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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Вступне фахове випробування є елементом атестації з підготовки вступників 

для навчання за освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Метою вступного фахового випробування – є діагностика рівня знань, 

необхідних абітурієнтам для опанування ними навчальних дисциплін за програмою 

підготовки фахівця освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 

«Менеджмент» та проходження конкурсу. 

Програма вступного фахового випробування визначає перелік питань, обсяг, 

складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

На вступне фахове випробування виносяться дисципліни циклу професійної 

підготовки: «Менеджмент», «Маркетинг», «Стратегічне управління», «Операційний 

менеджмент», «Управління персоналом». 

При складанні іспиту з фахових дисциплін абітурієнт повинен 

продемонструвати теоретичні знання в процесі відповіді на запитання тестових 

завдань. 

Завдання вступного фахового випробування складено з метою виявлення 

знань, вмінь, компетентностей, якими володіє бакалавр за спеціальністю 073 

«Менеджмент»: 

Знання і розуміння: 

- базові знання з суспільних наук про основи соціології, психології, 

педагогіки, що сприятимуть розвитку загальної культури й соціалізації особистості; 

- базові знання з природничих наук та математики, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін та використання математичних методів в 

обраній професії; 

- базові знання в галузі сучасних інформаційних систем і технологій; 

- базові знання з філософії, вітчизняної та світової історії і культури, 

політології, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння 

використовувати їх в професійній і соціальній діяльності; 

- базові знання про організацію функціонування господарських товариств, 

акціонерних компаній, підприємств малого бізнесу, організацію праці, соціально-

трудові відносини; 

- глибокі знання та розуміння державного та регіонального управління, 

менеджменту, правознавства, управління персоналом, організації виробництва, 

економіки і фінансів підприємства, стратегічного управління; 

- поглиблені знання процесу здійснення основних функцій з управління 

підприємством, основних принципів та методів функціонування організації, 

діагностики внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, розробки 

прогнозів, стратегій, програм соціально-економічного розвитку підприємства та 

його основних підрозділів. 

Застосування знань та розумінь: 

- здатність застосовувати професійно-профільовані знання на практиці при 

організації власної діяльності, проведенні соціологічних досліджень, урахуванні 
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основних економічних законів та правових засад, застосуванні законів формальної 

логіки в процесі інтелектуальної діяльності; 

- здатність вміло використовувати математичні та числові методи, програмне 

забезпечення для проведення економічних розрахунків; 

- здатність до ефективного комунікування та представлення складної 

комплексної інформації у стислій формі, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні технічні терміни, вміння спілкуватися із 

нефахівцями своєї галузі як рідною, так і іноземною (як правило англійською) 

мовами; 

- використовуючи сучасні методики, проводити аналіз основних економічних 

показників діяльності підприємства, оцінювати виробничо-економічний потенціал 

підприємства, розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати 

довгостроковий прогноз його подальшого розвитку; 

- здатність розраховувати ефективність інноваційних та інвестиційних 

проектів; 

- здатність складати посадові інструкції та положення про структурні 

підрозділи, вдосконалювати організаційні та технологічні взаємозв’язки між 

підрозділами та службами підприємства; 

- здатність здійснювати маркетингові дослідження з метою визначення 

сегменту ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей, 

прогнозувати попит на продукцію та послуги підприємства, формувати програми 

виробництва, впроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних кризових ситуацій 

в діяльності організації. 

Формування суджень: 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел з 

метою самонавчання, підвищення своєї кваліфікації та оволодіння знаннями з нових 

областей; 

- здатність розробляти комплексні програми з підвищення 

конкурентоспроможності підприємства за рахунок впровадження прогресивної 

технології, раціональної організації праці тощо. 

Організація вступного фахового випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийому Донбаської національної академії будівництва та архітектури 

(ДонНАБА) у 2018 році та Положення про приймальну комісію ДонНАБА. 



 

 

5 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ. 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. МЕНЕДЖМЕНТ 

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в 

організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових 

знань. Менеджмент як мистецтво управління. Методи досліджень: діалектичний, 

конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, 

аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, 

інтерв’ювання, тестування. 

Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. 

Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної 

моделі менеджменту в Україні. 

Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. 

Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок між принципами 

менеджменту. 

Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської 

діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і 

характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) 

функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок конкретний і загальних функцій. 

Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання 

загальних. Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як 

сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи 

менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи 

менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні 

методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 

менеджменту. 

Процес управління 

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: цілевизначення, інформаційне забезпечення, 

аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв’язок. 

Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, 

послідовність, надійність. Управлінське рішення як результат управлінської 

діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських 

рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі 

прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття 
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рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. 

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 

Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній 

взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. 

Політика, правила процедури. Класифікація цілей організації. Процес постановки 

цілей. 

Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та 

складові організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, відповідальність. 

Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, 

функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. 

Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. 

Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. 

Департаменталізація. Взаємодія структур організації. 

Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування 

інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород 

працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: 

змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби 

мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі 

функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів 

вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та 

регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний 

зв’язок під час контролю. Види управлінського контролювання. 

Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. 

Етапи процесу регулювання. 

Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація 

інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика 

комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в 

комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх 

переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні 

перевантаження. 

Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти 

керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. 

Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія 



 

 

7 

лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика 

та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів 

керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі 

сучасного менеджера. 

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. Системи показників економічної, організаційної та 

соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення. Напрями 

підвищення ефективності управління організацією.  

 

Література для підготовки: 

1. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. Київ: 

Академвидав, 2014. 464 с. 

2. Лепейко Т.І. Менеджмент: навч. посіб. Харків: ХНЕУ, 2010. 204 с. 

3. Основи менеджменту: навчальний посібник. За ред. Мазаракі А.А. Харків: 

Фоліо, 2014. 84 с. 

4. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент: підручник. Київ: Кондор-

Видавництво, 2015. 563 с. 

5. Стадник В. В. Менеджмент: підручник. Київ: Академвидав, 2015. 472 с. 

6. Федоренко В. Г. Менеджмент: підручник. Київ: Алерта, 2015. 492 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Додаткові задачі з основ менеджменту. URL: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi

4jujd9dLZAhWEh7QKHVLeAjQQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fmicroushi.od.ua%

2Fsite%2Fmicroushi-odessa%2Ffiles%2Flibrary%2F286_ spory_zadahi_ menedwment. 

doc&usg=AOvVaw1ZJdpmh6GcMYeDte7kwirp. 

2. Основи менеджменту: навчальний посібник. URL: 

http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/Kravchenko%20V.A..pdf. 

3. Підручники з менеджменту. URL: http://studentam.kiev.ua/content/category/ 

3/89/98/. 

 

2.2.МАРКЕТИНГ 

Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції 

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Маркетинг». Історичні 

передумови виникнення маркетингу. Сутність маркетингу, еволюція його 

визначення. Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу 

маркетингу: Основні цілі та принципи маркетингу. Види маркетингу. Різновиди та 

завдання маркетингу підприємства.  

Маркетинг як відкрита мобільна система 

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як 

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1353051&amp;title=%EC%E5%ED%E5%E4%E6%EC%E5%ED%F2&amp;div=0&amp;source=1&amp;prev=225&amp;page=1&amp;docType2=17&amp;docType3=13&amp;docType4=14&amp;docType5=15&amp;docType6=26&amp;docType9=25&amp;parentId=0
http://lib-gw.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1353051&amp;title=%EC%E5%ED%E5%E4%E6%EC%E5%ED%F2&amp;div=0&amp;source=1&amp;prev=225&amp;page=1&amp;docType2=17&amp;docType3=13&amp;docType4=14&amp;docType5=15&amp;docType6=26&amp;docType9=25&amp;parentId=0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi4jujd9dLZAhWEh7QKHVLeAjQQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fmicroushi.od.ua%2Fsite%2Fmicroushi-odessa%2Ffiles%2Flibrary%2F286_%20spory_zadahi_%20menedwment.%20doc&usg=AOvVaw1ZJdpmh6GcMYeDte7kwirp
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi4jujd9dLZAhWEh7QKHVLeAjQQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fmicroushi.od.ua%2Fsite%2Fmicroushi-odessa%2Ffiles%2Flibrary%2F286_%20spory_zadahi_%20menedwment.%20doc&usg=AOvVaw1ZJdpmh6GcMYeDte7kwirp
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi4jujd9dLZAhWEh7QKHVLeAjQQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fmicroushi.od.ua%2Fsite%2Fmicroushi-odessa%2Ffiles%2Flibrary%2F286_%20spory_zadahi_%20menedwment.%20doc&usg=AOvVaw1ZJdpmh6GcMYeDte7kwirp
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi4jujd9dLZAhWEh7QKHVLeAjQQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fmicroushi.od.ua%2Fsite%2Fmicroushi-odessa%2Ffiles%2Flibrary%2F286_%20spory_zadahi_%20menedwment.%20doc&usg=AOvVaw1ZJdpmh6GcMYeDte7kwirp
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циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів 

маркетингової діяльності підприємства. Сутність та завдання організації 

маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи маркетингу. Функції 

маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища. 

Внутрішнє середовище підприємства. Зовнішнє макро- та мікросередовище 

підприємства.  

Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення 

маркетингових досліджень 

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація 

маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація. Поняття 

маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна 

складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи 

підприємства. Види маркетингових досліджень. Методи маркетингових досліджень. 

Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні методи маркетингових 

досліджень. Інструментарій, що застосовується під час проведення маркетингових 

досліджень. Створення листів опитування. Зміст етапів проведення маркетингових 

досліджень: визначення проблеми і формулювання мети досліджень, складання 

плану досліджень, збір маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація даних, 

підготовка та подання звіту (розроблення рекомендацій). Базові концепції 

дослідження попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг. Кон'юнктурний огляд. 

Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів 

Класифікація потреб суб'єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. 

Фактори, що впливають на поведінку покупців. Поняття біхевіоризму. Процес 

прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого 

призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Етапи прийняття 

рішення про придбання продукту. Особливості купівлі товарів виробничого 

призначення. Типи ситуацій при здійсненні закупівель для потреб підприємства. 

Основні фактори, що визначають процес прийняття рішення про купівлю. Етапи 

прийняття рішення щодо придбання продукції виробничого призначення. Критерії 

вибору постачальників. Особливості прийняття посередником рішення про 

закупівлю. Цінова та асортиментна політика посередницьких структур. Закупівлі 

бюджетних організацій, їх потреби та технологія задоволення. Сутність та принципи 

сегментації покупців споживчих товарів. Ознаки сегментації ринку покупців-

підприємств. Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та 

стратегії охоплення ринку. 

Товарна політика в системі маркетингу 

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства. 

Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів 

(товарів, послуг). Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого 

призначення, послуг. Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, 

показники оцінки. Концепція життєвого циклу товару. Сутність та роль інновацій у 

маркетинговій діяльності підприємства. Значення пробного маркетингу. 

Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття та значення 

брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок. Охорона прав на 
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товарні знаки. Упаковка товару. Види сервісного обслуговування, його принципи. 

Критерії оцінки рівня розвитку сервісу. Поняття якості товару. Петля якості. 

Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості. Позиціювання 

товару на ринку. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності 

товару та критерії її оцінки.  

Цінова політика в системі маркетингу 

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. 

Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, забезпечення 

виживання підприємства. Визначальні фактори, що впливають на формування 

цінової політики підприємства: витрати, попит, рівень конкуренції, державне 

регулювання цін, особливості системи розповсюдження. Особливості встановлення 

цін на ринках різних типів. Тенденції зсуву ролей цінової та нецінової конкуренції. 

Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін па принципово нові 

товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін; єдиних цін, гнучких цін, 

стратегії у межах товарного асортименту Цінова дискримінація. Методи 

ціноутворення. Структура ціни. Види знижок, націнок, надбавок. Вибір економічно 

обґрунтованої ціни. 

Політика розповсюдження в системі маркетингу 

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі 

маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. Канали 

розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження різних рівнів. 

Функції каналів розповсюдження. Види маркетингових систем розповсюдження. 

Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди. 

Особливості договірних вертикальних маркетингових систем розповсюдження. 

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та схема їх 

прийняття. Характеристика інтенсивного, селективного та ексклюзивного 

розповсюдження. Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Методи 

розповсюдження послуг. Види та особливості посередників у виробничій та 

невиробничій галузях. Маркетинговий логістичний підхід при організації 

розповсюдження продуктів. 

Комунікаційна політика в системі маркетингу 

Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у 

комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових 

комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, 

зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають структуру комунікаційних 

заходів. Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Поняття 

«фірмового стилю». Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до 

товарів, послуг та підприємства. Особливості застосовування засобів стимулювання 

збуту. Процес персонального продажу. Типи презентації. Можливі ускладнення під 

час персонального продажу та способи їх уникнення. Структура комунікаційного 

бюджету і фактори, що визначають його розмір. Методи розрахунку 

комунікаційного бюджету. Оцінка ефективності комунікаційної програми. 

Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Обмеження у рекламній діяльності 

згідно з вітчизняним законодавством. 
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Стратегії маркетингу підприємства 

Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на 

ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей. Поняття внутрішньої та 

зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства на ринку 

залежно від конкурентної ситуації. Використання SWOT - аналізу для визначення 

позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і 

застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення 

конкурентних переваг. Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення 

зростання ринку та відносної частки ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності 

та привабливості ринку. Маркетингові стратегії підприємства. Стратегічне та 

оперативне планування маркетингу. 

Організація та контроль маркетингової діяльності 

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи 

та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови 

організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки. 

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, 

географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та 

відмінності. Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за 

відповідністю результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії. 

 

Література для підготовки: 

1. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник. Київ: КНЕУ, 2011. 543 с. 

2. Мартин О.М. Основи маркетингу: навчальний посібник. Львів: ЛДУБЖД, 

2015. 409 с. 

3. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження: підручник. Київ: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2015. 455 с. 

4. Посохов І. М. Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи: навч.- метод. 

посібник. Харків: НТУ "ХПІ", 2015. 112 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Интернет-издание о маркетинге Marketing Mix. URL: 

http://marketingmix.com.ua. 

2. Маркетинг и Реклама. Украинский профессиональный журнал. URL: 

http://www.mr.com.ua. 

3. Основи маркетингу: навчальний посібник. URL: 

http://ellib.org.ua/books/marketing/mark1/index.html. 

