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Вступ 

 

На навчання за програмою підготовки магістра «Менеджмент 

організацій і адміністрування» за спеціальністю 073 Менеджмент можуть 

вступати особи, які отримали диплом бакалавра або спеціаліста, або магістра 

зі споріднених спеціальностей або інших спеціальностей, і продемонстрували 

достатній рівень знань за темами, перелік яких винесено для оцінювання 

рівня підготовленості вступника на здобуття другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

Особи, які вступають на навчання за програмою підготовки магістра 

«Менеджмент організацій і адміністрування» за спеціальністю 

073 Менеджмент з іншої спеціальності, мають попередньо пройти додаткове 

вступне випробування. Метою проведення додаткового вступного 

випробування є встановлення рівня підготовленості вступника до вирішення 

професійних завдань у галузі 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». 

За умови підтвердження вступником володіння базовими 

компетентностями в галузі управління та адміністрування на належному 

рівні під час проведення додаткового вступного випробування вступник 

допускається до складання фахового вступного випробування за 

спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент 

організацій і адміністрування».  

 

1. Порядок складання додаткового вступного випробування 

 

Додаткове вступне випробування складається у формі тестів з тем, що 

формують базові фахові компетентності, які визначають рівень 

підготовленості вступника за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня 

програма – «Менеджмент організацій і адміністрування»). 
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Додаткове вступне випробування проводиться фаховою атестаційною 

комісією, головою якої призначається завідувач випускової кафедри. До 

складу комісії входять провідні науково-педагогічні працівники випускової 

кафедри. Комплект білетів для проведення додаткового вступного 

випробування складається з не менш ніж з 30 варіантів, до кожного з яких 

включено 25 екзаменаційних питань. На проведення екзамену відводиться 

одна година. Критерії оцінювання результатів додаткового вступного 

випробування наведено у розділі 3. 

 

2. Перелік тем, що виносяться для проведення додаткового 

вступного випробування 

 

Додаткове вступне випробування визначає рівень знань, вмінь і 

практичних навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, що визначають здатність вступника успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність у напрямах: 

- сучасного світогляду на основі системного підходу до створення, 

функціонування та розвитку організації; 

- сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з 

менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного 

управління організацією; набуття основ аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень. 

- базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, 

теоретичних положень і практичних методів управління основною 

діяльністю організації; 

- теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та 

реалізації кадрової політики в організації; 

- особистісного розвитку менеджера, умінь організовувати особисту 

працю ефективно та відповідально; 
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- управління інноваційною діяльністю організації; 

- стратегічного управління та розвитку організації; 

- забезпечення ефективного управління організацією на основі 

створення та функціонування системи адміністративного менеджменту. 

 

Додаткове вступне випробування проводиться за такими темами: 

 

Тема 1. Організація як соціум 

Соціальна організація і соціальна спільність. Людина як елемент 

соціальної системи. Активність і опірність соціальної організації. Загальні 

риси соціальної організації. Основні види соціальних організацій: формальна 

й неформальна організації. Механізми регулювання у соціальних системах: 

цільова управлінська дія, саморегуляція (самоуправління), організаційний 

порядок. 

Тема 2. Самоорганізація 

Природно-наукові засади синергетики. Ентропія. Самоорганізація як 

ґрунтовний процес природи. Антиентропійна спрямованість самоорганізації. 

Сутнісний зміст синергетики. Синергитична концепція самоорганізації. 

Основні положення синергитичної концепції самоорганізації. Аттрактори, 

біфуркація, фрактали, детермінований хаос. Процеси самоорганізації. 

Необерненість і неповторюваність самоорганізації. Принципи 

самоорганізації: принцип від'ємного зворотного зв'язку; принцип 

позитивного зворотного зв'язку. Спонтанність і випадковість. 

 

Тема 3. Гнучкість і сталість організації 

Гнучкість організації. Гнучкість процесу: гнучкість орієнтації й 

реалізації. Гнучкість системи: фактори й результати гнучкості системи. 

Виробнича гнучкість: фактори та функціональні й структурні ознаки 

виробничої гнучкості. 
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Сталість організації. Статична й динамічна сталість. Типи сталості: 

внутрішня, зовнішня й спадкова сталості; кількісна й структурна сталості. 

Несталий стан системи. Сталість і управління змінами в організації. 

 

Тема 4. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації 

Внутрішнє середовище організації. Змінні всередині організації 

(внутрішні фактори): цілі, завдання, структура, технологія, люди. Культура 

та імідж організації як її внутрішні фактори. Взаємозв'язок внутрішніх 

факторів. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: 

аналітичні методи; експертні методи; лінійне програмування; динамічне 

програмування; діагностування (експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика); 

внутрішній моніторинг (моментні спостереження, постійні спостереження). 

Зовнішнє середовище організації. Мікрооточення (фактори 

зовнішнього середовища безпосереднього впливу): партнери; конкуренти; 

центральні та місцеві органи влади; навколишнє населення; природні умови. 

Макрооточення (фактори зовнішнього середовища опосередкованого 

впливу): міжнародні події та оточення; стан економіки; соціокультурні 

фактори; політичні обставини; розвиток науки й технології; право; соціально-

суспільні фактори. Методи дослідження зовнішнього середовища (зовнішній 

моніторинг): зовнішнє спостереження; цільове спостереження; 

неформальний пошук; формальний пошук.  

 

Тема 5. Сутність і методологічні основи менеджменту. Історія 

розвитку 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. 
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Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 

менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості 

формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 6. Керівництво та лідерство в менеджменті організації 

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 керування та 

континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів 

керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії 

оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера. 

