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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 073 «Менеджмент», 

освітня програма «Управління навчальним закладом» проводиться з метою 

оцінки рівня професійних знань вступників, які здобули певний ступінь вищої 

освіти, перевірки їх готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати 

i вирішувати конкретні управлінські завдання відповідно до вимог підготовки 

магістра.  

Фахове вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь 

випускника освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (магістр) і включає зміст 

нормативних навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки: 

1. Менеджмент. 

2. Операційний менеджмент. 

3. Маркетинг. 

4. Стратегічний менеджмент. 

5. Управління персоналом. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування.  

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі або з 

використанням комп’ютерної техніки і складається із 45-ти тестових завдань 

першого рівня складності та 2-ох тестових завдань другого рівня складності, 

кожне з яких містить п’ять варіантів відповіді.  

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування за завдання 

першого рівня складності: 

 

Структура тестового завдання 1 Умови нарахування (2 бали)- 

Питання  

a) 100% вірна;  

b) 0% невірна;  

c) 0% невірна;  

d) 0% невірна;  

e) 0% невірна.  

Питання містить лише одну вірну 

відповідь, при виборі якої 

нараховується 2 бали. 

 

 

2.4. Завдання другого рівня складності оцінюються в 5 балів кожне і 

містять одну правильну відповідь. У разі відсутності розв’язку, але вірно 

відміченого правильного варіанту відповіді, завдання оцінюється в 2 бали.  

2.5. Якщо в питані вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж 

передбачено питанням, то питання оцінюється в 0 балів.  

2.6. Час проведення вступного фахового випробування складає до трьох 

астрономічних годин.  



3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

ДИСЦИПЛІНА «Менеджмент» 

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку 

менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Поняття 

функцій менеджменту. Сутність та класифікація методів менеджменту. Процес 

управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, 

управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Сутність і зміст 

планування як функції менеджменту. Класифікація цілей організації. Процес 

постановки цілей. Сутність функції організування та її місце в системі 

управління. Мотивування як загальна функція менеджменту. Поняття 

контролювання та його місце в системі управління. Регулювання як загальна 

функція менеджменту. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та 

лідерство. Ефективність менеджменту. Культура менеджменту.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Операційний менеджмент» 

Суть операційного менеджменту. Історія розвитку операційного 

менеджменту. Операційна стратегія і конкурентоздатність. Дефініції в 

управлінні проектами. Управління ресурсами. Розробка продукції і вибір 

технологічного процесу у виробничій сфері. Проектування послуг та вибір 

процесу обслуговування. Операційна класифікація послуг. Основні показники 

якості продукції. Проектування виробничих потужностей і трудового процесу. 

Розташування виробничих і сервісних об’єктів. Управління постачанням. 

Системи управління товарно-матеріальними запасами при незалежному попиті.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Маркетинг» 

Концепції маркетингу. Види маркетингу відповідно до стану ринку, 

співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб’єктів господарювання. Цілі 

маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та 

неконтрольовані елементи макро- та мікросередовищ підприємства. Оцінка 

кон’юнктури ринку. Отримання та аналіз маркетингової інформації. 

Маркетингові інформаційні системи. Моделювання поведінки споживачів. 

Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових 

сегментів ринку. Класифікація товарів. Використання марок, упаковки, 

сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження 

на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. 

Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності 

від стадії життєвого циклу. Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення 

цінової політики підприємства. Система товароруху. Види посередників. 

Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Функції виробників, 

оптових, роздрібних підприємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту 

товарів. Види посередників. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, 

персональний продаж як складові комплексу маркетингових комунікацій. 

Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Організація та контроль 

маркетингу підприємства.  

 



ДИСЦИПЛІНА «Стратегічний менеджмент» 

Концептуальні засади теорії стратегічного менеджменту. Рівні 

стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства. Етапи стратегічного 

менеджменту та особливості формування стратегії підприємства. Стратегічне 

планування. Стратегічний аналіз зовнішнього середовищ підприємства. 

Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних 

переваг. Види стратегічного менеджменту. Портфельні стратегії та управління 

стратегічною позицією підприємства. Генерування стратегій та умови їх 

реалізації. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на 

підприємстві.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Управління персоналом» 

Управління персоналом у системі менеджменту організацій. Управління 

персоналом як соціальна система. Кадрова політика і стратегія управління 

персоналом організації. Кадрове планування в організаціях. Організація набору 

та відбору персоналу. Організування діяльності та функції служб персоналу. 

Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток 

колективу. Оцінювання персоналу в організації. Управління розвитком і рухом 

персоналу організації. Управління процесом вивільнення персоналу. Соціальне 

партнерство в організації. Ефективність управління персоналом.  
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Фахове вступне випробування для вступників ступеня магістр на основі 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра) проводиться у письмовій 

формі або з використанням комп’ютерної техніки. Бал фахового вступного 

випробування визначається як сума балів, одержаних за вирішення 47-ми 

тестів. Питання першого рівня складності оцінюються від 0 до 2-ох балів, 

питання другого рівня складності оцінюються від 0 до 5-ти балів. Детальний 

опис нарахування балів приведений в розділі 2 цієї програми. Оцінка за 

виконання фахового вступного випробування з за шкалою від 100 до 200 балів 

визначається за формулою:  

N = n +100, 

 

 де n – бал фахового вступного випробування/ 

 

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання 

фахового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 до 

200 балів.  

 

Програма обговорена та узгоджена на засіданні кафедри (методичної 

комісії) менеджменту (протокол № 04 від 30 жовтня 2019 р.)  
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