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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вступне фахове випробування є елементом атестації з підготовки 

вступників для навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Метою вступного фахового випробування – є діагностика рівня знань, 

необхідних абітурієнтам для опанування ними навчальних дисциплін за 

програмою підготовки фахівця освітнього ступеня «Бакалавр» 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 «Бакалавр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент». 

На вступне фахове випробування виносяться наступні фахові 

дисципліни: «Основи менеджменту», «Економічна теорія». 

При складанні іспиту з фахових дисциплін абітурієнт повинен 

продемонструвати теоретичні знання в процесі відповіді на запитання 

тестових завдань. 

Для успішного засвоєння програми підготовки бакалавра абітурієнти 

повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

загальноекономічних та управлінських дисциплін.  

Бакалавр спеціальності «Менеджмент» отримує теоретичні 

знання, що необхідні для розробки і вдосконалення економічних методів 

управління; аналізу, оцінки і прогнозу ефективності виробничої і 

комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової 

діяльності; управління маркетинговою діяльністю підприємств та 

організацій; проведенню прикладних управлінських досліджень. Набутий 

вищий освітній рівень є професійно орієнтованим і обов’язковим для 

подальшої підготовки бакалавра. 

Бакалавр спеціальності «Менеджмент» може займати посади 
керівників або заступників керівників функціональних підрозділів, 

менеджерів з питань комерційної діяльності підприємств, консультантів з 

управлінських та економічних питань, або продовжити навчання за однією 

зі спеціальностей магістерського рівня. 

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. 
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управління, управлінські 

відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. 

Рівні та сфери менеджменту. 

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони організації, 

організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та 

зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу. 

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та цілі, 

дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні 

компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, елементи 

та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулювання: 

зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень. 

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. 

Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. 

Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація 

організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур 

управління. 

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні. 

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських 

рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що 

впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. 

Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація 

комунікаційного процесу. 

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. 

Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне 

керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель 

і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа 

організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подолання 

опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним. 

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі 

менеджера в організації. 

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура 

організації. Ефективність управління. 

 

Література для підготовки: 

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

Академвидав, 2014. 464 с. 

2. Основи менеджменту: навчальний посібник. За ред. Мазаракі А.А. 

Харків: Фоліо, 2014. 84 с. 

3. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент: підручник. Київ: 
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Кондор-Видавництво, 2015. 563 с. 

4. Стадник В. В. Менеджмент: підручник. Київ: Академвидав, 2015. 

472 с. 

5. 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=0ah

UKEwi4jujd9dLZAhWEh7QKHVLeAjQQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fmic

roushi.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. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Предмет, методи та функції економічної теорії. Економічні категорії та 

закони. Економічна система суспільства. Основні риси власності як 

економічної категорії. Форми власності. Економічні потреби та економічні 

інтереси. 

Сутність суспільного виробництва. Продуктивні сили та виробничі 

відносини. Суспільний продукт, його структура. Ефективність виробництва. 

Натуральне виробництво. Товарне виробництво: сутність, види та 

причини виникнення. Економічні та неекономічні блага. Товар і його 

властивості. Закон вартості: сутність, механізм дії та функції. 

Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси. 

Сутність та функції грошей. Закони грошового обігу. Модель І.Фішера. 

Грошова система. Валютні курси. Конвертованість грошей. Інфляція, її 

причини, види та шляхи подолання. 

Сучасний ринок, його сутність, структура та функції. Інфраструктура 

ринку. 

Сутність та структура капіталу. Торговельний і позичковий капітал. 

Кредит як форма руху позичкового капіталу. Оборот капіталу. Основний і 

оборотний капітал. Акціонерний капітал. Цінні папери та їх види. 

Конкуренція її види та функції. Сутність, витоки та види монополізму. 

Монопольна влада. Антимонопольна політика і антимонопольне 

законодавство. 

Аграрні відносини та їхня специфіка. Земельна рента, її види та 

механізми створення. Ринок землі. Ціна землі. Агропромисловий комплекс 

(АПК). 

Держава та її економічні функції. Форми, методи та інструменти 

державного регулювання економіки. Необхідність та основні напрямки 

переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

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_menedwment.doc&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_menedwment.doc&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_menedwment.doc&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_menedwment.doc&usg=AOvVaw1ZJdpmh6GcMYeDte7kwirp
http://studentam.kiev.ua/content/
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Демонополізація, роздержавлення та приватизація - основа ринкових 

перетворень економіки. 

Сутність суспільного відтворення та його типи. Циклічні коливання в 

економіці. Економічне зростання, його типи і фактори. Доходи, їх джерела, 

розподіл та перерозподіл. Диференціація доходів. Крива Лоренца. 

Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок. Світова 

торгівля. Торговельна політика. Шляхи входження України в світове 

господарство. Сучасна глобалізація світогосподарських зв'язків. Природа, 

класифікація та шляхи вирішення сучасних глобальних проблем людства. 

 

Література для підготовки: 

1. Базилевич В. Економічна теорія: політекономія: підручник. Київ: 

Знання, 2012. 702 с. 

2. Максименко I. A. Політична економія: навч. посіб. Чернівці: Прут, 

2012. 600 с. 

3. Мартин О. М. Основи економічної теорії: навчальний посібник. 

Львів: ЛДУ БЖД, 2014. 308 с. 

4. Основи економічної теорії: навч. посіб. за ред. Козака Ю. Г., 

Шаповал С. С. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 264 с.  

5. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2014. 416 с. 

6. Шевченко Л. С. Економічна теорія: навч. посіб. Харьків: Право, 

2016. 267 с. 
 

Інформаційні ресурси: 
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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 50 тестових запитань. Тестові завдання 

включають 2 блоки тестів відповідно до програм дисциплін, які винесено на 

комплексне фахове вступне випробування зі спеціальності 073 

«Менеджмент»: «Основи менеджменту», «Економічна теорія». В кожному 

блоці по 25 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 1 година (60 хвилин). 

Загальна оцінка тестових завдань становить 200 балів – 4 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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