 

2.3. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

Стратегія управління: поняття, еволюція концепції.  

Еволюція концепції стратегічного управління. Еволюція систем управління 

підприємством. Перелік типових стратегічних рішень із яких підприємство має 

здійснити свій вибір. Сутність стратегії. Поняття «стратегії». Множинність аспектів 

вживання категорії «стратегія». Визначення стратегії підприємства різними 

авторами. Фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст стратегії підприємства. 

http://ldubgd.edu.ua/textbooks_and_manuals/osnovi-marketingu-navchalniy-posibnik-lviv-ldubzhd-2015-409-s
http://ldubgd.edu.ua/textbooks_and_manuals/osnovi-marketingu-navchalniy-posibnik-lviv-ldubzhd-2015-409-s
http://marketingmix.com.ua/
http://www.mr.com.ua/
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Види стратегій Організаційні рівні побудови стратегій. Ознаки класифікації 

стратегій. 

Місія та цілі підприємства  
Суть та значення місії для підприємства. Бачення та філософія 

функціонування підприємства. Інформація, що міститься в офіційному викладенні 

місії. Правила вибору місії підприємства. Класифікація та ранжування цілей 

підприємства. Поняття цілей. Стратегічні, довгострокові та короткострокові цілі. 

Вісім галузей діяльності, в яких мають бути визначені цілі компанії. Критерії 

ефективності цілей. «Дерево цілей» підприємства. Поняття «дерева цілей» і 

принципи його побудови. Вимоги до «дерева цілей». Нормативні та фактичні 

«дерева цілей». Стратегічна прогалина. Сутність стратегічної прогалини. 

Стратегічна прогалина як проблема підприємства. Напрями заповнення стратегічної 

прогалини. Основні етапи аналізу стратегічної прогалини. 

Стратегічний контекст підприємства 

Характерні особливості стратегічного контексту підприємства 

Трансформаційні процеси в економіці України. Підвищення мобільності зовнішніх 

чинників і посилення їх впливу на внутрішнє середовище підприємства. Зміст 

завдань управління організаціями в перехідних до ринку умовах. Конкурентні 

переваги як головний чинник успішної діяльності підприємства. Ознаки, зміст та 

перелік типових стратегічних рішень Технологія та загальні підходи до вирішення 

проблем. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів 

підприємства. Узагальнений перелік типів стратегічних рішень. Конкурентні 

переваги і концепція стратегічних груп Форми вияву переваг в економічній, 

організаційній, технічній сферах діяльності підприємства. Концепція стратегічних 

груп у конкурентному середовищі  

Оцінювання зовнішнього середовища  

Сутність стратегічного аналізу. Мета і напрями стратегічного аналізу. Етапи 

стратегічного аналізу з позиції виявлення критичних точок середовища. Сутність та 

основні характеристики середовища підприємства (зовнішнє середовище прямого та 

побічного впливу, внутрішнє середовище). Методи формування інформаційної бази 

щодо критичних точок середовища. Зовнішнє середовища підприємства побічного 

(непрямого) впливу. Фактори зовнішнього середовища побічного впливу: політичні, 

економічні, соціальні, правові та ін. Оцінка оточення підприємства за допомогою 

різних інструментів (PEST-аналіз, SLEPT-аналіз, матриця ризиків). Оцінювання 

зовнішнього середовища прямого впливу. Модель «галузевої конкуренції» М. 

Портера. Бар'єри входу та виходу. Характеристика основних елементів прямого 

впливу на підприємство. Стратегічні групи конкурентів.  

Аналіз стратегічного потенціалу підприємства 

Складові стратегічного потенціалу Функціональна структуризація потенціалу 

підприємства. Блоково-модульна структуризація потенціалу підприємства. 

Оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Види ресурсів стратегічного 

потенціалу. Структура стратегічного потенціалу. Методики оцінювання 

стратегічного потенціалу підприємства. Система показників для визначення 

можливостей розвитку потенціалу вітчизняних підприємств. Конкурентні переваги 
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підприємства. Конкурентоспроможність підприємства і продукції. Відмінності 

даних понять. Аналіз конкурентних переваг продукції підприємства з позиції 

забезпечення споживчої цінності товару. Матриця конкурентного профілю. Ефект 

синергізму. Переваги синергізму. Синергізм організації виробництва. Синергізм 

продажу. Інвестиційний синергізм. Синергізм менеджменту  

Стратегії бізнесу  
Поняття, призначення і зміст стратегій бізнесу підприємства, специфіка та 

порядок їх формування Поняття бізнес стратегії. Алгоритм розробки бізнес-

стратегії. Типи стратегій бізнесу підприємства та їх характеристика Стратегічне 

позиціонування фірми. Класифікаційні ознаки стратегій бізнесу підприємства. 

Напрямки формування та типи конкурентної бізнес-стратегії.  

