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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Менеджменту” є перевірка знань і відбір 

вступників для зарахування на навчання за ступенем “бакалавра” за 

спеціальністю 073 Менеджмент при прийомі на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Тема 1. Сутність і роль управління та менеджменту. Менеджмент як 

специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” та 

“менеджмент”. Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент 

як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери 

та підприємці — ключові фігури ринкової економіки. Інструменти 

менеджменту: ієрархія; організаційна культура; ринок. Сфери менеджменту: 

виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна 

діяльність. Існуючі парадигми менеджменту. Особливості менеджменту в 

економічно розвинених країнах: Північноамериканська модель менеджменту; 

західноєвропейська модель менеджменту; японська модель менеджменту. 

Концептуальні моделі сучасного менеджменту. Особливості становлення 

сучасного менеджменту в Україні.  

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Закони та 

закономірності менеджменту. Вплив об’єктивних економічних законів, законів 

соціології, психології, кібернетики та інших наук на менеджмент. Система 

закономірностей менеджменту. Сутність, природа та роль принципів 

менеджменту в досягненні мети організації. Загальні принципи менеджменту: 

принцип наукової обґрунтованості; принцип ефективності; принцип 

оптимальності; принцип постійного вдосконалення процесів та методів 

менеджменту; принцип плановості; принцип єдності цілей; принцип цілісності 

системи менеджменту; принцип морального та матеріального стимулювання 

праці. Принцип гнучкості організаційних структур. Організаційні принципи 

менеджменту. 



Тема 3. Історія розвитку менеджменту. Передумови виникнення науки 

управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; 

класична школа управління; школа людських стосунків; школа виробничої 

демократії; школа поведінкових наук. Особливості сучасної фазирозвитку 

науки менеджменту. Концепції сучасної науки менеджменту: процесний підхід; 

системний підхід; ситуативний підхід. Зародження та розвиток наукових 

досліджень менеджменту в Україні. Напрями наукового формування 

вітчизняної моделі менеджменту. 

Тема 4. Організації як об’єкти управління. Поняття організації. 

Сутність і основні риси формальної організації. Причини виникнення, 

принципи функціонування організацій. Складові категорії “організація”. 

Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. 

Зовнішнє середовище організації. Оцінка факторів зовнішнього середовища. 

Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Класифікація 

виробничо-господарських організацій. Підприємство це виробничо-

правоваформавиробничо-господарської організації. Види і статус підприємств в 

Україні. 

Тема 5. Функції та технологія менеджменту. Поняття функцій 

менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Функції 

організації. Функції та процес менеджменту. Механізм менеджменту. Процес 

управління як 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: вибір варіанта дій; цілевизначення; інформаційне 

забезпечення; аналітична діяльність; реалізація рішення; зворотний зв’язок. 

Особливості процесу управління: безперервність; нерівномірність; циклічність; 

послідовність; мінливість; стійкість. 

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту. Сутність і 

зміст планування як функції менеджменту, його види та їх взаємозв’язок. 

Класифікація планів організації. Етапи процесу планування: визначення місій 

та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення стратегії. 

Базові стратегії. Економіко-організаційний зміст оперативного планування. 

Загальна характеристика бізнес-планування. Поняття місії в управлінні та 

класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація 

цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління 

за цілями. 

Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. 

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та 

складові організаційної діяльності. Командний ланцюжок. Владні 

повноваження, обов’язки, відповідальність. Норма керованості. Централізація 

та децентралізація. Процес делегування повноважень та відповідальності. 

Департаменталізація: функціональна; продуктова; географічна; за процесами; за 

клієнтами. Команди з перехресними функціями. Взаємодія та взаємовплив 

структур організації. Сутність організаційної структури управління та її роль в 

досягненні мети. Елементи структури. Характеристика основних видів 



організаційних структур управління. Лінійні і функціональні організаційні 

структури управління. Комбіновані структури управління: лінійно-

функціональна; лінійно-штабна; дивізіональна; матрична. Функціональний 

підхід до формування організаційних структур менеджменту. Цільовий підхід 

до формування організаційних структур. 

Тема 8. Мотивація як загальна функція менеджменту. Поняття 

мотивації як функції менеджменту. Теорії мотивації: теорії змісту (теорія 

потреб А. Маслоу, двочинникова теорія Ф. Герцберга, теорії Х та Y Д. Мак-

Грегораk) та теорії процесів (теорія очікувань, теорія справедливості, теорія 

визначення цілей). Мотиваційні засоби менеджера. Оплата праці як основний 

чинник мотивування продуктивності праці. Оплата праці: заробітна плата; 

система винагород та премій. Сучасні системи та форми стимулювання праці. 

Методи соціального впливу та морального стимулювання.  

