


Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
073 «Менеджмент» при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня
бакалавра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) / Уклад. Т.Г. Логутова,
Т.М. Шестакова – Маріуполь : ПДТУ, 2021. – 6 с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент»,
зміст модулів та тем, оволодіння якими забезпечує загальні та спеціальні
(фахові) компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої
освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за спеціальністю
073 «Менеджмент», створену наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 21 лютого
2020 року № 43-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):
Логутова Тамара Григорівна – професор, доктор економічних наук;

Шестакова Тетяна Михайлівна – старший викладач кафедри
інноватики та управління

Ó ДВНЗ «ПДТУ», 2021 рік



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі

стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07

«Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29

жовтня 2018 року № 1165.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній

перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня

бакалавра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених

освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього освітнього

ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-

орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові

професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Менеджмент

1. Поняття і сутність менеджменту

– Визначення та ознаки організації.

– Складові внутрішнього та зовнішнього середовища організації.

– Визначення та значення менеджменту як виду людської діяльності.

2. Розвиток науки управління

– Ф. Тейлор – засновник школи наукового менеджменту. Погляди

Ф. Тейлора на управління підприємствами.

– Основні положення адміністративної школи менеджменту.

– Стисла характеристика школи «людських відносин».

– Характеристика школи «кількісних методів в управлінні».



– Загальні риси та відмінності американської та японської національних

шкіл менеджменту.

– Сучасні підходи до управління організаціями.

3. Функції, принципи та методи менеджменту

– Загальні та специфічні функції управління.

– Принципи управління.

– Характеристика методів управління: адміністративних, економічних,

соціально-психологічних.

4. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності

– Управлінське рішення. Класифікація рішень.

– Процес прийняття управлінського рішення.

– Основні моделі управлінських рішень.

5. Планування в організації

– Значення та види планування в організації.

– Система стратегічного планування в організаціях.

6. Мотивація

– Мотивація як загальна функція управління.

– Основні категорії мотивації.

– Моральне та матеріальне стимулювання.

– Характеристика мотиваційної теорії А Маслоу.

– Характеристика мотиваційної теорії придбаних потреб Мак Клелланда.

– Характеристика мотиваційної теорії двох факторів Ф. Герцберга.

7. Організація як функція управління

– Складові організаційної структури управління. Рівні та ланки

управління.

– Бюрократичний та органічний підходи до побудови організаційних

структур управління.

– Характеристика лінійної організаційної структури управління, її

переваги та недоліки.

– Характеристика лінійно-штабної організаційної структури управління,

її переваги та недоліки.



– Характеристика дивізіональної організаційної структури управління, її

переваги та недоліки.

– Характеристика матричної організаційної структури управління, її

переваги та недоліки.

– Основні ознаки корпоративних та індивідуалістських організацій.

8. Управлінський контроль

– Значення та види управлінського контролю.

– Етапи процесу контролю в організації.

9. Комунікації в менеджменті

– Організаційні комунікації: визначення, значення, класифікація.

– Комунікаційні стилі та мережи.

10. Організаційна культура

– Організаційна культура, її складові.

– Особливості ефективної організаційної культури.

11. Лідерство, влада, управління

– Відмінності лідерства від управління.

– Характеристики ефективного лідера.

– Стисла характеристика основних стилів управління: демократичного,

ліберального, авторитарного.

– Зміст основних теорій лідерства: теорій лідерських якостей, теорії

ситуаційного лідерства, теорії лідерської поведінки.

12. Ефективність менеджменту

– Ефективність управління. Показники економічної та соціальної

ефективності управління.

– Соціальна відповідальність сучасних організацій.

– Економічна, правова, етична відповідальність менеджменту.
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