
 



 

 2 

Вступ 

 

Мета програми вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавр за 

спеціальністю «Менеджмент» – виявити рівень знань та вмінь, визначених 

освітньо-професійною програмою підготовки (ОПП) фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у здобувачів вищої освіти, що навчалися за 

освітнім рівнем бакалавр. 

Програма вступного випробування з дисципліни «Основи менеджменту» 

для вступу до Львівського торговельно-економічного університету для 

навчання за спеціальністю «Менеджмент» для здобуття освітнього рівня 

бакалавра включає базові теми з основ менеджменту.  

Для проведення вступного випробування основні питання тем, поданих у 

цій програмі, представлено у вигляді тестів. Тестування дозволить перевірити 

знання вступниками основних понять і категорій основ менеджменту та 

управління; історії розвитку менеджменту; принципів та функцій менеджменту; 

сутності організації та взаємозв'язку її внутрішніх елементів та зовнішнього 

середовища; системи методів управління; змісту процесів та технології 

управління; основ планування, здійснення мотивування та контролювання; 

організації взаємодії та повноважень менеджера; змісту основних типів 

організаційних структур управління; технології прийняття рішень у 

менеджменті; інформаційного забезпечення процесу управління; природи 

влади, керівництва та лідерства; стилів управління; етики та відповідальності у 

менеджменті; культури організації та культури менеджменту; ефективності 

управління. 

Перевірка знань, передбачених цією програмою дає достатні підстави для 

висновку про рівень підготовки здобувачів вищої освіти для вступу до 

Львівського торговельно-економічного університету для навчання за 

спеціальністю «Менеджмент» для здобуття освітнього рівня бакалавра у 

здобувачів вищої освіти, що навчалися за освітнім рівнем бакалавр.  
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Зміст тем дисципліни 

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту  

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система 

відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як 

система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.  

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, 

системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, 

математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, 

інтерв’ювання, тестування. 

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 
Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 

менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.   

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний 

підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності 

менеджменту. закон відповідності систем цілям; закон відповідності 

організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; 

закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон 

безперервного удосконалення систем. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи 

цілеспрямованості. Взаємозв’язок між принципами менеджменту. 

 

Тема 4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок 

конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій 

менеджменту на засадах використання загальних. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи 

менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на 

керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій 

менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи 

менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм 

взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту. 

 

Тема 5. Процес управління 
Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. 
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Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 

Управлінський цикл. Управлінські процедури: визначення цілей, 

інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, 

реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: 

безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.  

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. 

Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. 

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі 

прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до 

прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень.  

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських 

рішень.    

 

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та 

їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу 

планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків 

організації; розроблення стратегії. Політика, правила, процедури.  

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей. 

 

 

Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 
Сутність функції організування та її місце в системі управління. 

Поняття та складові організаційної діяльності. 

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, 

функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. 

Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, 

стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові 

робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив 

структур організації.  

 

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні 

та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи 

врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і 

заохочень працівника у процесі мотивації. 

Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. 

Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 
Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і 

цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування 

стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, 
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оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотній зв’язок при контролі. Види управлінського 

контролю. 

 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання. 

 

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та 

«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у 

процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. 

Комунікаційні перевантаження. 

 

Тема 12. Керівництво та лідерство 
Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні 

аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. 

Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та 

влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та 

континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів 

керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. 

Критерії оцінки стиля менеджера.  

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 

 

Тема 13. Ефективність менеджменту 
Видова класифікація  ефективності організації: індивідуальна, групова, 

загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.  

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. 

Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Система показників 

економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх 

склад і методи визначення.   

Напрями підвищення ефективності управління організацією . 

Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті.  

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні 

проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної 

поведінки менеджменту. Культура менеджменту.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня 

складності. Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів 

дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній 

клітинці, що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді 

цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, 

щоб не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. 

Категорично заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках 

талона відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються 

недійсними і не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на полях 

талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається на 

абітурієнта. 

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити 

свій підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає 

порушення. Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання 

правил заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох 

місцях талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити 

біля кожної клітинки чи місця талону. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета 

оцінюються 5 (п’ятьма) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт 

на вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів. 

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта заповнені і 

перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного 

забезпечення роботи Приймальної комісії для внесення відповідей абітурієнтів і 

оцінювання їх відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За 

підсумками обробки талонів абітурієнтів роздруковується відомість результатів 

тестування, у якій у рейтинговому порядку проставляються набрані 

абітурієнтами бали і яка передається Голові приймальної комісії на 
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затвердження.  

Правильність введення варіантів відповідей із талонів, заповнених і 

підтверджених особистими підписами абітурієнтів, перевіряється двома 

працівниками групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної комісії, 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків, проведеного керівником 

цієї групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової технології 

оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих абітурієнту 

автоматично, максимально додається 100 балів за результатами тестування із 

врахуванням загальної кількості правильних відповідей за формулою: п×5, де п 

кількість правильних відповідей на тестові завдання. 
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