
 



Характеристика завдання 

 

Випробування складається у письмовій формі. 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, 

що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у 

визначених для цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на 

екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та 

іншими матеріалами. 
 

 

Програма випробування 
 

Мета вступного фахового випробування з менеджменту полягає у 

визначенні  професійної компетентності й готовності вступників до навчання 

в аспірантурі, що передбачає єдність теоретичної та практичної підготовки до 

проведення наукових досліджень у вищій школі зі спеціальності  

073 «Менеджмент». 

Зміст програми сформовано за основними розділами курсу 

«Менеджмент»: «Основи підприємництва», «Управлінські рішення», «Ризик 

менеджмент та антикризове управління на підприємстві», «Менеджмент 

організацій, фінансовий та інвестиційний менеджмент», «Корпоративне 

управління та менеджмент персоналу». 

Відповідно, мають бути сформовані й продемонстровані такі 

компетентності: 

1) визначати та обґрунтовувати завдання сучасного менеджменту, 

працювати із законодавчими актами та нормативними документами, 

продукувати ефективні управлінські рішення згідно з існуючими вимогами і 

нормативними документами; 

2) розробляти механізми управління трудовим потенціалом 

підприємства, будувати ефективну мотиваційну політику; 

3) володіти методами теорії проведення експерементальних 

досліджень, будувати прогнозні показники та планувати діяльність роботи 

підприємств; 

4) використовувати сучасні принципи менеджменту та володіти 

методикою розробки систем управління підприємствами; 

5) визначати і обґрунтовувати конкретні ризики підприємства, 

оцінювати їх збитки, управляти ризиками та продукувати ефективні 

управлінські рішення, щодо їх зниження; 

6) розробляти механізми та впроваджувати принципи процесного 

підходу до організації праці. 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Об'єктивні основи функціонування підприємництва 

Вступ до підприємництва Форми організації суспільного виробництва. 

Товарне виробництво - матеріальна основа виникнення підприємництва. 

Функції ринку та його види. Історичний розвиток поняття "підприємництво". 

Економічна основа підприємництва. Економіко-теоретичні знання і 

підприємництво.  Економічна свобода як основна передумова розвитку 

підприємництва. Принципи та передумови підприємництва. Конкуренція як 

засіб реалізації підприємництва. Державне регулювання конкуренції. 

Мотивація підприємницької діяльності. Етика підприємництва та соціальна 

відповідальність у бізнесі.  

Основні поняття: підприємництво, товарне виробництво, економічна 

свобода, конкуренція, мотивація. 

 

Організаційно-правові форми підприємництва.  

Організація та економіка підприємництва 

Види та сфери підприємницької діяльності. Види та сфери 

підприємницької діяльності. Мале підприємництво. Діяльність фінансових 

посередників. Інноваційне підприємництво і венчурний бізнес. Міжнародне 

підприємництво. Підприємницька ідея  Організація підприємницької 

діяльності. Технологія створення власної справи. Менеджмент у 

підприємництві. Планування успіху підприємницької діяльності. Маркетинг 

у підприємницькій діяльності. Аналіз підприємницької діяльності фірми. 

Фінансове забезпечення управлінських рішень. 

Основні поняття: мале підприємництво, фінансові посередники, 

інноваційне підприємництво, венчурний бізнес, поняття:менеджмент, 

планування, маркетинг, аналіз, управлінські рішення. 

 

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ 

 

Основи прийняття управлінських рішень 

Роль прийняття рішень в управлінні. Сутність, властивості та 

класифікація управлінських рішень. Фактори, що впливають на прийняття 

управлінських рішень. Умови та чинники якості управлінських рішень. Рівні 

і принципи розробки та прийняття управлінських рішень. Організація 
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процесу розробки і прийняття управлінського рішення. Методи розробки, 

прийняття та оптимізації управлінських рішень. 

Основні поняття: управлінське рішення, процес розробки та 

прийняття управлінських рішень, принципи та методи розробки 

управлінських рішень. 

 

Реалізація і контроль виконання управлінських рішень 

Сутність і види контролю реалізації управлінських рішень. Процес 

контролю реалізації управлінських рішень. Інструменти і характеристики 

ефективного контролю реалізації управлінських рішень. Стилі прийняття 

управлінських рішень. Особливості прийняття управлінських рішень в різних 

сферах діяльності. 

Основні поняття: контроль за реалізацією управлінських рішень, 

інструменти ефективного контролю, стилі прийняття управлінських рішень. 

 

РОЗДІЛ 3. РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ ТА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Теоретичні основи ризик-менеджменту  
 

Ризик-менеджмент і його місце в управлінні бізнесом. Актуальність 

ризик-менеджменту. Переваги ризик-менеджменту та його вплив на вартість 

компанії. Ризик і підприємництво. Теоретичні засади вивчення ризику. 

Специфіка ризик-середовища у постсоціалістичному трансформаційному 

суспільстві. Сутність ризику та еволюція ризик-менеджменту. Класифікація 

ризиків. Загальна схема процесу управління ризиками. Вимір ризику. 

Основні поняття: ризик, види ризиків, вартість, класифікація ризиків, 

управління ризиками, вимір ризику. 

 

Практика управління ризиками на підприємстві 
 

Організація управління ризиком. Документація для управління 

ризиками. Програма управління ризиками на підприємстві. Установлення 

контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних позицій компанії. 

Виявлення факторів ризику. Оцінка ризику. Методи виявлення ризику. 

Збитки підприємств, ризик-експозиції та їх класифікація. Методи управління 

ризиками та їх вибір. Фінансування ризику. Відповідальність менеджменту за 

управління ризиком. Комплексний ризик-менеджмент. Ризик-менеджмент і 

маркетинг.  