Стратегія диверсифікації  

Сутність стратегії диверсифікації діяльності підприємства Суть стратегії 

диверсифікації. Основні методи реалізації стратегії диверсифікації. Фактори вибору 

стратегії диверсифікованого зростання. Переваги і ризики вузькоспеціалізованих 

підприємств. Умови доцільності переходу підприємства до диверсифікації. Критерії 

щодо оцінки диверсифікації. Сутність поглинання вже існуючої фірми. Чинники 

доцільності створення нового підприємства у обраній галузі. Переваги та недоліки 

створення спільних підприємств для входження до галузі. Види диверсифікації 

діяльності підприємства. Стратегія зв'язаної (концентричної) диверсифікації. 

Реалізація зв'язаної диверсифікації у вертикальній (прямий і зворотний напрями) і 

горизонтальній площинах. Стратегія горизонтальної зв'язаної диверсифікації. 

Стратегія незв'язаної (конгломератної) диверсифікації. Похідні стратегії 

диверсифікації підприємства Стратегія входження в нову галузь, стратегія 

диверсифікації у споріднені галузі, стратегія диверсифікації у неспоріднені галузі, 

стратегія відновлення та економії, стратегія реструктуризації, стратегія ліквідації  

Стратегія зовнішнього розвитку  

Стратегії зовнішнього розвитку. Можливості зростання підприємства у межах 

галузі. Стратегії горизонтальної та вертикальної інтеграції, умови їх застосування, 

переваги та недоліки. Використання стратегії диверсифікації як можливості 

зовнішнього зростання. Стратегії підприємства на зовнішніх ринках. Фактори, що 

впливають на стратегії виходу на зовнішні ринки. Характеристики, що властиві 

міжнародній діяльності. Типи міжнародних стратегій. Переваги і недоліки 

мультинаціональної стратегії.  

Корпоративна стратегія  

Сутність, принципи та особливості корпоративних стратегій підприємства 

Сутність корпоративної стратегії. Принципи формування корпоративної стратегії. 

Компоненти корпоративної стратегії. Основні чинники забезпечення корпоративної 

стратегії. Головні напрями корпоративної стратегії. Види корпоративної стратегії. 

Основні стратегії диверсифікованого підприємства: стратегії згортання і ліквідації; 

стратегії реструктурування, відновлення та економії; стратегії багатонаціональної 

диверсифікації, комбіновані стратегії.  

Матричні методи формування корпоративної стратегії  
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Цілі і основні етапи матричного аналізу Методи портфельного аналізу. 

Двомірні матриці. Етапи проведення аналізу. Методи «портфельного» аналізу. 

Сутність матриці господарського портфелю підприємства. Матриця БКГ – 

особливості побудови. Матриця МсКіпсеу та особливості побудови. Переваги та 

основні недоліки матриці General Electric та обмеження, які необхідно враховувати 

при використанні цієї моделі. Метод 5РАСЕ. Напрями оцінки стратегічного стану 

підприємства. Концепція моделі ADL-LC та особливості побудови матриці. 

Переваги та недоліки матричних моделей.  

Альтернативність у стратегічному виборі  

Стратегічні альтернативи діяльності підприємства Процес вибору стратегії. 

Стратегічна сегментація зовнішнього (конкурентного) середовища. Концепція СЗГ. 

Стратегії обмеженого зростання, а також зростання, скорочення, комбінована 

стратегії. Формування портфеля стратегічних альтернатив Критерії оцінки 

стратегічних альтернатив. Вибір напрямів зростання підприємства залежно від 

стратегічних альтернатив. Аналіз прихильності споживачів до підприємства для 

оцінки його конкурентної позиції. Оцінювання і порівняння альтернативних 

варіантів стратегій Фактори вибору стратегії. Процес стратегічного аналізу і 

планування.  

Декомпонування корпоративної стратегії 

Декомпонування загальних стратегій підприємства Дослідження структури 

цілісної системи. Правила структуризації діяльності компанії. Методологічні вимоги 

до декомпонування. Використання горизонтального або вертикального 

декомпонування загальних стратегій. Сучасні підходи до декомпонування стратегії 

підприємства Сучасні УРП-системи (управління ресурсами підприємства). Напрями 

оцінювання ефективності роботи підприємства. Система збалансованих показників. 

Загальна характеристика функціональної стратегії  

Сутність функціональної стратегії. Функціональний підхід до управління 

підприємством. Сутність та система функцій управління на підприємстві. 

Специфічні та загальні характеристики функціональних служб. Функціональна 

стратегія та характеристики, що дозволяють її ідентифікувати. Чинники, що 

впливають на функціональні стратегії підприємства. Елементи функціональної 

стратегії. Система забезпечуючих стратегій. Елементи, що треба враховувати при 

розробці ресурсних стратегій. Взаємозв'язок основних функціональних стратегій 

розвитку підприємства з ресурсними стратегіями.  

Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства  

Функції вищого керівництва підприємства при розробці стратегії Методи 

прийняття стратегічних рішень. Механізм розробки стратегії залежно від структури 

управління підприємством. Види функціональних стратегій та основні елементи 

організації їх розробки. Види та зміст типових функціональних стратегій: зміст та 

структура стратегії маркетингу, види стратегії маркетингу; зміст та структура 

виробничої стратегії, аспекти виробничої стратегії; зміст та структура стратегії 

НДДКР; зміст та структура технологічної стратегії; зміст та структура фінансово-

інвестиційної стратегії; зміст та структура кадрової стратегії; зміст та структура 

екологічної стратегії.  
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Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні  

Особливості стратегічного підходу в управлінні українськими підприємствами 

на сучасному етапі Призначення стратегічного управління, його особливості. 

Прояви відсутності стратегічної спрямованості на підприємствах. Етапи 

становлення системи стратегічного управління. Особливості перспективного 

планування на вітчизняних підприємствах. Формування системи стратегічного 

управління. Сутність терміна «система стратегічного управління». Чинники, що 

впливають на формування системи стратегічного управління. Визначальне значення 

діючої системи управління. Формування необхідного управлінського потенціалу.  

 

Література для підготовки: 

1. Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2011. 440 с. 

2. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посібник. Київ: «Центр 

навчальної літератури», 2012. 224 с. 

3. Сич Є. М. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посіб. Київ: Каравела, 2010. 

304 с. 

4. Стратегічне управління підприємством. Бізнес-курс: навч. посіб. 

О.В. Востряков, О. М. Гребешкова. Київ: КНЕУ, 2014. 211 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Стратегічне управління підприємством. URL: http:// 

pidruchniki.com/13500826/menedzhment/strategichne_upravlinnya_pidpriyemstvom. 

2. Стратегічне управління. URL: http://buklib.net/books/21968/. 

3. Стратегічне управління. URL: http://studentam.kiev.ua/content/view/748/100/. 

4. Стратегічне управління. URL: www.dut.edu.ua/uploads/l_1226_84077770.pdf. 

 

2.4.ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Сутність управління операціями  

Операційна функція. Аналіз понять: «операції» як вид діяльності та 

«організації» як об'єднання людей для спільної діяльності в рамках визначеної 

структури і «операційна функція» як дії, у результаті яких виробляються товари або 

послуги. Операційна система. Сутність управління операціями. Ефективність 

операцій. Ефективність процесу управління (менеджменту). Аналіз понять 

«продуктивність» і «ефективність» операційної системи. Класифікація операційних 

систем по виду діяльності і типу продукції: проектної, дрібносерійної, масового 

виробництва і безупинного процесу. 

Переробна операційна система  

Взаємний зв'язок операційної функції з інженерною функцією, маркетингом, 

фінансовою функцією і функцією трудових ресурсів. Ланцюжок «виробництво - 

потреба споживача». Стратегія виробництва і фірма. Аналіз понять вираженої 

компетентності і конкурентноздатності. Головні стратегічні питання, які повинен 

прийняти керуючий виробництвом. Стратегічні рішення в області виробництва. 

Принципи стратегії виробництва в умовах міжнародного ринку: виробництво за 
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принципом «точно - вчасно», комплексний контроль якості і комплексне 

профілактичне обслуговування. Питання етики в управлінні виробництвом. 

Внутрішні і зовнішні проблемами етики виробництва, які необхідно враховувати 

при проектуванні і створенні операційної системи. 

Проектування виробів і процесів  

Критерії і вибір варіантів проектів для задоволення потреб споживача,  етапи 

процесу виробництва і відносні значимості критеріїв проектування процесу 

виробництва. Особливості проектування послуг. Кількість і потужність підприємств 

визначається факторами ефективності і маркетингу. Проектування підприємств. 

Типи планування виробництва. Організація праці на підприємстві. Порядок 

взаємодії робітників із машинами, порядок розподілу робіт між робітниками, поділи 

і спеціалізації праці операційних робітників. 

Планування випуску продукції  

Еволюція підходів до управління. Мета операційної системи. Характеристики 

календарного планування випуску продукції. Стратегії планування виробництва. 

Оперативне управління виробництвом включає функції календарного планування і 

диспетчеризації виробництва, а також особливості системи потокового виробництва 

з «виштовхуванням» виробу, потокової системи виробництва з «витягуванням» 

оброблюваних виробів і системи по обліково-плановому графіку ГАНТА. 

Управління проектами 

Методи управління проектами. Управління по методам «критичного шляху», 

«ПЕРТ». Сітьові графіки. Визначення критичного часу по критичному шляху.  

Управління запасами 

Поняття та значення запасів. Основні типи запасів та їх нормативи. 

Визначення об’єму замовлень на поповнення запасів. Прийняття рішень щодо часу 

видачі замовлення або про кількість (обсяг) запасу. Системи управління запасами на 

предмети з незалежним та залежним попитом. Якісний підхід щодо управління 

запасами. Застосування системи управління та плануванням матеріальних ресурсів, 

яка полягає в тому, щоб мати в запасах те, що безпосередньо потрібно для 

виконання планів поточного виробництва. Ознайомлення з трьома видами вихідних 

даних, необхідних для управління: план виробництва виробів; специфікація 

матеріалів і комплектуючих деталей; індивідуальні дані по компонентах, що входять 

у запаси. Особливості японських фірм. Концепція виробництва за принципом 

«точно - вчасно». 

