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АНОТАЦІЯ 
 

Метою вступних випробувань абітурієнтів для участі в конкурсі щодо 
зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» за напрямом 
6.030601 «Менеджмент» є з’ясування рівня систематизації та узагальнення 
теоретичних знань та практичних навиків самостійної роботи для розв’язання 
конкретних економічних та виробничо-господарських завдань, які входять в 
коло питань менеджера для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра. 

Фахівець з менеджменту повинен бути підготовленим до активної творчої 
професійної і соціальної діяльності в умовах функціонування ринкової 
економіки, мати розвинені економічні та організаційні здібності для 
здійснення ефективної управлінської діяльності у відповідності до тенденцій 
соціально - економічного розвитку; мати широкий світогляд, впевненість у 
своїх силах, наполегливість, якості лідера, здатність до зваженого ризику, 
високорозвинене відчуття реальності, ініціативність, емоційну стійкість, 
уміння приймати та реалізовувати рішення в умовах невизначеності 
інформації, обмеженості ресурсів та дефіциту часу, поєднувати високий 
професійний, моральний та культурний рівень, володіти системним 
мисленням, здатністю до ефективного ділового спілкування та 
підприємництва; в умовах змін у науці та соціальній практиці критично 
оцінювати набутий досвід, аналізувати свої можливості, безперервно 
поповнювати свої знання. 

Спеціаліст у галузі менеджменту повинен мати фундаментальну 
загальнонаукову, спеціальну та практичну підготовку, досконало володіти 
своєю спеціальністю, безперервно оновлювати і збагачувати знання, вміти на 
практиці застосовувати принципи наукової організації праці, володіти 
передовими методами управління. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 
абітурієнт повинен: 
 
знати: законодавчі та інструктивні матеріали, що стосуються менеджменту 
управління, підприємницької діяльності на підприємствах. 
вміти: правильно складати, обробляти та систематизувати первинні та зведені 
документи; використовувати принципи організації управління. 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних 
дисциплін професійної підготовки: 
 

1. Менеджмент. 
2. Економічна теорія. 
3. Економіка підприємств. 
4. Організація виробництва. 

 
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил 

прийому Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя у 2016 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

1. Менеджмент 
Дисципліна вивчає сутність, роль та методологічні основи менеджменту; 

історію розвитку менеджменту; закони, закономірності та принципи 
менеджменту; функції та методи менеджменту; процес управління; 
планування як загальна функція менеджменту; організування як загальна 
функція менеджменту; мотивування як загальна функція менеджменту; 
контролювання як загальна функція менеджменту; інформація і комунікації в 
менеджменті; керівництво та лідерство; ефективність менеджменту.  

Поняття менеджменту та управління. Ознаки та загальні риси організацій, 
їх різновиди. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє 
середовище організації, етапи життєвого циклу.  

Принципи та функції менеджменту. Технологія менеджменту. Система 
методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Функція 
планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесійні 
теорії мотивації. Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його 
різновиди. Етапи регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, 
корегування рішень. Функція контролю в менеджменті.  

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. 
Делегування діяльності. Організаційне проектування. Елементи 
організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація 
організаційних структур управління.  

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських 
рішень, вимоги до їх якості. Види комунікацій, організація комунікаційного 
процесу.  

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. 
Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Модель сучасного 
менеджера, його самовдосконалення. Ролі менеджера в організації. Соціальна 
відповідальність у менеджменті. Ефективність управління. 

 
Рекомендована література: 

1. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і 
практикум: Навч. посібник. – К.: Магнолія плюс; Львів: Новий світ – 2007. 

2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. В.Яцура, 
Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с. 

3. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. Навч. 
посібник. – К.: КНЕУ, 2005. 

4. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000. – 
336 с. 

5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: 
Академвидав, 2007. – 416 с. 

6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика.-К.: Ексоб, 
2001. – 512 с. 



7. Мескон М.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. 
3-го изд. – М.: Дело, 2005. - 800 с. 

8. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник: – К.: Кондор, 2007. 
9. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: 

Підручник. – 3-є вид. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. 
10. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2007.  

 
2. Економічна теорія. 

