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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета додаткового  випробування – виявлення рівня знань та вмінь за напрямками 

професійної діяльності бакалавра з менеджменту, перевірка здатності вступника до 

системного мислення, уміння диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання 

програмного матеріалу, що є необхідним для успішного опанування дисциплін за програми 

підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 

073 «Менеджмент». 

Програма додаткового випробування побудована у відповідності до вимог, які 

висуваються до підготовки магістра і охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної 

програми визначають наявність у випускника здібностей виконувати функції, визначені 

Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, обліково-статистичну, 

організаційну, контрольну, інформаційну, а також умінь аналізувати нормативні документи, 

розробляти рекомендації щодо їх впровадження, тощо.  

Вимоги до підготовленості вступника. 

Вступник повинен знати:  сутність і зміст понять «менеджмент», «управління», 

«маркетинг», природу, етапи становлення і тенденції розвитку управління, сутність основних 

понять і категорій менеджменту та маркетингу, сучасні підходи до управління: процесний, 

системний, ситуаційний, сутність і зміст загальних функцій управління: планування, 

організовування, контролювання, професійні вимоги, ділові якості й особистісні здібності 

менеджера 

 Вступник повинен уміти: відстежувати закономірності, дію законів і прояв принципів 

управління в практичній діяльності,  використовувати кращий науковий і практичний досвід 

різних наукових шкіл та концепцій менеджменту, вирішувати завдання менеджменту за 

конкретних умов діяльності, моделювати в системі методів управління, проводити 

дослідження щодо визначення власної готовності до виконання певних управлінських 

функцій, встановлення ступеня сформованості професійно необхідних властивостей і 

здібностей. 

Порядок проведення вступного випробування. 

Вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною 

комісією Рівненського державного гуманітарного університету. 

Допуск вступників до вступного випробування здійснюється за умови наявності 

аркуша результатів вступних випробувань та документа, що засвідчує особу (паспорт). 

Додаткове фахове випробування проводиться в усній формі, що передбачає надання 

відповідей на питання екзаменаційних білетів. Вступник отримує тільки один комплект 

екзаменаційних завдань, заміна завдань не дозволяється. Екзаменаційні білети складаються 

відповідно до даної програми, друкуються на спеціальних бланках за встановленим зразком 

та затверджуються головою приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного 

університету.  

Під час додаткового фахового випробування вступник має право звернутися до 

екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань. Натомість вступнику не 

дозволяється користуватися сторонніми джерелами інформації (електронними, друкованими, 

рукописними) та порушувати процедуру проходження фахового випробування, що може 

бути причиною для відсторонення вступника від вступних випробувань. 

Для письмового запису відповідей на екзаменаційні завдання використовуються аркуші 

усної відповіді відповідного зразка. Після внесення вступником відповіді до зазначеного 

аркушу він ставить під нею свій підпис, що підтверджується підписами голови та 

екзаменаторами фахової атестаційної комісії. 
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Порядок оцінювання відповідей вступників. 

Оцінювання відповіді вступників на вступному випробуванні здійснюється членами 

фахової атестаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора. 

Для оцінювання результатів додаткових фахових випробувань використовується така 

шкала: «склав»-«не склав». 

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту. Функції менеджменту. 

Сутність і завдання менеджменту. Зв’язок менеджменту з іншими науками. 

Організація як соціотехнічна система і об’єкт менеджменту. Роль менеджерів в системі 

управління. Види менеджменту. Сутність, особливості та класифікація функцій 

менеджменту. Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій. Процес реалізації конкретних 

функцій менеджменту через загальні. Специфічні особливості трудової діяльності 

менеджерів. 

Історія розвитку менеджменту. 

Генезис і еволюція менеджменту. Школа наукового управління. Школа раціональної 

бюрократії. Школа адміністративного управління.  Поведінкова школа. Школа людських 

ресурсів. Школа науки управління. Школа людських стосунків. Новітні управлінські 

концепції. 

 Сутність комунікацій і їх роль у системі  управління організацією. 

Сутність комунікацій і їх роль у системі управління. Характеристика комунікаційного 

процесу. Застосування технічних засобів у комунікаціях. 

Комунікаційний процес, його елементи та етапи. 

