


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Освітньо-професійною  програмою  підготовки  молодших 

спеціалістів  за спеціальністю  073 "Менеджмент"  при  вступі  на  навчання  

для  випускників,  що  мають диплом «Кваліфікованого робітника», 

передбачається складання вступного фахового випробування  у вигляді 

співбесіди. 

Перелік  питань  для  підготовки  до  співбесіди  базується  на  

навчальному  матеріалі  фундаментальних  та спеціальних дисциплін, що 

вивчались за ступенем «Кваліфікований робітник». 

Мета  вступного фахового    випробування  полягає  у визначенні  

рівня  підготовленості  вступників,  які  бажають навчатись  у  Технолого-

економічному коледжі МНАУ  за спеціальністю  073 "Менеджмент" 

(освітньо-професійна програма "Менеджмент"). 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників.  Для успішного  

засвоєння  освітньо-професійної  програми  молодшого спеціаліста  за 

спеціальністю  073 "Менеджмент"  вступники  повинні  мати  повну загальну 

середню освіту, знання, навички за кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований 

робітник», а також здібності  до володіння  знаннями,  уміннями  і  

навичками  в  галузі гуманітарних та соціально-економічних, природничо-

наукових, загальноекономічних, фахових наук. 

  



Критерії оцінювання 

 

170 – 200 балів  –  виставляється,  якщо   абітурієнт  відповів  на 

поставлені питання в повному обсязі, мають місце обґрунтованість та 

повнота відповіді на теоретичні та практичні питання.  

140 – 169 балів  –  виставляється,  якщо  абітурієнт  відповів  на 

екзаменаційні питання в повному обсязі, освітлені всі теоретичні та 

практичні питання, але має місце деяка необґрунтованість освітлення цих 

питань.  

100 – 139 балів  –  виставляється,  якщо   абітурієнт  відповів  на 

екзаменаційні питання в неповному обсязі, немає повної відповіді на 

теоретичні або практичні питання, але практичне питання в основному 

виконане.  

1 – 99 балів  –  виставляється,  якщо   абітурієнт  відповів  на 

екзаменаційні  питання  в  неповному  обсязі,  повністю  відсутні   відповіді  

на теоретичні  або практичні питання.  Незадовільна оцінка може бути 

виставлена, якщо відповіді  були не по суті теоретичних та практичних 

питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1 

 «Менеджмент» 

 

 Сутність менеджменту. Основні загальні риси і підходи до 

менеджменту. Відмінності понять менеджер і підприємець. Особливості 

управлінської діяльності. Види поділу управлінської праці. Вимоги до 

професійної компетенції менеджерів. 

 Управлінські революції напередодні появи менеджменту. Еволюція 

управлінської думки у XX столітті. Сучасні напрями розвитку 

менеджменту. Передумови виникнення науки управління.  Розвиток 

менеджменту у стародавній цивілізаціях Розвиток управлінської думки в 

Україні. 

 Сучасний погляд на визначення організації суспільстві та економіці. 

Параметри організації та їх класифікація. Моделі організацій як об'єктів 

управ Середовище існування організації. Структуризація організації. 

Класифікація цілей організації. 

 Поняття і еволюція загальних принципів управління. Склад і зміст 

загальних принципів у правління. Принципи менеджменту в організаціях 

різного типу 

 Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні. Підходи до 

класифікації функцій менеджменту.  Загальні та конкретні функції і зв'язок 

між ними. 

 Сутність планування, його види та взаємозв'язок. Поняття 

стратегічного планування. Особливості організації процесу планування в 

різних країнах. Сутність та зміст функції організації. Особливості 

організаційних структур на сучасному етапі. Принципи та класифікація 

організаційних структур управління. 

 Поняття, зміст та види контролю. Процес контролю та його етапи. 

Забезпечення ефективності контролю. 



 Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та 

роль у менеджменті. Комунікаційний процес. 

 Сутність та класифікація управлінських рішень. Фактори, які 

впливають на процес прийняття рішень. Процес прийняття рішень. 

 

Розділ 2 

«Економіка підприємства» 

 

 Сутність економіки як важливої сфери суспільних відносин. Сутність 

предмету, об’єкту та мети вивчення економіки підприємства як наукової 

дисципліни. Сутність підприємства, його цілі, завдання та напрямки 

діяльності. 

 Ознаки класифікації підприємств. Підприємництво, принципи та види 

його діяльності. Створення підприємства, його порядок реєстрації. Статут і 

статутний капітал. Економічна сутність основних фондів підприємства, їх 

склад, класифікація та структура. 

 Оцінка основних фондів підприємства. Знос та форми відтворення 

основних фондів підприємства. Амортизація основних фондів підприємства 

та методи її нарахування. Показники стану та використання основних 

фондів підприємства. 

 Виробнича потужність підприємства. Сутність, склад та класифікація 

оборотних засобів підприємства. Матеріальні ресурси підприємства та 

показники їх використання. Нормування оборотних засобів підприємства. 

Показники ефективності використання оборотних засобів на підприємстві. 

 Продуктивність праці та методи її вимірювання. Персонал 

підприємства, його склад і структура. 

 Сутність заробітної плати та сучасне регулювання оплати праці. 

Організація та форми оплати праці на підприємстві. 



 Витрати підприємства, їх характеристика та класифікація. Поняття 

собівартості продукції та шляхи її зниження в умовах ринкової економіки. 

Калькулювання собівартості продукції. 

 Інвестиційна діяльність підприємства. Характеристика капітальних 

вкладень підприємства. Формування доходу підприємства. Прибуток 

підприємства, його формування та використання в ринкових умовах. 

 Економічна сутність ціни, її функції та види. Поняття та види 

нематеріальних ресурсів підприємства. Поняття та види нематеріальних 

активів підприємства. 

 

Розділ 3 

«Економічна теорія» 

 

 Предмет політичної економії. Функції політичної економії. Економічні 

категорії, закони та принципи. Сутність і зміст процесу виробництва. 

Фактори виробництва і їх взаємодія. Економічні потреби, їх сутність і 

структура. Економічна система: сутність, структурні елементи, критерії 

класифікації. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної 

системи. Типи економічних систем.  

 Поняття власності. Типи і форми власності. Об’єкти і суб’єкти 

власності. Форми суспільного виробництва: натуральне і товарне 

виробництво. Товар і його властивості. Виникнення, сутність і функції 

грошей. Ринок: його суть і функції. Види ринків. Попит і пропозиція. 

Еластичність попиту і пропозиції. Ринкова інфраструктура. Домашні 

господарства як суб’єкт ринкової економіки. 

 Держава як суб’єкт ринкової економіки. Підприємство як суб’єкт 

ринкової економіки. Капітал підприємства і його кругообіг. Витрати 

виробництва. Прибуток на капітал. Економічна роль прибутку. 

Національне багатство: сутність і структура. Національний дохід. Зміст і 

типи економічного зростання. Фактори економічного зростання. Сутність і 



значення розподілу в економіці. Розподіл національного доходу. Світове 

господарство: сутність та структура. Форми міжнародних економ. 

відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


