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I ПРЕАМБУЛА 
 

1.1 Ця програма фахового вступного випробування розроблена 
на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанов 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» №1341 
від 23.11.2011 р., «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти» №266 від 29.04.2015 р., Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», Положення про концепції 
освітньої діяльності, освітні програми, робочі програми та силабуси 
освітніх компонентів у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ 
ПОЛІТЕХНІКА», Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 
073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і 
введеного в дію наказом МОН України від 29.10.2018 № 1165, зі 
змінами, внесеними наказами МОН України від 5.12.2018 № 1338 та від 
28.05.2021 №593, проєкту програми предметного тесту з управління та 
адміністрування єдиного фахового вступного випробування, 
запропонованого Міністерством освіти і науки України.  

1.2 Мета фахового вступного випробування полягає в 
комплексній перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра, отриманих ними в результаті вивчення 
дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою, під час 
здобуття попереднього освітнього ступеня. 
 
 
  



II ЗМІСТ ПРОГРАМНИХ ВИМОГ ЩОДО ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК 
ВСТУПНИКІВ 

 
ІІ.1 МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Теоретичні основи менеджменту.  
Менеджмент як спеціалізований вид людської діяльності. Суб’єкти 
менеджменту. Процес менеджменту і його властивості. Організація як 
об’єкт менеджменту. керуюча та керована системи в організації. 
Функціональні сфери менеджменту. Організація як соціальне утворення 
і його загальні характеристики. Внутрішнє середовище організації та 
його елементи. Структура організації. Зовнішнє середовище організації 
та його ознаки. Мікросередовище. Макросередовище. Чинники 
середовища прямої і опосередкованої дії. Управлінська праця. 
Менеджер як фахівець і ознаки його діяльності. Рівні менеджменту в 
організації. Методи менеджменту: адміністративні; економічні; 
соціально-психологічні.  
 
Еволюція теорій менеджменту. 
Класична теорія менеджменту. Школа наукового менеджменту, її 
надбання і представники. Адміністративна школа менеджменту, її 
фундатори і надбання. Неокласична теорія менеджменту, основні 
напрацювання і представники. Кількісна теорія менеджменту, її 
засновники і основоположні засади. Сутнісна характеристика 
процесного, системного та ситуаційного підходів у менеджменті. 
Гуманізація, глобалізація та цифровізація як головні характеристики 
сучасного менеджменту. 
 
Функції менеджменту 

Суть і завдання планування в менеджменті. Стратегічне, тактичне, 
операційне планування: поняття, особливості застосування. SMART-
технологія цілепокладання. Аналіз внутрішнього і зовнішнього 
середовищ організації. Методи оцінювання середовища 
функціонування організації (SWOT-аналіз, PEST-аналіз). Управління 
реалізацією планів (тактика, політика, процедури, правила, складання 
бюджету). Функція організування: поняття, основні процеси, завдання 
менеджера. Форми реалізації організування (адміністративно-
організаційне та оперативне управління). Складові організаційної 
діяльності (диференціація, поділ праці). Поділ праці (функціональний, 
технологічний, кваліфікаційний). Горизонтальний і вертикальний поділ 
праці в організації. Делегування повноважень у менеджменті: поняття, 
елементи процесу делегування, типи повноважень (лінійні, штабні, 

функціональні). Організаційна структура як результат організаційної 
діяльності (рівні складності, централізації та децентралізації). Основні 
елементи та склад організаційної структури управління. Типи 



організаційних структур управління (лінійна, функціональна, лінійно-
функціональна, дивізіональна, матрична, мережева). Сутність функції 
мотивування та її основні поняття (потреба, мотив, спонукання стимул, 
винагорода, цінність). Види мотивування. Змістові та процесуальні 

теорії мотивування: провідні ідеї та фундатори. Контролювання як 
процес, його основні завдання та етапи. Види контролювання 
(попереднє, поточне, завершальне).  
 
Інформація і комунікації в менеджменті 
Управлінська інформація та її види за функціональним призначенням. 
Вимоги до управлінської інформації. Вимоги до управлінської 
інформації. Інформаційний процес. Визначення та характеристика 
комунікацій. Формальні та неформальні комунікації. Міжособові та 
організаційні комунікації. Різновиди внутрішніх та зовнішніх комунікацій. 
Перешкоди в комунікаціях. Комунікаційний процес, елементи та етапи 
Особливості мультикультурних ділових комунікацій. 
 