Елементи комунікаційного процесу. Етапи комунікаційного процесу. Модель 

комунікації.  

Вербальні та невербальні комунікації. Фактори які впливають на вибір 

комунікаційного каналу. Пропускна спроможність комунікаційного каналу. 

Місце управлінських рішень у процесі управління. 

Характеристика управлінських рішень. Механізм управління виробничим процесом. 

Прийняття рішеньТипи управлінських рішень та методи прийняття управлінських рішень. 

Типи управлінських рішень за функціональним призначенням, за змістом, за часом 

дії, за напрямом впливу, за способом прийняття, за методом підготовки. Діагностика 

управлінської проблеми. Метод розумової атаки, конференції ідей, номінальної групової 

техніки.  

Сутність, завдання і принципи планування. Види планування та їх 

взаємозв’язок. 

Принципи планування. Стратегічне планування. Тактичне планування. Оперативне 

планування. Генеральний план. Загальнокорпоративний середньостроковий план, стратегічні 

плани окремих ділових одиниць, загально корпоративні плани поточної діяльності, .плани  - 

програми. 

Розроблення загальної та функціональної стратегії організації. 

Формулювання місії і цілей організації. Характеристика загальної стратегії організації. 

Маркетингова стратегія. Стратегія виробництва. Фінансова стратегія. 

 Види організаційних структур. 

Лінійна організаційна структура. Функціональна організаційна структура. Лінійно – 

функціональна організаційна структура. 

Формування підрозділів організаційної структури. 
Департамезація. Визначення кількості підрозділів. Норма керованості. 

Сутність і роль мотивування.  

Мотивація. Мотивування. Мотив. Потреба. Стимули. Елементи мотиваційного процесу.  

Типи мотиваційних теорій. 
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Змістові мотиваційні теорії. Процесуальні мотиваційні теорії. Зміст матеріального 

стимулювання праці. Класифікація факторів, які визначають системи матеріальних стимулів 

праці. 

Види управлінського контролю. 

Фінансовий контроль. Маркетинговий контроль. Виробничий контроль. 

Сутність і етапи контролювання. Процес контролювання поведінки 

працівників. 

Етапи контролювання в організації. Модель процесу контролювання 

Типи поведінки працівників під час здійснення процесу контролю. Організаційна культура. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  
 

Рівень професійної компетентності вступників оцінюється за шкалою «склав» - «не 

склав». 

Виділені такі рівні компетентності. 

І рівень – початковий. Відповіді вступника на теоретичні питання елементарні, 

фрагментарні, зумовлюються початковими уявленнями про сутність категорій менеджменту. 

У відповідях на практичні та творчі завдання вступника не виявляє самостійності, 

демонструє невміння узагальнювати засвоєний теоретичний матеріал. 

ІІ рівень – середній. Вступник володіє певною сукупністю теоретичних знань, 

практичних умінь, навичок, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними 

вміннями здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання. 

ІІІ рівень – достатній. Вступник здатний правильно і глибоко розуміти суть 

питання, вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, вміє 

узагальнювати засвоєний теоретичний матеріал. 

IV рівень – високий. Передбачає правильне і глибоке розуміння суті питання 

матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, 

чіткість і логічність висловлювання, вміння узагальнювати та аргументувати засвоєний 

теоретичний матеріал. 

Таблиця відповідності рівнів компетентності значенням шкали оцінювання 

відповідей вступників під час фахового випробування 

Рівень компетентності 
Шкала 

оцінювання 

Початковий 

нерозуміння суті матеріалу, невміння узагальнювати засвоєний теоретичний 

матеріал. 
Не склав 

Середній 

правильне розуміння суті питання матеріалу, якщо при цьому допускаються 

окремі неточності у застосуванні теоретичних знань при вирішенні 

практичних завдань. 
Склав  

Достатній 

правильне і глибоке розуміння суті питання матеріалу, вміння застосовувати 

теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, вміння узагальнювати 

засвоєний теоретичний матеріал. 
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Високий 

правильне і глибоке розуміння суті питання матеріалу, вміння застосовувати 

теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, чіткість і логічність 

висловлювання, вміння узагальнювати та аргументувати засвоєний 

теоретичний матеріал. 
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