Основні поняття: фактори ризику, оцінка ризику, методи виявлення 

ризику, фінансування ризику. 



Функціональний ризик-менеджмент 

 

Особливості виявлення операційних ризиків. Особливості оцінки 

ймовірності операційних ризиків. Особливості аналізу операційних ризиків у 

фінансових інститутах. Фінанси, фінансові ринки, фінансовий менеджмент: 

їх роль і структура. Фінансовий ризик: його суть і класифікація. Принципи 

управління фінансовими ризиками. Як ураховують фактор ризику у 

фінансових рішеннях. Показники ринкового ризику. Схема управління 

фінансовими ризиками. Методи впливу на фінансові ризики. Ризики 

споживача. Ризик-менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Основні поняття:операційні ризики, ймовірність ризиків, фінанси, 

фінансові ризики, ринковий ризик, ризики споживача. 

 

РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ФІНАНСОВИЙ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Процес і методи управління організацією 

Поняття процесу управління. Управлінське рішення як концентроване 

вираження процесу управління. Технологія прийняття управлінських рішень. 

Методи управління організацією. Методи прийняття управлінських рішень. 

Стратегічний менеджмент у системі організації. Аналіз стратегічних 

альтернатив і вибір стратегії організації. Інноваційний менеджмент. 

Операційний менеджмент. Екологічний менеджмент. Контролінг як система 

управління прибутком організації. 

Основні поняття: процес управління, стратегічний менеджмент, 

інноваційний менеджмент, контролінг. 

 

Інформаційне забезпечення системи менеджменту організацій 

Управлінська інформація. Технологія інформаційної діяльності. 

Внутрішньофірмова інформаційна система. Роль інформаційних технологій в 

управлінні підприємством. Роль інформаційного забезпечення системи 

управління виробництвом. Інформаційний менеджмент організації. 

Корпоративні інформаційні системи. Міжнародна комп'ютерна мережа 

Інтернет. 

Основні поняття: інформаційна діяльність, інформаційний 

менеджмент, інформаційні системи. 

 

Менеджер як професійний керівник організації 

Зміст і характер праці менеджера. Вимоги до професійної 

компетентності менеджера. Психологічні якості менеджера як особистості. 

Вимоги до менеджерів різних рівнів управління. Статус керівника 
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організації, його влада та сила. Складові моделі менеджера. Знання та вміння 

менеджера. Особистий потенціал менеджера. Збереження трудового 

потенціалу менеджера. Етичні норми менеджера. 

Основні поняття: менеджер, професійні компетентності, психологічні 

якості, статус, знання та вміння, потенціал менеджера. 

 

РОЗДІЛ 5. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 

ПЕРСОНАЛУ 

 

Теоретико-методичні засади управління персоналом 

Сутність управління персоналом. Складові процесу управління 

персоналом організації. Цілі, функції та принципи управління персоналом. 

Суб'єкт і об'єкт в управлінні персоналом. Засоби і результати управління 

персоналом. Основні характеристики персоналу. Структура персоналу. 

Еволюція розвитку служби персоналу. Функції та завдання сучасної служби 

персоналу. Стратегія управління персоналом. Політика управління 

персоналом. 

Основні поняття:персонал, управління персоналом, характеристики 

персоналу, структура персоналу, стратегія управління персоналом. 

 

Корпоративна культура в системі управління персоналом. 

Ресурсне забезпечення управління персоналом 

Сутність, функції та складові корпоративної культури. Корпоративні 

норми і правила поведінки працівників. Корпоративна символіка. 

Взаємовпливи корпоративної культури та управління персоналом. Оцінка 

ефективності механізмів корпоративного управління. Ефективність 

корпоративного управління як досягнення балансу інтересів. Рейтинги 

корпоративного управління. Сутність рейтингових оцінок. Призначення та 

сфери застосування рейтингів корпоративного управління. Основні складові 

рейтингу корпоративного управління. Шкала рівнів рейтингу 

корпоративного управління. Різні методики рейтингового оцінювання 

корпоративного управління. Нормативно-правова база управління 

персоналом. Науково-методичний супровід управління персоналом. 

Матеріально-технічна база управління персоналом. Фінансове забезпечення 

управління персоналом. 

Основні поняття: корпоративна культура, норми поведінки, 

корпоративна символіка, управління персоналом. 

 

Організаційно-технологічні аспекти управління персоналом 

Аналіз робіт. Професійний добір та адаптація працівників. Оцінювання 

працівників. Розвиток персоналу. Управління кадровим резервом і трудовою 
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кар'єрою. Регулювання трудової діяльності персоналу. Мотивування 

працівників. Управління робочим часом. Аудит управління персоналом. 

Основні поняття: адаптація працівників, розвиток персоналу, 

мотивування, робочий час, аудит управління персоналом. 

 

КРИТЕРІЇ 

БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Відповідь на питання оцінюється по прийнятій бальній системі з 

виставлянням бала від 0 до 100: 

- бал 35-59 виставляється при відсутності відповіді на запитання або 

повністю неправильній відповіді; 

- бал 60-73 виставляється, якщо надана не повна відповідь на 

запитання, або відповідь містить значні помилки; 

- бал 74-82 виставляється при повній відповіді, але з наявністю 

незначних неточностей і несуттєвих помилок; 

- бал 90-100 виставляється при повній, правильній і обґрунтованій 

відповіді на запитання. 

Кожен білет складається з трьох питань, відповіді на які надаються 

окремо. Оцінка знань визначається на основі округленого середнього 

арифметичного бала, отриманого аспірантом (здобувачем) за відповіді на 

кожне питання екзаменаційного білету. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 