Управлінські рішення 
Управлінське рішення як поняття, види та їх характеристики. 
Альтернативи у прийнятті управлінських рішень. Процес прийняття 
управлінських рішень та його основні етапи. Кількісні та якісні методи 
обґрунтування та прийняття управлінських рішень, їх класифікація, 
особливості й умови застосування. Характеристика загальнонаукових 
підходів до прийняття управлінських рішень (системний та комплексний 
підходи, моделювання та експериментування). 
 
Лідерство і стилі керівництва у менеджменті. 

Форми впливу у менеджменті (переконання, навіювання, вплив через 
участь, примус). Типи влади у менеджменті: влада примусу; влада 
винагороди; законна (традиційна) влада; влада експерта; еталонна 
влада (влада прикладу). Лідерство і підходи до лідерства в 
менеджменті (з позицій особистих якостей, поведінковий, ситуаційний). 
Поняття стилю керівництва. Класифікація стилів керівництва за 
К. Левіним (авторитарний, демократичний, ліберальний).  
 

Література до розділу: 
1. Рульев В.А., Гуткевич С.О. Менеджмент. К.: Центр навчальної 

літератури, 2019. – 312 с. 
2. Негрей М.В., Тужик К.Л. Теорія прийняття рішень. К.: Центр 

навчальної літератури, 2018. – 272 с. 
3. Менеджмент : навч.посіб. / Н.С. Краснокутська, О.М. Нащекіна, 

О.В. Замула та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 231 с. 

4. Юрій Палеха, Григорій Мошек, Ірина Миколайчук. Основи 
менеджменту. Теорія і практика: навчальний посібник. В-во «Ліра-К». 
2018. - 528 с.  



5. Баєва, О. В. Менеджмент і адміністрування: в 2 ч. Ч. ІІ. 
Менеджмент: навч. посіб. / [О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-
Лозинська]; за ред. О. В. Баєвої, Н. І. Новальської. К.: ДП «Вид. дім 
«Персонал», 2017. 326 с. 

6. Шкільняк М. М., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків 
І. О. Менеджмент: навчальний посібник. Тернопіль: Крок. 2017. - 252 с.  

7. Мошек Г.Є., Ковальчук М.М., Поканєвич Ю.В., Погодаєв І.В., 
Сиваненко Г.П., Соломко А.С., Юрківська Т.Р. Менеджмент: навчальний 
посібник. / Заг. ред. канд. екон. наук, професора Г.Є. Мошека. 2-ге вид., 
доп. і перер. К.: В-во «Ліра-К». 2016. - 548 с. 
 
ІІ.2 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Теоретичні основи управління персоналом. 
Управління персоналом у системі менеджменту організацій Роль та 
значення управління персоналом як науки. Система наук про працю і 
персонал. Людина як суб’єкт і об’єкт управління персоналом. Зміст 
понять «трудові ресурси», «персонал», «трудовий потенціал» «кадри». 
Системний підхід до управління персоналом організації. Принципи та 
методи управління персоналом. Функції системи управління 
персоналом. Структура, види та організація діяльності служб персоналу 
організації. Кадрове діловодство.  
 
Планування, формування та розвиток персоналу.  
Кадрова політика організації. Сутність, мета і завдання планування та 
формування персоналу. Характеристика методів планування 
персоналу. Визначення потреби підприємства у персоналі. Поняття 
розвитку персоналу та його завдання. Система розвитку персоналу в 
організації. Сутність, різновиди оцінювання персоналу. Методи 
оцінювання управлінського персоналу. Сутність та види атестування 
персоналу. Організація та порядок проведення атестації персоналу. 
Навчання персоналу. Програми підготовки персоналу. Професійна 
підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Стажування. 
Самоосвіта і саморозвиток персоналу. Рух персоналу. Оцінка та аналіз 
показників руху персоналу в організації. Аналіз забезпеченості 
організації персоналом. Штатний розпис. Колективний договір. Посадові 
інструкції. Розпорядчі та облікові документи з кадрів.  
 
Управління робочим часом працівників і регулювання умов праці. 
Поняття робочого часу. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 
Режим праці й відпочинку. Методи аналізу ефективності використання 
робочого часу. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві. 

Компенсація впливу на працівників несприятливих умов праці.  
 
  



Мотивація та стимулювання персоналу. 
Зміст понять «мотив», «стимул», «система мотивації», «механізм 
мотивації». Змістовні теорії мотивації персоналу (А. Маслоу, 
К Альдерфера, Д. МакКлелланда). Нематеріальні стимули. 

Матеріальне стимулювання праці персоналу (пряме і непряме). Оплата 
праці. Тарифна система. Погодинна і відрядна форми оплати праці. 
Грейдинг. Суть, чинники та моделі ефективного використання 
персоналу. Оцінка та аналіз ефективності використання персоналу 
підприємства. 
 

