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ВСТУП

Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 
підготовки 073 «Менеджмент» передбачається вступне фахове випробування 
абітурієнтів, випускників технікумів, коледжів, вищих професійно-технічних 
училищ.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 
засвоєння освітньо-професійної програми «бакалавр» абітурієнти повинні мати 
базову неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) за спорідненими напрямами 
підготовки, базову неповну (бакалавр) або повну (спеціаліст) вищу освіту за іншими 
спеціальностями, а також здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 
галузі природничо-наукових, загальнонаукових та економічних наук.

Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 073 
«Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» -  виявлення рівня знань, 
умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до освітньо-кваліфікаційної 
характеристики молодшого спеціаліста споріднених напрямів підготовки, бакалавра 
за іншими напрямами підготовки, спеціаліста за іншими спеціальностями та 
формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування 
дисциплін означеної спеціальності шляхом оцінки знань та навичок абітурієнтів за 
напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра.

Вступний іспит включає 50 тестових завдань
Кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали
Характеристика змісту програми. Програма з фахового вступного 

випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до 
знань і вмінь особи, що бажає навчатись в ПВНЗ «НЕУ» з метою здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Менеджмент».

Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки 
молодшого спеціаліста, бакалавра за іншими напрямами підготовки, спеціаліста за 
іншими спеціальностями, передбачених відповідними Освітньо-професійними 
програмами підготовки.

Програма вступного фахового випробування включає:
I. Перелік модулів та змістових модулів
II. Основні вимоги до рівня підготовки.
III. Список необхідної літератури.
IV. Критерії оцінювання знань та вмінь абітурієнтів.

І. Перелік модулів та змістових модулів
Вступний іспит для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за 

напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» передбачає оцінку знань та умінь 
студентів з таких курсів:

- Вступ до фаху
- Економічна теорія
- Державне і регіональне управління
- Менеджмент
Основні модулі та змістові модулі
1. Предмет і метод економічної теорії
2. Економічна система суспільства
3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства



4. Теорія товару і грошей
5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи
6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці
7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг
8. Капітал сфери обігу
9. Ринкові відносини в аграрному секторі
10. Доходи населення, їх формування та розподіл 
11 .Держава та її економічні функції
12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
13. Економічні аспекти глобальних проблем
14. Предмет, метод та функції макроекономіки
Іб.Макроекономічні показники в системі національних рахунків
16. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
17. Споживання, заощадження та інвестиції
18. Класична модель макроекономічної рівноваги
19. Рівновага національного ринку у моделі І8-БМ
20. Фіскальна політика держави 
21 .Монетарна політика
22.Циклічні коливання та економічне зростання 
23.Інфляція та антиінфляційна політика
24. Безробіття та політика зайнятості
25. Макроекономічна політика у відкритій економіці
26. Корисність економічного блага. Економічний вибір
27. Аналіз поведінки споживача
28. Попит та пропозиція
29. Теорія еластичності
30. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми 
31 .Витрати виробництва
32. Ринок досконалої конкуренції
33. Монопольний ринок
34. Ринок монополістичної конкуренції 
Зб.Олігополістична структура ринку
36. Похідний попит
37. Ринок праці
38. Ринок капіталу
39. Економічна ефективність та добробут
40. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага 
41.Основи теорії державного управління
42. Державна влада та державне управління
43. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку
44. Роль різних гілок влади у процесі державного управління
45. Державне управління на регіональному рівні
46. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи 

функціонування,
роль в управлінні
47. Центральні органи виконавчої влади в Україні
48. Регіональні органи державного управління
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49. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні
50. Внутрішня організація та управління органу державної влади
51 .Державна служба в Україні
52. Державний контроль у сфері виконання влади
53. Відносини органів публічної влади в системі управління
54. Розвиток системи державного та регіонального управління
55. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
56. Професія «Менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної 

