеджменту; 
б)конкретна функція менеджменту; 

в)об’єднувальна функція менеджменту; 
г)метод менеджменту. 

22. Контролювання передбачає: 
а)визначення стандартів і критеріїв; 

б)оцінювання економічних показників; 
в)встановлення виробничих контактів ; 

г)вимірювання заробітної плати. 
23. Менеджер – це: 

а)власник підприємства; 
б)людина,що здійснює управління організацією; 
в)людина,що виступає у ролі інвестора; 

г)бізнесмен; 
24. Формальні групи утворюються: 

а)за інтересами та потребами ; 
б)спонтанно; 

в) в результаті горизонтального та вертикального поділу праці; 
г)для виявлення незадоволення керівництвом організації. 

25. Управління – це: 
а)складова менеджменту; 

б)керівництво людьми; 
в) цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку 

зі зміною обставин. 
г)складова бізнесової діяльності ; 
26. Успіх будь-якої організації залежить від: 

а)вертикального поділу праці; 
б)виживання,результативності,продуктивності; 

в)наявності ресурсів; 
г)вертикальний та горизонтальний поділ праці. 

 
27. Якість продукції –це  

 
28. Ціль підприємства – це  

 
29.Місія – це 