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту. Поняття 

контролю та його місце в системі управління. Завдання контролю: 

пристосування до зміни середовища; обмеження нагромадження помилок; 

долання складних організаційних проблем; мінімізація витрат. Типи контролю: 

сфери контролю; рівні контролю; відповідальність за контроль. Етапи 

контролювання: затвердження стандартів; оцінка виконання; порівняння 

показників виконання за стандартами; коригування. Види управлінського 

контролю. Рівні операційного контролю: попередній контроль; поточний 

контроль; підсумковий контроль. Фінансовий контроль. Системи 

контролювання: внутріфірмове; незалежне; державне регулювання. 

Тема 10. Методи менеджменту. Загальні особливості методів 

менеджменту. Класифікація методів менеджменту. Взаємозв’язок функцій та 

методів менеджменту. Економічні методи менеджменту. Організаційно-

розпорядчі методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. 

Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. 

Тема 11. Управлінські рішення. Сутність управлінських рішень. Типи 

управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень: ухвалення 

рішень за умов визначеності; ухвалення рішень в умовах ризику; ухвалення 

рішення за умов невизначеності. Етапи раціонального ухвалення 

управлінського рішення: виявлення та визначення ситуації, що потребує 

вирішення; визначення варіантів; оцінка варіантів; вибір оптимального 

варіанта; впровадження обраного варіанта; оцінка результатів. Поведінкові 

аспекти ухвалення управлінського рішення. Адміністративна модель ухвалення 

рішення. Політичні чинники в ухваленні рішення. Етика й ухвалення 

управлінського рішення. Групове ухвалення рішення в організаціях. Форми 

групового ухвалення рішення. 

Тема 12. Інформація і комунікації в менеджменті. Інформація, її види 

та роль в менеджменті. Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до 

інформації. Поняття і роль 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.  



Тема 13. Керівництво та лідерство. Поняття та загальна характеристика 

керівництва, місце і роль керівника в системі управління. Керівництво як 

об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти 

керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Влада як елемент 

примушення. Форми впливу та влади (влада, заснована на примусі, влада, в 

основі якої лежить винагорода, законна влада, еталонна влада, влада експерта). 

Сутність і основи лідерства. Зміст поняття лідерства в управлінні організацією. 

Типологія лідерів. Фактори та передумови формування стилів керівництва. 

Характеристика та класифікація стилів керівництва.  
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«ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ» 

Тема 1. Методологічні засади теорії організації. Сутність поняття 

«організація». Закони організації. Закони функціонування (статики) організації: 

закон композиції, закон пропорційності, закон найменших. Закони розвитку 

(динаміки) організації: закон онтогенезу (перетворення), закон синергії, закон 

інформованості-упорядкованості, закон єдності аналізу й синтезу, закон 

самозбереження. Принципи організації: принцип ланцюгового зв’язку; принцип 

інгресії; принцип підбору; принцип рухомої рівноваги; принцип слабкої ланки. 



Групування принципів. Етапи розвитку організації: зародження, зростання, 

зрілості, старіння. Збереження рівноваги організації та її цілісності. 

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі. Організаційні теорії: 

класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки: теорія 

інститутів та інституційних змін; популяційно-екологічна (еволюційна) теорія: 

тектологія О. Богданова; ноосфера В. І. Вернадського. Еволюція теоретичних 

концепцій організації. Основні моделі організацій: органічна та механістична 

моделі. Сучасна організаційна парадигма: сутність, значення, зміст, практична 

спрямованість. 

Тема 3. Організація як система. Формування системних уявлень: 

Платон, Аристотель, Кант, А. Смит. Системність як загальна властивість 

матерії. Системний підхід (погляд). Стан системи, властивості системи, 

поведінка системи, дія, подія. 

Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв’язок. Атрибути зв’язку: 

спрямованість, сила, характер. Класифікація систем. Загальна класифікація: 

абстрактні системи; конкретні системи; відкриті системи; закриті системи; 

динамічні системи; адаптивні системи; ієрархічні системи, їх характеристики. 

Класифікація за ознаками: за походженням; за описом змінних; за способом 

управління; за типом операторів. Аспекти організаційного порядку. Типологія 

організацій. Класифікація організацій за ознаками: класифікація за принципами 

управління; класифікація за функціональними ознаками; класифікація за 

ознакою реалізації суспільних функцій; класифікація за ознакою визначення 

цілі (ціннісно-орієнтовані організації; організації, які формують власні цілі; 

цілескеровані організації; цілеспрямовані організації; цілеорієнтовані 

організації; цілепридатні організації; паразитичні організації). 

Тема 4. Організація як соціум. Соціальна організація і соціальна 

спільність. Людина як елемент соціальної системи. Активність і опірність 

соціальної організації. Загальні риси соціальної організації. Основні види 

соціальних організацій: формальна й неформальна організації. Механізми 

регулювання (регулятори) у соціальних системах: цільова управлінська дія, 

саморегуляція (самоуправління), організаційний порядок. 