діяльності
57. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності 

функціонування сучасних підприємств
58.Історія розвитку менеджменту
59.Закони, закономірності та принципи менеджменту
60. Функції та методи менеджменту
61. Процес управління
62. Планування як загальна функція менеджменту
63.Організування як загальна функція менеджменту
64. Мотивування як загальна функція менеджменту
65. Контролювання як загальна функція менеджменту
66. Регулювання як загальна функція менеджменту
67.Інформація і комунікації в менеджменті
68. Керівництво та лідерство
69. Управління конфліктними ситуаціями
70. Ефективність менеджменту

II. Основні вимоги до рівня підготовки
Вимоги до рівня підготовки абітурієнта відображають соціальне замовлення на 

підготовку бакалавра з менеджменту і державні вимоги до властивостей та якостей 
особи, яка здобула базову вищу освіту відповідного фахового спрямування 
«Менеджмент».

Абітурієнт повинен знати:
сутність понять: «менеджмент», «організація», «функції

управління»,«управлінське рішення», «функції менеджменту», «принципи
менеджменту»,«стилі керівництва», «лідерство», «управління колективом»;

- закони і закономірності цілеспрямованої діяльності організацій, відносин у 
процесі управління;

- принципи та методи менеджменту;
- функції рішення в методологи й організації процесу керування;
- типологію управлінських рішень;
- умови й фактори якості управлінських рішень;
- моделі, методології й організації процесу розробки управлінського рішення;
- цільову орієнтацію управлінських рішень аналізу альтернатив дій; аналіз 

зовнішнього середовища і її впливу на реалізацію альтернатив: умови 
невизначеності й ризику;

- прийоми розробки й виборів управлінських рішень в умовах невизначеності й 
ризику, економіко-математичні та емпіричні методи прийняття рішення 
ефективність рішень;

- контроль реалізації управлінських рішень;
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- управлінські рішення й відповідальність.
За цих умов важливого значення набувають знання та навички, отримані 

студентом під час попереднього навчання
Абітурієнт повинен уміти:
- здійснювати аналіз потрібний для розробки та прийняття управлінського 

рішення;
- використовувати кількісні та якісні методи для прогнозування розвитку 

оточуючого середовища та організації;
- визначати причини виникнення проблеми та встановлювати критерії 

ефективного управлінського рішення;
розробляти альтернативні варіанти управлінського рішення та 

використовувати аналітичні методи для вибору оптимального рішення;
- розробляти програму реалізації управлінського рішення,
- оцінювати ефективність управлінського рішення та методи її підвищення;
- розробляти технології управління та впроваджувати їх у практичну діяльність;
- обирати та застосувати конкретні методи управлінської діяльності щодо 

об'єкту та умов;
- виробити навички практичної роботи у відповідних сферах діяльності 

майбутніх спеціалістів з менеджменту (підприємства, організації, установи т. ін.);
- володіти формами, методами індивідуальної та групової роботи, традиційними 

та інноваційними технологіями;
- володіти навичками розробки та ведення навчально-методичної, звітної 

документації, організаторськими та управлінськими навичками;
- формулювати і відстоювати власну думку, робити висновки, узагальнення;
- аналізувати події, розкривати їх сутність, пояснювати, прогнозувати;
- грамотно користуватися професійною лексикою;
- володіти технікою мовлення.

III. Список необхідної літератури
1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і 

категорії. -  К.: Знання, 2008. -  263 с.
2. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові 

засади.Монографія.- Х.;Право, 2005.- 304 с.
3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шланова О.М. Менеджмент в 

організації: Навч. посіб. для студ. економ, спец. Вузів. -К. „КОНДОР” -2002. -654 с.
4. Дерлоу, Дес. Ключові управлінські решення : Технологія прийняття рішень /
Дес Дерлоу; Пер. з англ. Р. А. Семків, Р. Л. Ткачук,- К.: ВСЕУВИТО: Наук.

