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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань для абітурієнтів, що вступають на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для 

здобуття освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра 

спеціальності 073 «Менеджмент» охоплює всі основні вимоги до підготовки 

абітурієнтів. Для вступу на спеціальність 073 «Менеджмент» потрібно мати 

міцні і ґрунтовні знання з таких дисциплін: «Політична економія», 

«Економіка підприємства» та «Менеджмент». 

Завданням фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття 

освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр» на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю 

«Менеджмент» є виявлення рівня підготовки та якості знань з циклу 

фундаментальних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін Метою 

проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад шляхом 

виявлення теоретичної і практичної підготовки студентів з основ 

правильного розуміння закономірностей у сфері економічних відносин 

держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств, застосування цих 

закономірностей у практиці роботи; знання основних функцій управління 

(планування, організації, мотивації і контролю)та підходів до оцінки 

ефективності діяльності організації та її управління в умовах ринкової  

економіки і конкуренції. 

Абітурієнт повинен знати : 

з дисципліни «Політична економія» 

– економічні закони та особливості їх використання у різних системах;  

– особливості формування ринкової економіки у різних країнах;  

– складові інфраструктури ринкової економіки; 

– основні риси ринкової економіки; 

– відносини власності в економічному житті суспільства; 

– економічні функції держави; 



– основні засади державного регулювання економіки; 

– товарно–грошові відносини в ринкових умовах; 

з дисципліни «Економіка підприємства» 

– методологічні засади управління підприємством у конкурентному 

середовищі; 

– економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку;  

– чинники, які впливають на ефективність роботи підприємств; 

– економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення; 

– шляхи більш раціонального використання ресурсів; 

– прогресивні методи планування та форми організації виробництва; 

– показники оцінки результативності діяльності підприємства. 

з дисципліни «Менеджмент» 

– основні поняття і терміни; 

– загальні основи менеджменту, а також принципи роботи менеджера; 

– закони, закономірності та принципи менеджменту і їх вплив на організацію 

управлінської праці; 

– основи теорії організації. 

Абітурієнт повинен вміти : 

з дисципліни «Політична економія» 

– самостійно аналізувати економічну політику держави; 

– досліджувати певні економічні процеси, аналізувати їх та давати їм певну 

оцінку; 

– оцінювати урядові програми розвитку країни, прогнозувати їх наслідки; 

– передбачити вплив економічної політики держави на розв’язання  

соціальних проблем; 

– орієнтуватися в глобальних проблемах економічного розвитку 

світогосподарських зв’язків; 

з дисципліни «Економіка підприємства» 

– виконувати економічні розрахунки; 

– проводити аналіз використання ресурсів; 



– оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору;  

– вишукувати резерви ефективності діяльності підприємства. 

з дисципліни «Менеджмент» 

– володіти практичними прийомами управління; 

– оцінювати вплив різних факторів на ефективність управління; 

– аналізувати зовнішнє середовище організації; 

– оцінювати фактори внутрішнього середовища організації та ефективність 

використання ресурсів; 

– обґрунтовувати виробничу програму підприємства; 

– планувати діяльність підприємства. 

Програма вступного екзамену для вступу на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю 

«Організація виробництва» складена на основі тем з наступних 

загальноекономічних дисциплін «Політична економія», «Економіка 

підприємства», «Менеджмент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 

 

Тема 1. Політична економія як наука 

Виникнення і розвиток політичної економії. Предмет політичної економії. 

Економічні напрями і школи. Основні складові сучасної економічної науки: 

мікро- і мароекономіка. Економічні категорії і закони. Функції політичної 

економії як науки. 

Тема 2. Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт 

Поняття виробництва і його структура. Фактори виробництва. Процес праці. 

Засоби і предмети праці. Економічна ефективність, матеріало- і 

фондовіддача, продуктивність праці. Суспільне виробництво. Суспільний 

продукт. Форми суспільного продукту. 

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх 

задоволенні. 

Економічні потреби суспільства та їх структура. Потреби і виробництво. 

Потреби та економічні інтереси. Ієрархія потреб. 

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної  

діяльності. 

Поняття економічної системи як складової суспільного ладу. Продуктивні 

сили. Економічні відносини. Економічні системи сучасного світу 

(адміністративно – командна система, ринкова система, змішана система). 

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства.  

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

Форми власності в Україні. 

Тема 6. Товарне виробництво і товарно – грошові відносини. 

Натуральне виробництво. Поділ праці. Товарне виробництво, умови та 

причини його виникнення. Товар та його властивості. Вартість товару.  