 
  Класифікація промислових підприємств. Основні форми об'єднань 
підприємств. Поняття виробничих фондів підприємства. Класифікація та 
структура основних фондів. Облік і оцінка основних фондів. Показники 
використання основних фондів. Показники зношення основних фондів. 
Амортизація основних фондів. Склад і структура оборотних коштів (засобів) 
підприємства. Нормування оборотних коштів. Поняття персоналу 
підприємства та його структура.  Суть продуктивності праці, показники та 
вимірники продуктивності праці. Виробнича потужність підприємства.  
Виробнича програма підприємства. Собівартість продукції підприємства. 
Види собівартості. Методи визначення собівартості. Класифікація витрат на 
виробництво продукції. Економічний зміст, функції і види цін. Складові 
елементи ціни. Методи ціноутворення на продукцію підприємства. 
Економічна суть оплати праці. Тарифно-посадова система. Форми та системи 
заробітної плати. Дохід і прибуток підприємства. Рентабельність та її 
економічна суть. 

 
Рекомендована література: 

1. Економічна теорія - політекономічний контекст: навч. посіб. / П.М. 
Макаренко, Л.Ю. Мельник, А.П. Макаренко, Л.Л. Мельник. — 2-ге вид., 
доповн. — Полтава, 2010. — 211 с.  
2. Економічна теорія: [у 2 т.]. Т. 2 / А. А. Чухно; Акад. фін. упр. — К., 2010. — 
628 с.  
3. Політекономія (Основи економічної теорії): навч. посіб. / К. М. Владимиров, 
Б. В. Сіленков, О. Г. Морозова. — Херсон, 2011. — 258 с.  

 
3. Економіка підприємств. 

 

      Економіка – це наука про ефективність виробництва, яка вивчає характер, 
особливості та конкретні форми прояву об’єктивних економічних законів 
безпосередньо в господарських ланках; причини і фактори, під впливом яких 
ці закони можуть діяти з найбільшою ефективністю, а також виробничі 
відносини людей при створенні матеріальних благ. 

 
Рекомендована література: 

1. Афанасьєв М.В. Економіка підприємства: навч.- метод. посібн. / М.В. 
Афанасьєв, О.Б. Плоха. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 320 с.  
2. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 
3-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 528 с.  



3. Економіка підприємства: Структурно-логічний навчальний посібник / За 
ред. Покропивного С.Ф. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с. 
4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 
2000. – 526 с. 
5. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посібн. / Л.І. Шваб. – К.: 
Каравела, 2005. – 568 с. 
6. Бойчик І.М., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка 
підприємства: Навчальний посібник. – К.: “Каравелла”, 2001. – 298 с. 
7. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. К.: Вікар, 
2002. – 176 с. 

 
4. Організація виробництва 

 

Поняття життєвого циклу виробу. Організація проектно-
конструкторських робіт і технологічної підготовки виробництва. Зміст 
об'ємно-календарного планування. Розрахунок трудомісткості робіт і 
тривалості циклів по стадіях і етапах підготовки. Принципи сіткового 
планування і управління. Порядок побудови сіткових моделей. Розрахунок 
основних параметрів сіткових моделей 

Виробничий процес, його структура і принципи організації. Виробничий 
цикл і його структура. Розрахунок і аналіз виробничого циклу простого 
процесу. Розрахунок і аналіз виробничого циклу складного процесу. Суть та 
умови організації потокового виробництва. Класифікація потокових ліній. 
Розрахунок параметрів однопредметних та багатопредметних потокових ліній. 
Якість продукції та показники вимірювання її рівня. Організація технічного 
контролю якості на підприємстві. Види, методи і об'єкти контролю якості 
продукції. Завдання і структура інструментального господарства 
підприємства. Нормування і  розрахунок витрат і запасів інструменту. 
Завдання і структура енергетичного господарства підприємства. Нормування 
витрат різних видів енергії. Завдання і структура транспортного господарства 
підприємства. Розрахунок вантажопотоків і необхідної кількості транспортних 
засобів. 
      Завдання і структура складського господарства. Розрахунок необхідності в 
матеріалах і напівфабрикатах по основних видах. Зміст і завдання організації 
праці. Розподіл та кооперація праці. Суть і завдання нормування праці. 
Нормативи і норми для нормування праці. Методи нормування. Структура 
робочого часу. Методи вивчення затрат робочого часу. 

 
Рекомендована література: 

1. Галущак М.П., Оксентюк А.О., Гевко І.Б. Організація виробництва у 
прикладах і задачах: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2010. – 214 с. 
2. Гевко І.Б., Оксентюк А.О., Галущак М.П. Організація виробництва: теорія і 
практика: Підручник. –К.: Кондор, 2010. - 240 с. 
3. Семенов Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець 
К.М. Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник. - К.: 
Центр навчальної літератури, 2010. -528с. 
4. Редкін О.В., Старовірець О.С., Організація виробництва: Навчальний 
посібник. –К.: “Лібра”, 2009. – 400 с. 



ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

1. Менеджмент 

1. Поясніть змiст понять «менеджмент» та «управлiння», «менеджер» та 
«підприємець». 
2. Розкрийте суть сучасних концепцій менеджменту (системного, 
ситуацiйного  та процесiйного пiдходiв). 
3. Визначте які специфічні риси має менеджмент в Україні. 
4. Якi ділові якостi є найбiльш важливими у формуваннi та професiйнiй 
пiдготовцi сучасного менеджера? 
5. Опишiть три основнi рiвнi управлiння. Які ролi виконують в організації 
керiвники низової, середньої i вищої ланки? 
6. В чому полягають переваги та недоліки децентралiзованого i 
централiзованого управління організацією? 
7. Чому зовнiшнє середовище організації є важливим для керiвникiв? 
8. Наведiть приклади органiзацiй, якi дотримуються стратегiй обмеженого 
росту, росту, скорочення i їх поєднання. 
9. Для чого складається бiзнес-план, його основнi роздiли? 
10. Що таке структура організації? В чому полягає різниця між 
горизонтальним та вертикальним розподілом праці? 
11. Якi основнi типи органiзацiйних структур найбiльш широко 
використовуються сьогоднi? 
12. Пояснiть зв’язок між плануванням i структурою організації. 
13. В чому полягає підхід А. Маслоу до мотивації? 
14. Яка роль контролю в управлiннi? Якi основнi типи контролю ви знаєте? 
15. На конкретних прикладах опишiть взаємозв'язок між плануванням i 
контролем. 
16. Дайте загальну класифікацію та характеристику методів менеджменту. 
17. Поясніть роль комунiкацiй у менеджментi. Наведіть приклади обмiну 
iнформацiєю в органiзацiї. 
18. Поясніть суть основних елементiв процесу обмiну iнформацiєю. 
19. Опишiть перешкоди, якi виникають на шляху обмiну iнформацiєю в 
органiзацiї та методи підвищення ефективності обмiну iнформацiєю. 
20. Наведіть приклади формальних та неформальних комунiкацiй, поясніть 
в чому їх особливість. 
21. З якими проблемами найчастіше зустрічаються, та які типи рішень 
доводиться приймати на різних рівнях управління? 
22. В яких випадках доцiльнi одноособовi, колегiальнi чи колективнi 
рiшення (наведіть приклади)? 
23. Дайте загальну характеристику формальних i неформальних груп в 
організації. 
24. Перерахуйте фактори, які впливають на ефективність функціонування 
груп в організації. 
25. На прикладах пояснiть суть функцiональних та дисфункцiональних 
конфлiктiв. 



26. Дайте характеристику організаційних факторів, які обумовлюють стрес 
у працівників. 
27. Дайте характеристику форм влади та рiвнiв органiзацiї. 
28. Назвіть і порiвняйте основні стилі керівництва. 
29. Обґрунтуйте необхідність підвищення кваліфікації керівників. Які є 
методи підвищення кваліфікації керівників? 
30. Назвіть напрямки підвищення ефективності управління. 
 

2. Економічна теорія 
 

1. Класифікація промислових підприємств. Основні форми об'єднань 
підприємств. 

2. Поняття виробничих фондів підприємства. Класифікація та структура 
основних фондів. 

3. Облік і оцінка основних фондів. 
4. Показники використання основних фондів. 
5. Показники зношення основних фондів. 
6. Амортизація основних фондів. 
7. Склад і структура оборотних коштів (засобів) підприємства. 
8. Нормування оборотних коштів. 
9. Поняття персоналу підприємства та його структура.  
10. Суть продуктивності праці, показники та вимірники продуктивності 

праці. 
11. Виробнича потужність підприємства.  
12. Виробнича програма підприємства. 
13. Собівартість продукції підприємства. Види собівартості. Методи 

визначення собівартості 
14. Класифікація витрат на виробництво продукції. 
15. Економічний зміст, функції і види цін. 
16. Складові елементи ціни. Методи ціноутворення на продукцію 

підприємства. 
17. Економічна суть оплати праці. Тарифно-посадова система. 
18. Форми та системи заробітної плати. 
19. Дохід і прибуток підприємства. 
20. Рентабельність та її економічна суть. 

 
3. Економіка підприємств. 

 

1. Класифікація та структура основних фондів. 
2. Облік і оцінка основних фондів. 
3. Показники використання основних фондів. 
4. Показники зношення основних фондів. 
5. Амортизація основних фондів. 
6. Склад і структура оборотних коштів (засобів) підприємства. 
7. Нормування оборотних коштів. 
8. Поняття персоналу підприємства та його структура.  
9. Суть продуктивності праці, показники та вимірники продуктивності 

праці. 



