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ВСТУП
Програма вступного випробування з фахових дисциплін вступного
випробування з фахових дисциплін для здобуття освітнього ступеня «фаховий
молодший бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» на основі диплому кваліфікованого
робітника базується на вимогах освітньої програми підготовки відповідного
рівня фахівців.
Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією
щодо структури і змісту вступних випробувань, створення необхідних умов
для оцінювання здобутих знань.
Програма вступних випробувань складається з основ дисципліни
Менеджмент.
Під час підготовки до вступного випробування абітурієнтам
рекомендується користуватися літературою, наведеною у програми.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
1. МЕНЕДЖМЕНТ
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку
менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції й
методи менеджменту. Процес управління. Планування як загальна функція
менеджменту. Організування як загальна функція менеджменту. Мотивування
як загальна функція менеджменту. Контролювання як загальна функція
менеджменту. Регулювання як загальна функція менеджменту. Інформація і
комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Ефективність
менеджменту.
Список рекомендованих джерел:
1. Пушкар Р.М., Тарнавська НП. Менеджмент: теорія та практика. - Тернопіль:
Карт-бланш, 2003.-487 с.
2. Стадник В.В., Йохна МА. Менеджмент. - К.: Академвидав, 2003.-463 с.
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ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Менеджмент – це:
а) сукупність раціональних методів і організаційних підойм управління
фірмою в ринкових умовах;
б) свідомий вплив людини на об'єкти, процеси та на людей;
в) наука, що вивчає правила корпоративної поведінки.
Першим етапом методології наукового управління був:
а) пошук взаємозв'язку між продуктивністю праці та стимулюванням;
б) аналіз змісту роботи і визначення її основних компонентів;
в) ситуаційний підхід до стилю управління.
Управління як процес передбачає:
а) серію безперервних взаємопов'язаних дій - функцій управління;
б) одночасну дію по вирішенню проблеми;
в) здійснення функції організації на підприємстві.
Менеджмент має такі рівні управління:
а) вищу ланку та нижчу ланку;
б) всі керівники відносяться до одного рівня управління - вищої ланки;
в) вищу, середню та нижчу ланки.
Успішний менеджер:
а) швидше за інших реагує на зміни на ринку;
б) створює нові ринки для підприємства;
в) обидві відповіді вірні.
Менеджмент починається з:
а) правильної постановки цілей;
б) раціонального розподілу ресурсів;
в) стимулювання персоналу.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування здійснюється у формі тестування/комп’ютерного
тестування. (20 тестів). Час тестування – 60 хвилин. Максимальна кількість
балів - 200. Прохідний бал - 100.
Особа, яка відповіла правильно на
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15 питань отримує 200 балів
14 питань отримує 190 балів
13 питань отримує 180 балів
12 питань отримує 170 балів
11 питань отримує 160 балів
10 питань отримує 140 балів
9 питань отримує 130 балів
8 питань отримує 120 балів
7 питань отримує 110 балів
6 питань отримує 100 балів
5 питань отримує 90 балів
4 і менше питань отримує 80 балів

За день перед виконанням тестів проводиться консультація, на якій
відповідальна за проведення й перевірку тестів особа роз’яснює абітурієнтам
принцип виконання тесту, а також знайомить з правилами поведінки під час
тесту.
Під час виконання вступних тестів не дозволяється користуватися
навчальними засобами та мережею Internet. Мобільні телефони повинні бути
вимкненими до початку виконання тестових завдань. Абітурієнти повинні
сидіти окремо. Не можна ставити запитання викладачам та іншим абітурієнтам.
Не можна підказувати іншим абітурієнтам. За порушення правил виконання
тесту відповідальна за проведення тесту особа може звільнити абітурієнта від
виконання тестового завдання.
Результати тестів оголошуються в день проведення вступних тестів.
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