Виникнення, сутність і функції грошей. Сучасні форми грошей. Інфляція: 

сутність, причини, види та наслідки. 

Тема 7. Загальні основи ринку. 

Ринок: сутність, функції, умови функціонування. Види ринків. Попит, 

пропозиція та їх рівновага. Ринкова інфраструктура. Елементи ринкової 

інфраструктури. Домашні господарства як суб’єкт ринкової економіки. 

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

економіки. Класифікація підприємств. Капітал підприємства, його види та 

обіг. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос. 

Тема 8. Підприємницька діяльність та поведінка виробника 

Підприємництво: сутність, принципи, функції. Суб’єкти підприємницької 

діяльності. Умови підприємницької діяльності. Форми підприємництва. 

Підприємець та його морально – етичний статус. 

Тема 9. Підприємство в системі ринкових відносин 

Сутність підприємства. Його цілі. Функції підприємства. Критерії оптимізації 

розмірів підприємства. Види підприємств. Малі підприємства. Кооперативи. 

Акціонерні товариства. Орендні підприємства. Собівартість продукції та її 

види. Капітал підприємства та організація його відтворення. Структура 

капіталу підприємства. Відтворення капіталу. Кругооборот капіталу. Схема 

кругообороту капіталу. Швидкість обороту капіталу. 

Тема 10. Економічне зростання і його чинники. 

Економічне зростання, його типи та фактори. 

Тема 11. Розподіл національного доходу. 

Сутність і значення розподілу в економіці. Теорія розподілу. Розподіл  

національного доходу. Перерозподіл національного доходу.  Заробітна плата. 

Форми і системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата та 

фактори, що її визначають. Загальний рівень заробітної плати. Мінімальна 

заробітна плати. Земельна рента та її види. Орендна плата. Ціна землі та 

фактори, що її обумовлюють. Прибуток та його суть. 

Тема 12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту 



людської спільноти світу. 

Міжнародна економіка та основні форми міжнародних економічних 

відносин. Сутність світового господарства. Основні етапи його розвитку.  

Міжнародний поділ праці. Інтернаціоналізація господарського життя. 

Структура світового господарства. 

Рекомендована література 

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка 

– Центр, 2008. 

2. Ватаманюк З.Г. та ін. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. – Львів: 

Новий Світ – 2000, 2004. 

3. Економічна теорія: політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 

Київ: Знання – Прес, 2004. 

4. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – Київ: Академія, 2009. 

5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник. За ред. 

Г.Н.Климка. – Київ: Знання, 2004. 

6. Політекономія: Підручник / За заг. ред. Ю.В.Ніколенка. – Київ: ЦУЛ, 2009. 

7. Політична економія. Навчальний посібник / За заг. ред. Г.І.Башнянина. – 

Львів: Магнолія плюс, 2005. 

8. Політична економія: Навч. посібник. / За ред. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 

201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

Загальна характеристика підприємства. Основні положення Господарського 

кодексу України. Структура управління підприємством. Зовнішнє 

середовище господарювання. Поняття про ресурси. 

Тема 2. Персонал підприємства. 

Поняття, класифікація і структура персоналу. Облік та оцінка персоналу 

підприємства. Продуктивність праці: сутність, показники та методи її 

вимірювання. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві. 

Тема 3. Основні виробничі засоби. 

Поняття, склад і структура основних засобів. Облік і оцінка основних засобів. 

Спрацювання та амортизація основних засобів. Методи нарахування  

амортизації. Показники ефективності використання, фізичного стану та руху 

основних засобів. 

Тема 4. Оборотні активи підприємства. 

Поняття, склад і структура оборотних активів. Нормування окремих 

елементів і загальної величини оборотних активів підприємства. Джерела 

формування оборотних активів. Показники використання оборотних активів. 

Тема 5. Нематеріальні ресурси та активи підприємства. 

Поняття та види нематеріальних ресурсів і активів підприємства. Оцінка та 

амортизація нематеріальних активів. 

Тема 6. Одноразові витрати. 

Характеристика інвестицій. Поняття, склад та класифікація одноразових 

витрат. Структура капітальних вкладень. 

Тема 7. Поточні витрати підприємства. 

Загальна характеристика та класифікація витрат підприємства. Поняття, 

склад і види собівартості продукції. Поняття кошторису виробництва. 

Методи калькулювання собівартості продукції. Шляхи зниження поточних 

витрат на підприємстві. 



Тема 8. Продукція підприємства. 

Загальна характеристика продукції. Якість продукції: показники та методи її 

оцінки. Стандартизація та сертифікація продукції. Економічна ефективність 

підвищення якості продукції. 

Тема 9. Доход і прибуток підприємства. 

