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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Програма фахових випробувань за спеціальністю 073 «Менеджмент» (далі – 

Програма) є нормативним документом Луганського національного аграрного 

університету, який розроблено кафедрою менеджменту і права на основі освітньо-

професійної програми підготовки молодшого спеціаліста, галузь знань 07 

«Управління та адміністрування».  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального 

плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня «молодший 

спеціаліст» – „Менеджмент”. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання 

знань абітурієнтів під час вступу на навчання за ОР бакалавр за спеціальністю 073 

«Менеджмент». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки 

абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальністю 073 «Менеджмент». 
 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Абітурієнти, які вступають на навчання за напрямом підготовки 073 

«Менеджмент», повинні: 

 володіти основним категорійним апаратом з дисциплін, які включені до 

програми; 

 вміти поєднати в цілісну систему знання про організацію, що діє в бізнесі; 

 мати чітке уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту; 

 знати основні наукові школи, теорії та концепції менеджменту; 

 знати фактори зовнішнього середовища організації та вміти оцінювати їх 

вплив на організацію; 

 мати уявлення про методи управління, їх відмінність та взаємозв’язок; 

 мати знання щодо комплексу засобів маркетингу (товарна, цінова, розподільча 

та комунікаційна політика), порядку проведення маркетингових досліджень та 

сегментації ринків; 

  володіти комплексом економічних знань щодо ресурсного потенціалу 

підприємства; 

 знати методичні засади планування діяльності підприємства; 

 вміти розраховувати показники ефективності діяльності підприємства та 

використання основних ресурсів; 

 володіти методикою економічного аналізу; 

  мати цілісну систему знань про виробничі процеси та їх організацію. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

 „МЕНЕДЖМЕНТ” 

Тема 1. Сутність і зміст менеджменту 
Поняття про менеджмент і зміст його основних значень. Менеджмент як функція, вид 

самостійної професійної діяльності. Менеджмент як інтеграційний процес. Менеджмент 

як специфічний орган або апарат управління сучасними організаціями. Менеджмент як 

певна категорія людей. Менеджмент як специфічна галузь знань: її об’єкт, предмет, 

структура і роль у розвитку суспільного виробництва. Визначення понять «менеджмент» і 

«управління», їх схожість і відмінність. Характеристика основних цілей та завдань 

менеджменту на сучасному етапі суспільного розвитку. 

Тема 2. Передумови виникнення та етапи розвитку теорії і практики 

менеджменту  

Умови зародження менеджменту та його перших інститутів. Значення політичних, 

економічних, соціальних, оборонних (або захисних) та інших факторів у виникненні і 

подальшому розвитку менеджменту. Поняття про управлінські прориви (або революції) в 

історії розвитку людської цивілізації та їх сутність. Основні етапи історичного розвитку 

управлінської думки. Характеристика стародавнього та індустріального періодів, 

періоду систематизації, інформаційного періоду розвитку теорії та практики 

менеджменту. 

Тема 3. Основні наукові школи, теорії та концепції менеджменту 

Виникнення наукового менеджменту. Поняття про одновимірні та синтетичні теорії і 

концепції менеджменту. Система поглядів на класифікацію наукового менеджменту. 

Зародження перших наукових шкіл менеджменту. Характеристика школи наукового 

менеджменту. Сутність адміністративної або класичної школи управління. Зміст теорії 

«ідеальної бюрократії». Роль і значення школи людських відносин у подальшому розвитку 

теорії менеджменту. Емпірична школа науки управління та інституалізація менеджменту. 

Характеристика нової школи науки управління або кількісної школи. Школа соціальних 

систем науки управління та розвиток системного підходу в менеджменті. Сутність 

ситуаційних теорій і концепцій менеджменту та їх роль у розвитку теорії і практики 

управління на сучасному етапі. Основний зміст наукових концепцій управління по цілях і 

результатах. Зміст теорій адаптації та глобальної стратегії. Характеристика теорії «7-С» і 

теорії «Z». Основний зміст теорії «організаційної культури» та її роль у розвитку сучасних 

наукових поглядів на менеджмент. 

Тема 4. Сучасна система поглядів на менеджмент 

Зміст сучасної системи поглядів на менеджмент. Синтез основних наукових положень 

та ідей європейської, американської та японської моделей управління, інтеграція, 

інтернаціоналізація та інновація світової теорії і практики менеджменту. Необхідність зміни 

парадигми і розробки нової системи управління в державі в умовах переходу до 

демократичного, ринково-підприємницького суспільства. Характеристика основних 

положень нової системи управління в державі на сучасному етапі. Передумови і особливості 

подальшого розвитку вітчизняної теорії і практики менеджменту. 