Управління за критерієм якості 

Поняття та показники якості. Якість як відповідність виробу технічним 

умовам; якість конструкції і функціональна якість, ланцюг якості, що зв'язує 

продукт або послуги з потребами споживача і виробничого процесу. Стандарти 

якості. Контроль якості. Якість і продуктивність. Сутність і значення вибіркового 

контролю якості і карти контролю технологічного процесу. Підхід Демінга. Коло 

якості. Сертифікація продукції. Принципи сертифікації. 

Комплексний та системний підхід до питань продуктивності 

Продуктивність як основа забезпечення ефективності організації. Тенденції 

росту і зниження продуктивності в різних країнах за останні роки. Продуктивність 
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праці. Продуктивність і зовнішнє середовище. Аналіз впливу на продуктивність 

чинників зовнішнього середовища: високої вартості електроенергії, жорсткого 

урядового регулювання виробництва, інфляції і дефляції, податкової політики, росту 

сфери послуг, соціальних чинників, накопичення капіталу, характеру власності в 

економіці, міжнародної конкуренції. Продуктивність і внутрішнє середовище.  

Управління за критерієм продуктивності 

Планування і продуктивність. Проектування і продуктивність. Організація 

робіт і продуктивність. Аналіз впливу на продуктивність якості трудового життя, 

оплати праці і просування по службі, людського чинника в умовах високих 

технологій і гуманізації технології, контролю продуктивності і контролю якості. 

Мотивація і продуктивність. Продуктивність на всіх рівнях організації. Сучасні 

управлінсько-інформаційні технології в управлінні продуктивністю організації.  

 

Література для підготовки: 
1. Капінос Г.І. Операційний менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. 352 с.  

2. Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент: електронний навчальний 

посібник. Вінниця: ВНТУ, 2016. 243 с.  

3. Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач І.А. Операційний менеджмент: 

навчальний посібник. Київ: Кондор-Видавництво, 2014. 232 с.  

 

Інформаційні ресурси: 

1. Операційний менеджмент. URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/ 

1354/1/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%

D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0

%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%281%29.pdf. 

2. Операційний менеджмент. URL: http://pidruchniki.com/14361112/ 

menedzhment/operatsiyniy_menedzhment. 

3. Операційний менеджмент. URL: http://elkniga.info/book_217_glava_8_1_ 

Ponjattja_opera%D1%81%D1%96jjnogo_me.html. 

 

2.5. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Предмет вивчення науки «Управління персоналом» 

Загальна характеристика діяльності щодо управління людськими ресурсами 

підприємства. Система наук про працю та персонал. Історія розвитку. 

Основні підходи до управління персоналом 

Економічний, органічний, гуманістичний підходи. 

Концепція «людського капіталу» 

Теорія людського капіталу. Концепція «Аналіз людських ресурсів». 

Вимірювання особистої вартості робітника. Стохастична позиційна модель. 

Кадрова політика 

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 

../Downloads/Операційний менеджмент
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/
http://pidruchniki.com/14361112/
http://elkniga.info/book_
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життєвого циклу організації. Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх 

зміст: нормування, програмування та моніторинг персоналу. Розробка та реалізація 

кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для 

здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). 

Управління персоналом організації на різних стадіях її розвитку 

Стадія формування організації. Стадія інтенсивного росту організації. Стадія 

стабілізації. Стадія спаду (ситуація кризи). 

Персонал організації 

Формування управлінських команд. Кадровий аудит. Недирективні методи 

скорочення персоналу. Реформування організації. Управління персоналом в умовах 

кризи підприємства. 

Оцінювання та атестація персоналу підприємства 

Оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та різновиди 

оцінювання персоналу за цілями. Критерії та методи оцінювання персоналу. Якісні, 

кількісні та комбіновані методи ділового оцінювання працівників організації. 

Основні принципи ефективного ділового оцінювання працівників. Оцінювання 

якості роботи різних категорій персоналу. Методи оцінювання управлінського 

персоналу: за діловими якостями, за складністю виконуваних функцій, за 

результатами та цілями діяльності. Показники оцінювання різних категорій посад 

керівників. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і 

трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки 

тощо. Атестування персоналу: сутність та види. Призначення та зміст атестаційної 

комісії. Організація та порядок проведення атестації персоналу. Зміст атестації для 

різних категорій персоналу. Документальне супроводження атестації. Використання 

результатів атестації персоналу. 

Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства 

Загальний і професійний розвиток персоналу. Сутність та завдання 

професійного розвитку персоналу. Виявлення та аналізування потреб персоналу. 