Види цін на промислову продукцію. Методи ціноутворення. Доход та 

прибуток підприємства. Види та джерела утворення прибутку. Порядок  

розподілу прибутку. Фонди цільового призначення підприємства. Оцінка 

прибутковості. 

Тема 10. Мотивація та оплата праці. 

Мотивація трудової діяльності та її вплив на результативність роботи  

підприємства. Поняття, функції та види оплати праці в сучасних умовах. 

Державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати 

праці та соціального захисту. Тарифна система оплати праці. Форми та 

системи оплати праці. Організація преміювання персоналу.  

Тема 11. Економічна ефективність. 

Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності. Система показників 

ефективності виробництва. 

Тема 12. Інноваційні процеси. 

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, 

його загальні та пріоритетні напрями. Оцінка ефективності технічних та 

організаційних нововведень. 

Тема 13. Організація виробництва. 

Структура і принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи 

виробництва. Виробничий цикл та його структура. Методи організації  

виробництва. 

Тема 14. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства.  

Поняття, види і значення інфраструктури. Система технічного 

обслуговування підприємства. Соціальна діяльність підприємства. 

Капітальне будівництво. 



Тема 15. Техніко-технологічна база підприємства. 

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Формування і 

використання виробничої потужності підприємства. Основні показники та 

шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності 

підприємства. 

Тема 16. Прогнозування і планування діяльності підприємства. 

Прогнозування розвитку підприємства. Загальна характеристика планування, 

його види та методи. Стратегічне планування. Бізнес-план підприємства. 

Зміст оперативного та тактичного планування. 

Рекомендована література 

1. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посіб./ О.О.Гетьман, 
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2.3.МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Сутність і роль менеджменту в розвитку суспільства та 

економіки 

Сутність та модифікації менеджменту. Основні загальні риси і підходи до 

менеджменту. Відмінності понять менеджер і підприємець. 

Тема 2. Управлінська праця і менеджери. 

Особливості управлінської діяльності. Види поділу управлінської праці. 

Вимоги до професійної компетенції менеджерів. 

Тема 3. Розвиток теорії і практики управління. 

Управлінські революції напередодні появи менеджменту. Еволюція 

управлінської думки у XX столітті. Сучасні напрями розвитку менеджменту.  

Тема 4. Історичний розвиток менеджменту. 

Передумови виникнення науки управління. Розвиток менеджменту у 

стародавній цивілізаціях Розвиток управлінської думки в Україні. 

Тема 5. Організація як об'єкт управління. 

Сучасний погляд на визначення організації суспільстві та економіці. 

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

управ 

Тема 6. Середовище та структуризація 

Середовище існування організації. Структуризація організації. Класифікація 

цілей організації. 

Тема 7. Принципи менеджменту 

Поняття і еволюція загальних принципів управління. Склад і зміст загальних 

принципів у правління. Принципи менеджменту в організаціях різного типу 

Тема 8. Функції менеджменту 



Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні. Підходи до 

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

між ними. 

Тема 9. Планування як найважливіша функція менеджменту. 

Сутність планування, його види та взаємозв'язок. Поняття стратегічного 

планування. Особливості організації процесу планування в різних країнах.  

Тема 10. Функція організації в економічному механізмі. 

Сутність та зміст функції організації. Особливості організаційних структур 

на сучасному етапі. Принципи та класифікація організаційних структур 

управління. 

Тема 11. Функція менеджменту - контроль 

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

Забезпечення ефективності контролю. 

Тема 12. Мотивація як функція менеджменту 

Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій. Зміст теорії 

мотивації. Матеріальне стимулювання праці як форма мотивації в 

організаціях. 

Тема 13. Комунікації у менеджменті 

Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у 

менеджменті. Комунікаційний процес. 

Тема 14. Прийняття рішень у менеджменті 

Сутність та класифікація управлінських рішень. Фактори, які впливають на 

процес прийняття рішень. Процес прийняття рішень. 

Тема 15. Бізнес-планування як елемент менеджменту. 

Сутність та мета розробки бізнес-плану. Розмір та структура. Короткий зміст 

розділів документального бізнес-план 

Тема 16. Керівництво, влада, особистий вплив. 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Лідерство, вплив, влада. 

Форми влади. Стилі керівництва. 

Тема 17. Стилі, ситуації, ефективність лідерства. 



Основи лідерства. Традиційні концепції лідерства.. Ситуаційні підходи до 

ефективного лідерства. Нове у теоріях лідерства. 

Тема 18. Управління конфліктами, змінами та стресами.  

Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією в організації. 