Тема 5. Організаційний процес. Організаційна діяльність. 

Альтернативні парадигми організаційного процесу. Система управління – 

кібернетичний підхід. 

Принципи управління: принцип розімкненого управління; принцип 

розімкненого управління з компенсацією обурень; принцип замкненого 

управління; принцип однократного управління. Оптимізація управління. 

Адаптивні й такі, що самі настроюються, системи. Методи управління: 

детермінований метод управління; програмно-цільовий метод управління; 

ціннісно-орієнтований метод управління. 

Тема 6. Самоорганізація. Природно-наукові засади синергетики. 

Ентропія. Самоорганізація як ґрунтовний процес природи. Антиентропійна 

спрямованість самоорганізації. Сутнісний зміст синергетики. Синергитична 

концепція самоорганізації. Основні положення синергетичної концепції 

самоорганізації. Аттрактори, біфуркація, фрактали, детермінований хаос. 



Процеси самоорганізації. Необерненість і неповторюваність самоорганізації. 

Принципи самоорганізації: принцип від’ємного зворотного зв’язку; принцип 

позитивного зворотного зв’язку. Спонтанність і випадковість. Гнучкість 

організації. Гнучкість процесу: гнучкість орієнтації й реалізації. Гнучкість 

системи: фактори й результати гнучкості системи. Виробнича гнучкість: 

фактори та функціональні й структурні ознаки виробничої гнучкості. Сталість 

організації. Статична й динамічна сталість. Типи сталості: внутрішня, зовнішня 

й спадкова сталості; кількісна й структурна сталості. Несталий стан системи. 

Сталість і управління змінами. 

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації. Внутрішнє 

середовище організації. Змінні всередині організації (внутрішні фактори): цілі, 

завдання, структура, технологія, люди. Культура та імідж організації як її 

внутрішні фактори. Взаємозв’язок внутрішніх факторів. Методи дослідження 

внутрішнього середовища організації: аналітичні методи; експертні методи; 

лінійне програмування; динамічне програмування; діагностування (експрес-

діагностика, ґрунтовна діагностика); внутрішній моніторинг (моментні 

спостереження, постійні спостереження). Зовнішнє середовище організації. 

Мікрооточення (фактори зовнішнього середовища безпосереднього впливу): 

партнери; конкуренти; центральні та місцеві органи влади; навколишнє 

населення; природні умови. Макрооточення (фактори зовнішнього середовища 

опосередкованого впливу): міжнародні події та оточення; стан економіки; 

соціокультурні фактори; політичні обставини; розвиток науки й технології; 

право; соціально-суспільні фактори. Методи дослідження зовнішнього 

середовища (зовнішній моніторинг): зовнішнє спостереження; цільове 

спостереження; неформальний пошук; формальний пошук. 

Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації. 

Тема 8. Організаційне проектування. Концептуальні терміни: 

організаційна форма управління (ОФУ); відносини; децентралізація; стратегія; 

структура; виробнича структура; технологічна структура; зв’язок; структура 

управління; ланка управління; рівень управління. Сутність та етапи 

організаційного проектування. Переваги та недоліки традиційних 

організаційних форм управління. Переваги та недоліки адаптивних 

організаційних форм управління. Теоретичні засади створення й розвитку 

організаційних форм управління. Методологія проектування організаційних 

форм управління. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм 

управління. Основні методологічні принципи проектування організаційних 

форм управління. Методи проектування організаційних форм управління. 

Технологія проектування організаційних форм управління. Процес 

проектування організаційних форм управління: зміст основних етапів 

проектування ОФУ (перед проектної підготовки, проектування, впровадження 

проекту). Розробка організаційного робочого проекту. Оцінка ефективності 

організаційних форм управління. Підходи до оцінки  ефективності 

організаційних форм управління. Показники оцінки ефективності. Методика 

розрахунку основних коефіцієнтів: ефективності ОФУ; ланковості; 

територіальної концентрації; дублювання функцій; надійності системи 



управління; централізації (децентралізації) функцій; ефективності 

використання інформації. Криза парадигми традиційного менеджменту. 

Перспективи розвитку організаційних утворень. 

Тема 9. Культура організації. Зміст понять «культура» і «організаційна 

культура». Концептуальні підходи до формування організаційної культури. 

Моделі організаційної культури. Характеристики організаційної культури. 

Громадянська й корпоративна культури. Типологія організаційних культур. 

Визначальні фактори культури організації. Підходи до типізації організаційних 

культур: факторні моделі цінностей; менталітет і організаційна культура; 

фундаментальні вірування та цінності; ставлення до часу; конкуруючі цінності. 

Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих цінностей: кланова, 

ієрархічна (бюрократична), ринкова та адхократична культури. Сучасна 

українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 
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«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Тема 1. Система управління персоналом, основні завдання і 

принципи. Менеджмент персоналу як соціальна система. Поняття організації, 

спільних рис організацій та існуючих структур. Роль менеджменту, маркетингу, 

соціології, психології. Предмет,  завдання  та зміст менеджменту персоналу. 

Об’єкт і суб’єкт менеджменту персоналу.  Загальні принципи та методи 

управління персоналом. Функції системи управління персоналом. Служби 

менеджменту персоналу. Зарубіжний досвід управління персоналом. Людина як 

об’єкт менеджменту персоналу. 

Тема2. Формування і розвиток персоналу. Різновиди соціальних груп, 

поведінка людей у групах. Кадрова політика організації. Історія розвитку 

кадрових служб. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових 

служб. Класифікація персоналу. Принципи кадрового планування. Методи 

визначення потреб персоналу. Організація системи професійного навчання. 

Методи і форми професійного навчання. Визначення цілей професійного 

навчання і критерії оцінки його ефективності Наставництво, ротація, ділові 

ігри, навчальні ситуації, делегування, метод ускладнюючих завдань. 

Підвищення кваліфікації персоналу. Розрахунок ефективності капіталовкладень 

у підвищення кваліфікації керівників. Професійне навчання в зарубіжних 

фірмах.  

Тема 3. Форми та методи комплектації організації персоналом. 

Організація та джерела залучення персоналу. Методи набору персоналу. Лізинг 

персоналу. Встановлення оптимального співвідношення зовнішніх та 

внутрішніх джерел наборів. Особливості контрактної форми найму, трудового 

договору, роботи за сумісництвом, на постійній основі. Вибір джерел набору 

персоналу. Процес підбору кандидатів на посади. Методи тестування, 

вибіркових випробувань, моделювання, експертизи почерку. Збирання 

інформації про претендентів. Види і типи співбесід. Стадії співбесіди. Поняття 

"плинність персоналу". Методика аналізу плинності персоналу. Коефіцієнт 

обороту персоналу. Рівень стабільності персоналу. Коефіцієнт плинності і 

змінності  персоналу. Оптимізація чисельності персоналу. 

Тема 4. Управління діловою кар'єрою. Види і цілі кар’єри. Професійна 

і внутрішньо організаційна кар’єра. Планування кар’єри. Розвиток кар’єри. 

Управління діловою кар’єрою. Етапи кар’єри. Організація професійного 

переміщення персоналу. Відбір кандидатів. Підготовка планів розвитку. Оцінка 

процесу розвитку. Призначення на посаду. Визначення  характеристик  

майбутніх  керівників. Показники оцінки результатів роботи з  резервом.  

Виявлення і розвиток молодих співробітників з лідерським  потенціалом.  



Планування і підготовка резерву керівників. Принципи і методи роботи з 

резервом. Джерела формування резерву.  

Тема 5. Управління поведінкою та дисципліною персоналу. 

Психологічні особливості теорії поведінки особистості. Поняття екстраверсії, 

інтроверсії. Психологічні характеристики. Поведінка особистості в групі. Суть і 

різновиди дисципліни. Дисциплінарні відносини. Визначення рівня 

технологічної дисципліни. Розрахунок стану трудової дисципліни. Поняття і 

розрахунок ціннісно-орієнтаційної єдності колективу. Механізми та методи 

управління дисципліною. Дисциплінарна влада. Виховні методи, правові 

методи. Види покарань за порушення трудової дисципліни. Суть та причини 

конфліктів. Стратегії та методи управління конфліктами. 

Тема 6. Оцінка і атестація персоналу. Поняття та завдання атестації 

персоналу. Об’єкти і суб‘єкти атестації. “Еталонний” робітник. Організація і 

методи атестації. Етапи проведення атестації. Необхідність і ціль оцінки 

персоналу в організації. Оцінка праці  та  результатів  праці. Оцінка 

професійної поведінки. Оцінка  якості  працівника. Комплексна оцінка 

керівників і спеціалістів. Методи оцінки. Графічна шкала оцінок, порівняльні 

методи, методи критичних ситуацій та управління по цілях. Процедура оцінки. 

Нетрадиційні  підходи до  оцінки  персоналу. Психологічні методи оцінки. 

Метод ''360
0
-Атестація'' персоналу. Використання матеріалів атестації 

менеджерами. Досвід зарубіжних країн з питань оцінки і атестації персоналу. 

Тема 7. Мотивація персоналу. Мотивація і стимулювання трудової 

активності персоналу. Управління мотивацією. Організація мотивації на 

підприємстві. Суть і принципи організації оплати праці. Форми оплати праці. 

Функції заробітної плати. Державне регулювання оплати праці. Системи оплати  

праці в зарубіжних країнах.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 

 


