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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з "Менеджменту" – з'ясувати рівень
теоретичних знань та практичних навичок вступників, які вступають на основі освітнього
(освітньо-кваліфікаційного) рівня з метою формування рейтингового списку та конкурсного
відбору вступників на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" спеціальності
073 Менеджмент, в межах ліцензованого обсягу спеціальності.






2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у кілька етапів:
на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів, що
виносяться на вступне фахове випробування;
абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у письмовій
формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;
співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.

3.Білети: структура білету.
Білет фахового вступного випробування містить два теоретичних питання. На фахове
вступне випробування виносять наступні дисципліни:
1. Основи економічної теорії.
2. Менеджмент.
3. Маркетинг.
4. Вимоги до відповіді вступника.
Вступник повинен:
- знати матеріал;
- повно та коректно обґрунтувати відповіді;
- вміти довести точку зору;
- послідовно відповідати на запитання
ІІ. Критерії оцінювання
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: в
повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише основної, але й
додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки,
використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить приклади.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння:
має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна, логічна, з
елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в неосновних
питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні
понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: в
загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при висвітленні понять,
на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі знання
та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при
висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.

ІІІ. Структура програми
Розділ 1. Основи економічної теорії
Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. Проблема вибору в економіці та
альтернативна вартість. Основні питання ринкової економіки. Економічні системи. Основні
суб’єкти економіки та їх взаємодія. Економічна поведінка споживача. Попит і пропозиція в
ринковому механізмі. Cутність ринкового попиту і факторів що його визначають. Cутність
пропозиції і факторів що його визначають. Сутність олігополії. Сутність монополістичної
конкуренції. Ринок вільної конкуренції. Витрати виробництва та прибуток. Підприємництво і
організаційні форми бізнесу. Види ринків та їх інфраструктура. Національна економіка та
результати її функціонування. Економічна роль і функції держави в сучасній економіці.
Сукупний попит і сукупна пропозиція: макроекономічна рівновага. Економічне зростання і
циклічність економічного розвитку. Податково-бюджетна система та фіскальна політика.
Грошово-кредитна система та монетарна політика. Інфляція та антиінфляційна політика.
Зайнятість і безробіття. Розподіл доходів. Політика доходів та її інструменти. Міжнародна
торгівля і міжнародна валютна система. Глобалізація економіки.
Розділ 2. Менеджмент
Менеджмент як наука. Менеджмент як процес управління. Суть і зміст „менеджмент”
і „управління”. Історія розвитку теорії і практики менеджменту. Місія організації і цілі в
управлінні. Рівні управління в організаціях. Види менеджменту. Ролі менеджерів в
управлінні. Інформація, її види в управлінні. Організаційні комунікації та їх роль в
управлінні. Типи організаційних комунікацій. Класифікація управлінських рішень.
Класифікація організаційних структур. Лінійні та функціональні організаційні структури.
Лінійно-функціональні та дивізіон альні організаційні структури. Матрична організаційна
структура управління. Мотивація як функція управління. Класифікація теорії мотивації.
Ієрархія потреб за А.Маслоу. Поняття, зміст та види контролю. Етапи процесу контролю.
Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціальнопсихологічні методи управління. Стилі керівництва. Соціальна та юридична відповідальність
у менеджменті. Типи конфліктів.
3. Маркетинг
Концепції управління маркетингом. Визначення сегментації ринку. Позиціювання
товару. Стратегії позиціювання товару. Поняття товару в маркетингу. Класифікація товарів.
Характеристики товарної номенклатури і товарного асортименту. Етапи життєвого циклу
товару та їх характеристики. Сутність товарної політики підприємства. Метод АВС
управління товарним асортиментом. Етапи розробки і виведення нового товару на ринок.
Сутність
конкурентоспроможності
товару.
Методичні
підходи
до
оцінки
конкурентоспроможності товарів. Визначення бренду і брендінгу. Упаковка товару: функції,
класифікація та вимоги. Характеристика факторів, що впливають на ціну. Види збуту.
Поняття мерчендайзінгу. Складові комплексу маркетингових комунікацій. Визначення
паблік-рілейшнз.
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