Природа організаційних змін та управління ними. Природа та управління  

стресами. 
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3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗДАЧІ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

3.1. Політична економія 

 

1. Предмет політичної економії. 

2. Функції політичної економії. 

3. Економічні категорії, закони та принципи. 

4. Сутність і зміст процесу виробництва. 

5. Фактори виробництва і їх взаємодія. 

6. Економічні потреби, їх сутність і структура. 

7. Економічна система: сутність, структурні елементи, критерії 

класифікації. 

8. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. 

9. Типи економічних систем. 

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

власності. 

11. Форми суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво.  

12. Товар і його властивості. 

13. Виникнення, сутність і функції грошей. 

14. Ринок: його суть і функції. Види ринків. 

15. Попит і пропозиція. Еластичність попиту і пропозиції. 

16. Ринкова інфраструктура. 

17. Домашні господарства як суб’єкт ринкової економіки. 

18. Держава як суб’єкт ринкової економіки. 

19. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. 

20. Капітал підприємства і його кругообіг. 

21. Витрати виробництва. 

22. Прибуток на капітал. Економічна роль прибутку.  

23. Національне багатство: сутність і структура. 

24. Національний дохід. 



25. Зміст і типи економічного зростання. 

26. Фактори економічного зростання. 

27. Сутність і значення розподілу в економіці. 

28. Розподіл національного доходу. 

29. Світове господарство: сутність та структура. 

30. Форми міжнародних економ. відносин. 

 

3.2. Економіка підприємства 

 

1. Сутність економіки як важливої сфери суспільних відносин. 

2. Сутність предмету, об’єкту та мети вивчення економіки підприємства 

як наукової дисципліни. 

3. Сутність підприємства, його цілі, завдання та напрямки діяльності. 

4. Ознаки класифікації підприємств. 

5. Підприємництво, принципи та види його діяльності. 

6. Створення підприємства, його порядок реєстрації. Статут і статутний 

капітал. 

7. Економічна сутність основних фондів підприємства, їх склад, 

класифікація та структура. 

8. Оцінка основних фондів підприємства. 

9. Знос та форми відтворення основних фондів підприємства. 

10. Амортизація основних фондів підприємства та методи її нарахування. 

11. Показники стану та використання основних фондів підприємства. 

12. Виробнича потужність підприємства. 

13. Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства. 

14. Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання. 

15. Нормування оборотних засобів підприємства. 

16. Показники ефективності використання оборотних засобів на 

підприємстві. 

17. Продуктивність праці та методи її вимірювання. 



18. Персонал підприємства, його склад і структура. 

19. Сутність заробітної плати та сучасне регулювання оплати праці. 

20. Організація та форми оплати праці на підприємстві. 

21. Витрати підприємства, їх характеристика та класифікація. 

22. Поняття собівартості продукції та шляхи її зниження в умовах 

ринкової економіки. 

23. Калькулювання собівартості продукції. 

24. Інвестиційна діяльність підприємства. 

25. Характеристика капітальних вкладень підприємства. 

26. Формування доходу підприємства. 

27. Прибуток підприємства, його формування та використання в 

ринкових умовах. 

28. Економічна сутність ціни, її функції та види. 

29. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства. 

30. Поняття та види нематеріальних активів підприємства. 

 

3.3. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Сутність та значення менеджменту 

2. Менеджер – центральна фігура в організації 

3. Сутність поняття «керівництво» 

4. Рівні та ролі менеджерів. Кваліфікації менеджерів 

5. Зміст та значення організаційної функції 

6. Зміст та значення мотиваційної функції 

7. Контроль та його види 

8. Формальні та неформальні організації 

9. Внутрішнє середовище організації та внутрішні змінні 

10. Життєвий цикл організації 

11. Фактори прямої дії зовнішнього середовища 

12. Фактори непрямої дії зовнішнього середовища 



13. Функція «Планування». Принципи планування 

14. Типи керівників (автократичний, демократичний, ліберальний) 

15. Стилі керівництва 

16. Місце управлінських рішень в процесі управління 

17. Управління персоналом в системі менеджменту 

18. Організація комунікаційного процесу 

19. Проведення ділових нарад та зустрічей 

20. Конфлікти та типи конфліктів 

21. Формулювання стратегії 

22. Місія фірми 

23. Зміни в організації. Управління змінами 

24. Теорія «ієрархічних потреб» А.Маслоу 

25. Вплив і влада. Форми влади 

26. Формальні і неформальні групи 

27. Сутність трудового колективу і його структура 

28. Суть управлінського рішення. Вимоги до управлінських рішень 

29. Комунікаційний процес 

30. Сутність управлінського контролю, його етапи 


