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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахової співбесіди для конкурсного відбору вступників для 

здобуття другого освітнього рівня «Магістр»за спеціальністю 073 

«Менеджмент» за освітньо-професійними програмами: «Менеджмент 

організацій і адміністрування», «Управління проектами», Управління 

інноваційною діяльністю». «Бізнес-адміністрування» складена з урахуванням 

вимог та у відповідності з навчальним планом спеціальності.

Пропонована програма мас забезпечити сдність вимог і необхідний 

рівень проведення фахової співбесіди з менеджменту, а також допомогти 

вступникам зосередити увагу на повторенні та систематизації" раніше 

вивченого матеріалу з найважливіших питань, винесених на співбесіду.

Фахова співбесідаз менеджменту е професійно орієнтованим вступним 

випробуванням для осіб, які мають перший освітній рівень «Бакалавр» з 

неспоріднених спеціальностей або вищий за нього ступень вищої освіти.

Програма створена у відповідності зі змістом дисципліни 

«Менеджмент», яка входить до циклу нормативних дисциплін професійно- 

практичної підготовкифачівців у галузі управління.

У процесі підготовки до фахової співбесіди рекомендується 

користуватися літературою, перелік якої наданий наприкінці програми.



МЕНЕДЖМЕНТ

1. Поняття та значення управління для сучасних організацій. Предмет та 

продукт праці в управлінні. Управлінські взаємини.

2. Поняття та ознаки організацій.

3. Складові зовнішньої та внутрішньої середи організації. Місце управління в 

загально організаційних процесах.

4. Основні положення школи наукового управління. Внесок Ф. Тейлора в 

розвиток менеджменту . Принципи продуктивності праці Г. Емерсона.

5. Основні положення адміністративної школи менеджменту. Характеристика 

загальних функцій управління.

6. Е. Мейо- засновник школи людських відносин.

7. Сучасні підходи до управління (процесний, системний, ситуаційний).

8. Поняття методів управління. Класифікація адміністративних, економічних, 

соціально-психологічних методів управління.

9. Управлінський процес, процедура, операція.

10. Закони та закономірності управління.

11. Планування як функція управління. Значення планування в сучасних 

умовах.

12. Види планування.

13. Процес стратегічного планування.

14. Мотивація як загальна функція управління. Основні категорії мотивації.

15. Характеристика мотиваційної теорії А. Маслоу («піраміда потреб» 

Маслоу).

16. Характеристика мотиваційної теорії «придбаних потреб» Мак Клелланда, 

використання її в практиці управління.

17. Характеристика мотиваційної теорії «двох факторів» Ф. І ерцберга, 

використання її в практиці управління.

18. Використання концепціїпартисипативного управління з ціллю мотивації 

робітників



19. Норма керованості. Поняття та складові організаційної структури 

управління: рівень, ланка.

20. Бюрократичний та органічний підходи до побудови організації.

21. Характеристика, переваги та недоліки лінійної організаційної структури 

управління.
22. Характеристика, переваги та недоліки лінійно-штабної організаційної 

структури управління.
23. Характеристика, переваги та недоліки дивізіональної організаційної 

структури управління.
24. Характеристика, переваги та недоліки матричної організаційної 

структури управління.

25. Відмінності корпоративних та індивідуалістських організацій.

26. Контроль як функція управління. Види контролю в організації.

27. Прийняття рішень як загально організаційний процес.

28. Стадії та етапи процесу прийняття раціонального рішення.

29. Класифікація управлінських рішень.

30. Моделі управлінських рішень.

31. Методи обгрунту вання управлінських рішень.

32. Комунікації в управлінні. Класифікація організаційних комунікацій. 

Комунікаційні бар'сри.

33. Комунікаційні стилі та мережі.

34. Визначення лідерства. Відмінності лідерства від управління.

35. Характеристика основних стилів управління.

36. Характеристика теорій лідерських якостей.

37. Соціальна відповідальність менеджменту. Групи соціальних зобов'язань. 

Рівні соціальної відповідальності.

38. Поняття та показники ефективності управління.
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