думка, 2001.- 242 с -  (Усе про менеджмент).
5. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированньїй на рьінок. -  Спб.: Питер, 

2005.-800 с.: ил. -  (серия „Класика МВА”)
6. Менеджмент організацій : Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. -К.: 

Либідь, 2003. -448 с.
7. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. -  К.: Знання -  Прес,
2007.-440  с.
8. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навч. посібник. -Львів:
„Магнолія плюс” , 2004. -333 с.
9. Чухно А. А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Інституційно-інформаційна 

економіка: Підручник / За ред. А.А. Чухна. - К.: Знання, 2008. - 700 с.
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10. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. -К.: Т-во „Знання'’, КОО, 2002. -583 
с,- (Вища освіта XXI століття).

Законодавство України:
1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Упоряд.
О.П. Товстенко, Л. П. Ляшко. -  К.: Юрінком. -  2000. -  С. 9 -  11.
2. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.1992.// Відомості 
Верховної Ради України. - 1991.- №14.- ст. 170.
3. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993.//Урядовий кур'єр. -

1994.-
20січня.
4. Закон України “Про вищу освіту’' // Освіта. -  2002. -  20-27 лютого.
5. Закон України «Про зайнятість населення» за станом на 12 квітня 2005 року. 
Офіційне видання. - К.: Парламентське видавництво. - 2005. - С. 4 - 9, 10-19.
6. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 
січня 2003 р.
7. Закон України “Про інноваційну діяльність" від 04.07.02.
8. Закон України “Про кооперацію" від 10.07.03.
9. Закон України “Про господарські товариства" від 19.09.91 (із змін, і допов.) // 
ВВР України. — 1991. — №49.
10. Закон України “Про державне прогнозування та розробку програм 
економічного та соціального розвитку України" від 23.03.2000 // ВВР України. 
— 2000. — №25. — Ст. 195.
11. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" 
від 30.10.96 (із змін, і допов.) // ВВР України. — 1996. — № 51. — Ст. 292.
12. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг" від 12.07.01.
13. Закон України “Про економічну самостійність України’' від 30.07.90 // ВВР 
України. — 1990. — № 34. — Ст. 449.
14. 22. Закон України “Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01 // ВВР 
України.’— 2001.
15. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 (із змін, 
і допов.) // ВВР України. — 1991. — № 21. — Ст. 377.
16. 28. Закон України “Про ціни та ціноутворення" від 03.12.90 (із змін, і 

допов.)
// ВВР України. — 1990. — № 32. — Ст. 650.
17. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91 (із змін, і 
допов.) // ВВР України. — 1991. — № 38. — Ст. 508.
18. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців" від 15 травня 2003 р.
19. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.95 // ВВР України. — 
1992. — № 30.— Ст. 414.
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IV Критерії оцінювання
відповідей абітурієнтів на вступному фаховому випробовуванні
Екзаменаційна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта на тестові 

завдання за 200 бальною шкалою.
Абітурієнти, що набрали менш ніж 124 бали отримують оцінку „незадовільно” і 

до подальшого конкурсу не допускаються.
Абітурієнти, що набрали 124 і більше балів допускаються до подальшого 

конкурсу.

Шкала переводу отриманих абітурієнтами балів у п’ятибальну систему

Рівень
Кількіст ь набраних  

б(ШІв
Характ ерист ика відповідей Загальна оцінка

низький 100- 124
аб іту р ієн т  виявив п оверхові, 

ф рагм ен тарн і знання незадовільно

задовільний 124— 152
аб ітур ієн т виявив до статн ю  

теорети чн у  п ідготовку  3 

програм н ого  м атер іалу
задовільно

достатній 156— 176
аб іту р ієн т виявив високий  
р івен ь  тео р ети ч н о ї п ідготовки  
з п рограм н ого  м атер іалу

добре

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ і

високий 180 — 200
аб іту р ієн т виявив в ідм інний  
р івен ь тео р ети ч н о ї п ідготовки  

з п ро гр ам н о го  м атер іалу
відмінно


