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ВСТУП 

 

Програма вступного фахового випробування» для здобуття 

ступеня «бакалавр» базується на вимогах освітньо-кваліфікаційної 

характеристики та освітньо-професійної програми підготовки 

відповідного рівня фахівців.  
 Метою програми є забезпечення вступників необхідною 

інформацією щодо підготовки до фахового випробування при вступі на 

спеціальність «Менеджмент», спеціалізації: «Менеджмент організацій» та 

«Готельний і ресторанний менеджмент», а також створення необхідних 

умов для оцінювання здобутих знань. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управління, управлінські 

відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. 

Рівні та сфери менеджменту. 

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони 

організації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. 

Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу. 

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та 

цілі, «дерево цілей». Процес стратегічного планування. Мотивація та її 

основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, 

елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи 

регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування 

рішень. 

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. 

Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне 

проектування. Елементи організаційних структур, макро- і 

мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. 

Принципи та процес побудови структур управління. 

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні. 

Сутність і складові процесу управління. Класифікація 

управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення 

рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання 

рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, 

організація комунікаційного процесу. 

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії 

лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. 

Адаптивне керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини 
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виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на 

конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. 

Управління змінами, подолання опору. Організаційний розвиток. 

Природа стресу та управління ним. 

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі 

менеджера в організації. 

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. 

Культура організації. Ефективність управління. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВСУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ  

 

Оцінювання здійснюється за результатами перевірки усної відповіді 

на питання білету. 

При визначенні рівня знань враховуються вимоги до відповіді:  

- правильність,  

- логічність,  

- обґрунтованість,  

- цілісність. 

Бали за відповідь виставляються членами фахової атестаційної комісії 

під час відповіді на питання білету відповідно до такої шкали: 

“відповідь бездоганна“ – 100 балів; 

“відповідь в цілому відповідає вимогам“ – 90 балів; 

“відповідь відповідає вимогам із незначним зауваженням“ – 80 балів; 

“відповідь відповідає вимогам із зауваженнями, але є розуміння 

сутності теорій, понять, явищ“ – 60 балів; 

“відповідь мало відповідає (є суттєві помилки) або не відповідає 

вимогам“ – менше 60 балів. 