Навчання персоналу. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, 

підвищення кваліфікації, перепідготовка. Фактори, що визначають напрям та 

швидкість кар’єри. Створення відповідних умов для кар’єрного зростання 

працівників. Управління мобільністю кадрів. Аналізування потреб та оцінка плану 

розвитку персоналу. Планування та підготовка кадрового резерву. Особливості 

підготовки резерву управлінських кадрів. Ротація кадрів як форма руху і 

підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, 

роботу. Суміщення професій. Види кадрових нововведень. Інноваційний потенціал 

працівника. 

Управління процесом вивільнення персоналу 

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Соціальні 

та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії. 

Особливості виходу працівників на пенсію як форма звільнення. Управління 

плинністю кадрів та фактори, що їх зумовлюють. Типові порушення трудової та 

виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. 

Дисциплінарний вплив. Розробка заходів із регулювання плинності персоналу. 
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Управління якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою 

персоналу. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом на 

підприємстві. 

Соціальне партнерство на підприємстві 

Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і 

працівників. Механізм функціонування системи соціального партнерства: функції і 

завдання, законодавча база. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і 

розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Колективний договір 

як засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони та зміст колективного 

договору. Порядок укладання та реєстрації колективного договору. Строк чинності 

колективного договору та контроль за його виконанням. Регулювання соціально-

трудових відносин в організації. Громадські організації. Роль профспілкової 

організації у представництві інтересів найманих працівників. 

Ефективність управління персоналом підприємства 

Система економічних, соціальних та організаційних показників управління 

персоналом: сутність та зміст. Критерії ефективності управління персоналом. 

Комплексна оцінка ефективності управління персоналом: сутність, переваги та 

недоліки у застосуванні. Методи оцінювання ефективності результатів роботи 

персоналу. Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та результатів 

роботи персоналу. Показники оцінювання ефективності діяльності підрозділів з 

управління персоналом. Ефективність витрат на персонал. Роль кадрового аудиту та 

кадрового консультування в підвищенні ефективності управління персоналом. 

 

Література для підготовки: 
1. Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник для студентів ВНЗ. 

Київ: Центр учбової літ-ри, 2011. 468 с. 

2. Войтович Р. В. Стиль управління персоналом: сутність, структура, моделі: 

навчальні матеріали. Київ: ТОВ "НВП"Інтерсервіс", 2013. 42 с. 

3. Данюк В.М., Колот А.М., Суков Г.С. Управління персоналом: підручник. 

Київ: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. 666с. 

4. Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу: підручник. Київ: 

КНЕУ, 2011. 397с.  

 

Інформаційні ресурси: 

1. Основи управління персоналом. URL: http://uareferats.com/index. 

php/book/details/305. 

2. Управління персоналом. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/1234 

56789/489/1/Никифоренко%20В.Г.%20Управління%20персоналом%20навчально-

методичний%20посібник.pdf. 

3. Управління персоналом. Eлектронний репозиторій Сумського НАУ. URL: 

http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1477/3/Михайлова%20Л.І.%20Управління

%20персоналом.pdf.  

4. Управління персоналом. URL: http://publish.vntu.edu.ua/txt/601-1.pdf. 

http://uareferats.com/index
http://repo.sau.sumy.ua/
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1477/3/Михайлова%20Л.І.%20Управління%20персоналом.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1477/3/Михайлова%20Л.І.%20Управління%20персоналом.pdf
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРБУВАННЯ 

 

Вступні фахові випробування проводяться фаховою атестаційною комісією у 

формі тестування. 

Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку 

надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування 

ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний 

протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми вступного фахового випробування». 

Програма вступного фахового випробування оприлюднюється засобами наочної 

інформації на Web-сайті ДонНАБА (http://www.donnaba.edu.ua) та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому 

до ДонНАБА. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант 

завдання, який містить 100 тестових запитань. Тестові завдання включають 5 блоків 

тестів відповідно до програм дисциплін, які винесено на комплексне фахове вступне 

випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент»: «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Стратегічне управління», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом». 

В кожному блоці по 20 тестових завдань. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її у виданому тестовому матеріалі. Кожне завдання передбачає одну або 

декілька правильних варіантів відповіді. На виконання тестового завдання 

відводиться 2 години (120 хвилин). 

Загальна оцінка тестових завдань становить 200 балів – 2 бали за 1 вірну 

відповідь. Оцінка студенту повідомляється після підведення підсумків членами 

комісії. У випадку використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 100 до 200 балів 

включно. Загальна кількість балів отримана абітурієнтом переводиться викладачем 

у ECTS-оцінки та традиційні академічні оцінки за такою шкалою (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Загальні критерії оцінювання робіт 
 

Оцінка за баловою 

шкалою 
ECTS-оцінка Традиційна академічна оцінка 

90-100 A відмінно 

82-89 B добре 
74-81 C 
67-73 D задовільно 
60-66 E 
35-59 FX незадовільно 
1-34 F 
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