ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма розрахована на осіб, які мають освітні ступені «бакалавр»,
«магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальностей
будь-якої галузі знань і вступають на навчання для здобуття освітнього
ступеня «магістр» за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент»
та «Якість, стандартизація і сертифікація».
Додаткове фахове вступне випробування визначає рівень базових
теоретичних знань абітурієнтів з дисципліни «Основи менеджменту».
Тестування розраховане на дві астрономічні години.
ЗМІСТ
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Поняття та сутність менеджменту, його концепція, види.
2. Сучасні тенденції управління. Шляхи підвищення якості управління.
3. Характеристика зовнішнього середовища організації, фактори прямого і
непрямого впливу.
4. Типи організаційних структур, їх переваги та недоліки.
5. Основні ресурси, які використовуються організацією.
Процес
перетворення ресурсів.
6. Внутрішні змінні організації: характеристика, взаємозв’язок.
7. Основні функції управління. Функції менеджменту як види управлінської
діяльності.
8. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній
взаємозв'язок.
9. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації.
10. Професійна діяльність менеджера. Сучасна система поглядів на
менеджмент. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.
11. Соціальне значення підготовки менеджерів. Перспективи розвитку
менеджменту.
12. Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі
функції контролювання.
13. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види
регулювання.
14. Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат
управлінської діяльності.
15. Сутність та класифікація методів менеджменту.
16. Стратегічне планування: розробка плану, компоненти, реалізація,
контроль виконання, оцінка результатів.
17. Автократичне і демократичне керівництво – характеристика, переваги та
недоліки.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Відповідь оцінюється за бальною шкалою, виходячи з максимально
можливої суми – 100 балів за 15 тестових завдань.
Кожен екзаменаційний білет містить 10 тестів першого рівня та 5 тестів
другого рівня.
Правильна однозначна відповідь на тест першого рівня (відкритої або
закритої форми) оцінюється у максимальні 6 балів.
Тести другого рівня оцінюються:
8 балів – максимальна оцінка за правильну повну відповідь;
4 бали – правильна відповідь, але припущені незначні помилки;
0 балів – завдання не виконане або при його частковому виконанні
припущені суттєві помилки.
До сумарної кількості отриманих балів додаються 100 балів базових.
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