Тема 5. Закономірності і принципи управління та їх характеристика 

Поняття закономірностей і принципів менеджменту та їх класифікація. Принципи 

управління як основні закономірності і правила діяльності суб’єктів (органів управління та 

менеджерів) управління різними процесами, діями та організацією в цілому. 

Характеристика загальних, спеціальних і особливих принципів менеджменту, їх зміст, 
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процедура застосування і шляхи розвитку. 

Визначення класичних принципів менеджменту. Значення класичних принципів 

менеджменту в сучасних умовах. Сучасні принципи менеджменту. Особливості розвитку 

сучасних принципів менеджменту в Україні та за кордоном. 

Тема 6. Сутність основних функцій управління 
Поняття функцій менеджменту та їх класифікація. Сутність функціонального 

підходу до управління організацією. Функції управління як конкретні організації. 

Функції управління як основні стадії процесу управління організацією та основні види 

управлінської діяльності. Сукупність функцій управління як основа змісту процесу 

менеджменту. Характеристика основних функцій управління: планування, організація, 

мотивація, контроль, їх сутність, зміст і взаємозв’язок. 

Тема 7. Планування як функція менеджменту 

Зміст функцій планування. Принципи планування. Необхідність планування. 

Директивне та індикативне планування, причини планування. Планування у мінливому 

середовищі, критика формального планування. Види планів. Часовий період існування 

планів. Характеристика стратегічних, тактичних, поточних, оперативних планів. 

Особливості стратегічного та тактичного планування.  

Управління за допомогою встановлення цілей (МВО). Система формування каскаду 

цілей у програмі МВО. Оцінювання ефективності МВО. Особливості стратегічного 

планування. Поняття місії організації. Вимоги та механізм формування стратегічних 

цілей. Стратегічний аналіз. Оцінка впливу факторів середовища. Діагностика стану 

організацій, стратегічний баланс. Прогнозування впливу факторів середовища організацій. 

Обґрунтування стратегічного вибору організацій. Стратегічний план, його 

характеристика. Характеристика тактичних, поточних та оперативних планів.  

Бюджетування., правила, процедури, тактика, політика та стратегія. Розробка 

бюджетів в системі планування. Стратегія і тактика. Політика організації процедури та 

правила. 

Тема 8. Характеристика і типи організацій 

Поняття організації і характеристика її основних елементів. Формальні і неформальні 

організації, єдність цілі і сумісна праця як найважливіші елементи організації. Концепція 

життєвого циклу організації. Характерні риси організаційних систем, ресурси, розподіл 

праці, залежність від зовнішнього середовища, необхідність управління. Взаємодія 

людини і організації. Ролевий та особистісний аспекти взаємодії людини і колективу. 

Адаптація людини до організаційного оточення. Сучасна типологія організацій та їх 

сутність. Великі і малі організації, державні, недержавні організації. Економічні, освітні, 

громадські організації. Організації, які виробляють і передають інформацію. Владні 

організації та правові інститути. Механічні та органічні організації. Традиційні, 

дивізіональні і матричні організації. Едхократичні, багатовимірні і партисипативні 

організації. Корпоративні та індивідуалістичні організації. Підприємницькі організації та 

організації, зорієнтовані на ринок. 

Тема 9. Природа менеджменту усередині організації 

Сутність менеджменту усередині організації. Внутрішньо-організаційний 

менеджмент як координуючий початок, що формує і надає руху всім ресурсам 

організації для досягнення нею своїх цілей. Поняття про внутрішнє середовище і 

внутрішнє життя організації, суб’єкт і об’єкт внутрішньо-організаційного менеджменту. 

Основний зміст виробничого менеджменту (управління виробництвом), менеджменту 
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маркетингу (управління маркетингом), фінансового менеджменту (управління фінансами), 

кадрового менеджменту (управління персоналом), менеджменту еккаунтингу (управління 

господарською діяльністю), їх відмінності і взаємозв’язок. Поняття про генеральний 

менеджмент організації та рівні управління. 

Тема 10. Менеджмент і зовнішнє оточення організації 
Залежність організації від зовнішнього середовища. Менеджмент як процес впливу на 

навколишнє середовище організації. Сутність навколишнього оточення організації, його 

вид і міра впливу на організацію. Поняття стратегічного менеджменту, його цілі і 

завдання. Стратегічний менеджмент як адаптація організації до навколишнього 

оточення, як встановлення довгострокових широких і міцних зв’язків з зовнішнім 

середовищем. Поняття механічного та органічного типів управління та їх 

характеристика. 