10. Виробнича потужність підприємства.  
11. Виробнича програма підприємства. 
12. Собівартість продукції підприємства 
13. Класифікація витрат на виробництво продукції. 
14. Види собівартості. Методи визначення собівартості. 
15. Економічний зміст, функції і види цін. 
16. Складові елементи ціни. Методи ціноутворення на продукцію 

підприємства. 
17. Економічна суть оплати праці. 
18. Форми та системи заробітної плати. 
19. Дохід і прибуток підприємства. 
20. Рентабельність та її економічна суть. 

 
4. Організація виробництва 

 
1. Поняття життєвого циклу виробу. 
2. Організація проектно-конструкторських робіт і технологічної підготовки 

виробництва. 
3. Зміст об'ємно-календарного планування. Розрахунок трудомісткості робіт і 

тривалості циклів по стадіях і етапах підготовки. 
4. Принципи сіткового планування і управління. Порядок побудови сіткових 

моделей. 
5. Розрахунок основних параметрів сіткових моделей. 
6. Виробничий процес, його структура і принципи організації. 
7. Виробничий цикл і його структура. 
8. Розрахунок і аналіз виробничого циклу простого процесу. 
9. Розрахунок і аналіз виробничого циклу складного процесу. 
10. Суть та умови організації потокового виробництва. Класифікація потокових 

ліній. 
11. Розрахунок параметрів однопредметних та багатопредметних потокових 

ліній. 
12. Якість продукції та показники вимірювання її рівня. 
13. Організація технічного контролю якості на підприємстві. Види, методи і 

об'єкти контролю якості продукції. 
14. Завдання і структура інструментального господарства підприємства. 

Нормування і розрахунок витрат і запасів інструменту. 
15. Завдання і структура енергетичного господарства підприємства. 

Нормування витрат різних видів енергії.  
16. Завдання і структура транспортного господарства підприємства. Розрахунок 

вантажопотоків і необхідної кількості транспортних засобів. 
17. Завдання і структура складського господарства. Розрахунок необхідності в 

матеріалах і напівфабрикатах по основних видах. 
18. Зміст і завдання організації праці. Розподіл та кооперація праці. 
19. Суть і завдання нормування праці. Нормативи і норми для нормування 

праці. Методи нормування. 
20. Структура робочого часу. Методи вивчення затрат робочого часу. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність 

виконання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Висновок  Характеристика відповіді 

Рекомендова 
но 

Абітурієнт: 
 вільно володіє навчальним матеріалом на підставі всього комплексу 
вивченої спеціальності, економічної літератури і законодавчо-нормативної 
бази; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано 
висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної 
діяльності; 
 демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 
поставлені запитання; 
 демонструє здібності аналітичного міркування, уміння робити 
порівняння, моделювати дії і події, аналізувати різну інформацію з питання 
і знаходити вірне рішення проблеми; 
 уміє пов’язувати теорію з практикою: розв’язує практичні задачі, 
виробничі ситуації; самостійно оцінює різноманітні виробничі облікові 
ситуації, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує особисте рішення. 

Рекомендова 
но 

Абітурієнт: 
 володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, на підставі всього 
комплексу вивченої спеціальної літератури і законодавчо-нормативної 
бази; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 
 студент розуміє економічний зміст господарських операцій, приймає 
обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх 
майбутньою практичною діяльністю, демонструє культуру спеціальної 
економічної мови і використовує сучасну термінологію, добре володіє 
професійними навичками та уміннями, вміє робити необхідні розрахунки,  
збирати і систематизувати результати власних досліджень; 
 студент грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають 
окремі неточності; студент припускає 2-3 непринципові помилки 
(наприклад: арифметичні помилки), які вміє виправити, добираючи при 
цьому аргументи для підтвердження певних дій.. 

Рекомендова 
но 

Абітурієнт: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 
але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 
не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
 завдання виконує, але припускає 2-3 методичні помилки; 
 з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти припущені помилки, але при цьому відповідає не на всі 
додаткові питання викладача; 
 студент розуміє економічний зміст не всіх економічних відносин між 
суб’єктами господарювання в умовах обмеженості ресурсів, допускає 
помилки при виявленні закономірностей та тенденцій розвитку 
досліджуваних явищ. 



Не 
рекомендова 

но 

Абітурієнт: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривлення 
їх змісту; 
 завдання виконує при порушенні методологічної (логічної) 
послідовності, припускає помилки, які призводять до порушення чинного 
законодавства; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 студент не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні 
та додаткові питання. 

 
Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 