 

Тема 7. Операційний менеджмент як різновид функціонального 

менеджменту 

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну 

продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом 

(операційною діяльністю). Сутність операційної функції. Галузеві 

особливості операційної функції. Категорія «операційна діяльність» та 

«виробнича діяльність», їх взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та 

операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Сутність і 

місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. 

Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними 

видами менеджменту. Історичний розвиток операційного менеджменту: 

промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки 

менеджменту і систем. Взаємозв'язок між категоріями «операційна функція», 

«операційний менеджер», «операційна система», «операційний процес», 

«операція». Особливості операційного менеджменту: цілі та основні 
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завдання. Структура процесу реалізації операційного менеджменту. 

Функціональна характеристика операційного менеджменту. 

 

Тема 8. Управління персоналом у системі менеджменту організацій 

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб'єкт і 

об'єкт управління персоналом. Орієнтація персоналу на корпоративну 

культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні 

конкурентоспроможності сучасних організацій. Проблеми та тенденції у 

кадровому менеджменті успішних компаній. Управління персоналом як 

специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», 

«персонал», «трудовий потенціал» «кадри». Системний підхід до управління 

персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління 

персоналом. Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз 

сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Зміст концепцій 

«управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», 

«управління людськими ресурсами». Особливості управління персоналом у 

закордонних компаніях: можливості використання досвіду. 

 

Тема 9. Управління персоналом як соціальна система 

Характерні риси особистості, що пов'язані з її поведінкою в організації. 

Поняття особистості. Ціннісна орієнтація працівника. Індивід й 

індивідуальність: спільне та відмінне персоналу. Класифікація персоналу за 

категоріями та її характеристика: виробничий персонал (робітники) та 

управлінський персонал (службовці), зміст виконуваних функцій та основні 

категорії в організаціях різних сфер діяльності. Основні характеристики 

персоналу організації. Чисельність та структура персоналу організації. 

Нормативна, фактична облікова та середньооблікова чисельність працівників 

організації. Структура персоналу: організаційна, соціальна, штатна, рольова, 

функціональна. Співвідношення та зміст понять «професія», «спеціальність», 

«кваліфікація», «посада». Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня 
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працівників. Компетентність і компетенції працівника. Види компетенцій та 

їх рівні. Професійна компетентність і професійна придатність. 

 

Тема 10. Методологічні підходи до самоменеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. 

Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція 

особистісних обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса. Критерії ефективного 

самоменеджменту: вміння управляти собою, адекватні особистісні цінності, 

чіткі особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, високий 

творчий потенціал, уміння навчати і розвивати професійні якості підлеглих. 

Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості: 

активна, проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних 

цілей менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. Саморозвиток 

особистості менеджера. Професійне та посадове зростання. Планування 

ділової кар'єри менеджера. 

 

Тема 11. Сутність понять, що пов’язані з управлінням інноваціями 

Сутність поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних 

процесів, нововведень. Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції. 

Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм управління 

інноваційними процесами й інноваційною діяльністю. Інноваційний процес 

та інноваційна діяльність. Особливості прийняття рішень в управлінні 

інноваціями. Інновації в теоріях економічного розвитку.  

 

Тема 12. Інноваційна діяльність як об'єкт управління в організації 

Сутність понять «інноваційний процес» і «інноваційна діяльність». 

Етапи інноваційного процесу на макро- та мікрорівні. Особливості 

фундаментальної наукової діяльності, прикладних науково-дослідних 

розробок, проектно-конструкторських і науково-технічних робіт, виробничої 

інноваційної діяльності. Оцінка факторів впливу зовнішнього та 
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внутрішнього середовища на інноваційну діяльність організації. Учасники 

інноваційної діяльності. Завдання управління інноваційною діяльністю. 

Технологія управління інноваціями. Сфера інноваційної діяльності. Ринковий 

механізм (ринок новацій, ринок інвестицій, ринок чистої конкуренції 

нововведень) та інфраструктура інноваційної діяльності. 

 

Тема 13. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Концепція 

стратегічного управління. Предмет та об'єкт стратегічного управління 

підприємством. Поняття «стратегія підприємства». Стратегічні рішення на 

підприємствах та фактори впливу на їх прийняття. Ключові гіпотези 

стратегічного управління: випадковості; залежності від зовнішнього 

середовища; відповідності; стратегії, здібності та діяльності; 

багатоелементності; збалансованості. Задачі стратегічного управління. 

Порівняльний аналіз стратегічного управління з іншими науковими 

підходами до управління підприємствами. Моделі стратегічного управління. 

Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній 

діяльності підприємств. Причини зростання значущості стратегічного 

управління для підприємств у ринкових умовах господарювання.  

 

Тема 14. Теорія адміністративного менеджменту 

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. 

Класична адміністративна школа: А. Файоль. Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, 

А. Рейлі. Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. 

Сучасна концепція адміністративного менеджменту. Принципи 

адміністративного управління. Критика концепції адміністративного 

менеджменту. Управлінський бюрократизм. Проблеми й перспективи 

розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та 

невизначеностей. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах 

та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету. 
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3. Критерії оцінювання, структура оцінки і порядок 

оцінювання підготовленості вступників 

 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою «зараховано» 

або «не зараховано». За кожну вірну відповідь на запитання у 

екзаменаційному білеті абітурієнт отримує максимум 2 бали.  Рішення про 

складання фахового вступного випробування приймається на засіданні 

фахової екзаменаційної комісії на підставі результатів, які отримані 

вступником, за відповіді на питання додаткового вступного випробування 

згідно зі шкалою, поданою в табл. 1. 

Таблиця 1 – Шкала оцінювання відповідей 

Сума балів 
Оцінка за шкалою 

«зараховано»/«не зараховано» 

25 – 50 зараховано 

0 – 24 не зараховано 
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