Тема 11. Організація як функція менеджменту 
Зміст організаційної функції в менеджменті. Підвищення рівня організованості. 

Елементи поняття «організація», фази організаційного процесу. Закон синергії, ефект 

синергії. Основні аспекти організаційної функції, практичний результат виконання 

організаційної функції. Організація як процес створення структури підприємства. 

Поняття делегування. Відповідальність. Повноваження. Влада. Лінійні та штабні 

повноваження. Консультативний, обслуговуючий та особистий апарат. Основні види 

штабних повноважень, їх використання. Принципи делегування повноважень. Норми 

керованості. Причини небажання керівників делегувати повноваження своїм підлеглим 

та причини уникнення додаткових повноважень підлеглими. 

Тема 12. Проектування організацій 
Поняття організаційної структури. Організаційна структура як логічне 

взаємовідношення вертикального і горизонтального розподілу праці в організації. 

Основні види організаційних структур (лінійна, функціональна, штабна, дивізіональна, 

матрична, змішана), їх характеристика, властивості, переваги і недоліки. Поняття 

проектування організацій. Проектування як постійний процес пошуку найефективнішого 

поєднання організаційних змінних. Ситуаційний характер організаційних змінних (або 

факторів) проектування організації. Сутність основних організаційних змінних (або 

ситуаційних факторів), стан зовнішнього середовища, технологія роботи, стратегічний 

вибір, поведінка працівників, їх характеристика. Зміст основних елементів процесу 

проектування організації: розподіл праці та спеціалізація; департаменталізація та 

кооперація; зв’язки між частинами і координація; масштаб керованості і сфера 

контролю; ієрархічність організації та її ланковість; розподіл прав та відповідальності; 

централізація та децентралізація; диференціація та інтеграція. Взаємозв’язок і взаємо-

залежність елементів процесу проектування організації та організаційних змінних (або 

ситуаційних факторів). 

Тема 13. Мотивація як функція менеджменту 

Поняття мотивації та їх необхідність в управлінні. Мотиваційний процес. 

Класифікація потреб. Стимулювання. Винагороди. Складність управління мотивацією. 

Еволюція мотиваційного менеджменту. Мотиви і потреби. Класифікація мотивів. 

Мотиваційна сфера особи. Класифікація стимулів. Класифікація інтересів. Очікування. 

Цінності.  

Початкові теорії мотивації: «ХY –теорія» Мак-Грегора, «теорія Z» Оучи. Змістовні 

теорії: теорія А.Маслоу, теорія К.Альдерфера, теорія Д.Мак-Клелонда, теорія двох 
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факторів Ф.Герцберга. Процесівні теорії мотивації: теорія очікувань, теорія справедливості, 

теорія встановлення цілей, теорія Портера Лоулера, теорія посиленої мотивації Скиннера. 

Методи мотивації в управлінні. Оплата праці мотивації. Сучасні системи оплати праці. 

Мотивація колективів. 

Тема 14. Контроль як функція менеджменту 
Зміст, визначення і необхідність контролю. Мета, завдання, об’єкт, предмет, 

суб’єкти та типи контролю. Сучасні підходи до контролю: ринковий, бюрократичний і 

клановий контроль. Види контролю. Процес контролю. Вимірювання та визначення 

прийнятного діапазону відхилень. Корегувальні дії: термінові та фундаментальні. 

Превентивний контроль. Супутній контроль. Контроль за принципом зворотного зв’язку. 

Етапи контролю. Системи контролю та механізм їх дії. Характерні риси ефективної системи 

контролю. Ситуаційні чинники контролю. Функціональний бік контролю. Контроль та 

контролінг, аудит, екаутінг. 

Тема 15. Зміст методів управління та їх класифікація 

Поняття про методи управління, їх сутність, зміст і види. Методи управління як основні 

способи, прийоми, засоби здійснення керуючих дій на об’єкти, процеси і задіяних у них 

людей з боку органів управління і менеджерів. Взаємозв’язок та відмінність методів 

науки управління і методів управління організаціями, їх класифікація. Сутність методів 

загального та безпосереднього керівного впливу. Характеристика методів прямого і 

непрямого впливу на керовані об’єкти. Поняття колективних, одноосібних і демократичних 

методів управління. Сутність і характеристика адміністративних (організаційно-

нормативних), економічних і соціально-психологічних методів управління, їх специфіка, 

відмінність та взаємозв’язок. 
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