Література до розділу: 
1. Балабанова Л. В. Управління персоналом : навч. посіб. / 

Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 
468 с. 

2. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : 
навчально-методичний посібник (видання друге, переробл. і 
доповнено). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. 

3. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, 
А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, 
О. В. Середа; за заг. ред. О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 
2018. – 404 с. 

4. Петруня Ю. Є., Коляда С. П., Ковтун Н.С. Управління 
персоналом. Практикум : навч. посіб. ; 2-ге вид., переробл. і допов. 
Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. 210 с. 
 
ІІ.3 МАРКЕТИНГ 
 
Теоретичні основи маркетингу 
Визначення маркетингу та його основні поняття. Типи ринків. 
Типологізація попиту. Класифікація маркетингу (за типом попиту, за 
наявністю сегментації ринку, за стратегією вибору цільових сегментів 
ринку, за рівнем каналу розподілу). Концепції маркетингу: 
удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікація 
комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу. 
Проста і розгорнута модель купівельної поведінки. 
 
Маркетингове середовище 
Поняття маркетингового середовища. Мікро- і макромаркетингове 
середовище, фактори формування. Система маркетингової інформації: 
поняття, основні підсистеми. Маркетингова інформація: сутність та 
види. Первинна і вторинна маркетингова інформація, її джерела і 
методи збору. Методи маркетингових досліджень: методи кабінетного 

аналізу та методи польових досліджень, їх характеристика. Процес 
маркетингового дослідження, його етапи. Сегментація ринку і 
позиціонування товару. Поняття комплексу маркетингу та його сучасна 



інтерпретація. Складові комплексу маркетингу «4P’s»: товар, ціна, 
розподіл, просування. Характеристика видів систем організації служби 
маркетингу. 
 
Маркетингова товарна політика. 
Класифікація товарів (за характером споживання, за рівнем реалізації 
концепції товару). Класифікація споживчих товарів (товари 
повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого 
попиту, товари пасивного попиту). Товарний асортимент і його 
характеристики. Методи аналізу асортименту. Товарна номенклатура 
та її характеристики (ширина, глибина, насиченість, гармонійність). 
Поняття життєвого циклу товару, його етапи. Види кривих життєвого 
циклу товару (з повторним циклом, гребінцева, традиційна, моди). 
Новий товар, рівні новизни. Етапи процесу розроблення нового товару, 
їх характеристика. Товарна марка: марочна назва, марочний знак, 
товарний знак. Упакування товару: тара, маркування. 
 
Маркетингова цінова політика 
Сутність, принципи цінової політики. основні групи цілей та принципи 
ціноутворення. Чинники, що впливають на цінову політику. Основні 
цінові стратегії. Методи маркетингового ціноутворення: «середні 
витрати плюс прибуток»; беззбитковості та забезпечення цільового 
прибутку; сприйманої цінності товару; на основі рівня поточних цін, на 
основі закритих торгів.  
 
Маркетингова політика розподілу 
Визначення каналів розподілу. Функції каналів розподілу та їх 
характеристика. Рівні каналів розподілу. Показники каналів розподілу 
(довжина, ширина). Визначення стратегії розподілу (інтенсивний 
маркетинг, вибіркове проникнення, широке проникнення, пасивний 
маркетинг). Поняття логістики, її види та функції. Поняття матеріальних 
потоків та логістичних операцій. Логістичні системи та їхня 
характеристика. Поняття запасів та системи управління ними 
 
Маркетингова політика комунікацій. 
Поняття і структура комплексу маркетингових комунікацій. 
Характеристика складових комплексу маркетингових комунікацій 
(реклама, зв’язки з громадськістю, стимулювання продажу, особисті 
продажі). Характеристика моделі AIDA (модель ефективного звернення 
до цільової аудиторії). Види комунікаційних каналів. Зміст чинників, що 
визначають структуру комплексу стимулювання (тип товару чи ринку; 
тип стратегії проштовхування товару та стратегія залучення споживача 

до товару; ступінь готовності покупця; етап життєвого циклу товару).  
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ІІ.4 ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ 
Основи функціонування підприємства та бізнесу 
Види підприємств (за метою і характером діяльності: комерційні та 
некомерційні; за формою власності: приватні, колективні, комунальні, 
державні, змішані; за національною належністю капіталу: національні, з 
іноземними інвестиціями, іноземні, змішані; за масштабами діяльності: 
великі, середні та малі) та їх об’єднань (асоціація, кооперація, 
консорціум, концерн, картель, трест, промислово-фінансові групи, 
холдинги). Поняття виробничої структури та соціальної інфраструктури 
підприємства. Техніко-технологічна база підприємства: визначення, 
складові та форми розвитку (концентрація, спеціалізація, кооперування, 
комбінування, конверсія і диверсифікація).  
 
Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 
Основний капітал (необоротні матеріальні активи): сутність, видова 
структура, знос, амортизація, фондовіддача, фондомісткість та 
фондоозброєність. Оборотний капітал (оборотні активи): сутність, 
видова структура, коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту. 
Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи: сутність, види та 
амортизація. Інновації: сутність, різновиди та інноваційний процес. 
 
Витрати та результати діяльності підприємства 

Собівартість продукції та кошторис витрат (матеріальні витрати, 
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 
амортизація, інші операційні витрати). Ціна на продукцію (послуги): 
сутність та функції (обліково-вимірювальна, розподільча та 

стимулююча). Різновиди цін (договірні, вільні, регульовані; роздрібні та 
оптові). Дохід та прибуток підприємства (валовий та чистий). Ефект та 
ефективність діяльності підприємства: сутність та відмінності. 



Підприємництво 
Підприємництво як вид діяльності: поняття, цілі, об’єкти, суб’єкти та 
ознаки підприємництва. Базові принципи підприємницької діяльності 
(вільний вибір видів підприємницької діяльності; самостійне 

формування підприємцем програми своєї діяльності, переліку 
постачальників і споживачів своєї продукції, джерел залучення ресурсів 
тощо; самостійне встановлення цін на продукцію (товари, послуги); 
вільний найм підприємцем працівників; комерційний розрахунок та 
власний комерційний ризик; вільне розпорядження прибутком, що 
залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших 
платежів, передбачених законом). Принципи регулювання 
підприємницької діяльності. Функції підприємницької діяльності 
(інноваційна (творча), соціальна, екологічна, ресурсна, стимулююча, 
організаційна). Види підприємництва (виробниче, торговельне 
(комерційне), біржове, підприємництво у сфері послуг). Підприємницька 
ідея. Бізнес-план: визначення та його розділи (резюме; опис продукції 
(послуг); маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; 
фінансовий план; оцінка ризиків). Поняття соціальної відповідальності 
бізнесу та її складові. Ділова етика підприємця як система норм і правил 
моральної поведінки в діловому середовищі. Характерні ознаки ділової 
етики підприємця. 
 
Кількісні методи дослідження економічних процесів 
Поняття економіко-математичної моделі та моделювання. Поняття 
статистичної залежності між змінними. Суть кореляційного зв’язку. 
Параметричні та непараметричні критерії описової статистики. Основні 
характеристики нормального розподілу. Можливості і напрями 
використання статистичних критеріїв для вирішення завдань 
порівняння. Статистичні індекси, види та способи їх обчислення. 
Індивідуальні, загальні, групові індекси, агрегатні та індекси середніх 
величин. Індекси з постійними та змінними вагами. Індекси Ласпейреса 
і Пааше. Індекс Фішера. Індекси середніх величин, індекси постійного, 
змінного складу та структурних зрушень, їх взаємозв’язок. 
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III СТРУКТУРА БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 
ІІІ.1 ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування здійснюватиметься з 
використанням засобів дистанційної електронної комунікації на 
платформі Moodle Технічного університету «МЕТІНВЕСТ 
ПОЛІТЕХНІКА». 

Перелік питань, який пропонується, систематизовано по 
різноманітним взаємозв’язаним сторонам діяльності фахівця та 
охоплює її теоретичні основи, а також питання застосування отриманих 
теоретичних знань для рішення практичних задач. Питання, які 
містяться в екзаменаційних білетах, покликані виявити знання з усіх 
видів діяльності майбутнього спеціаліста у рамках навчальних 
дисциплін, які вивчалися. 

Білет фахового вступного випробування складається с з трьох 
частин:  

 перша частина – у вигляді теоретичних тестів (20 тестів, які 
виключають 4 варіанти відповідей, одна з яких є вірною),  

 друга частина – у вигляді розрахункових тестів (3 задачі), 
обов’язковою умовою виконання яких є надання скан-копії або 
фотографії порядку розв’язання у письмовому вигляді; 

 третя частина – у вигляді ситуаційного творчого завдання (1 

ситуаційне завдання), яке передбачає надання письмової 
розгорнутої відповіді обсягом до 2500 знаків з пробілами.  

 
ІІІ.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 
 

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та 
професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати 

типові складні спеціалізовані професійні завдання. 
Кількість балів, яку може отримати вступник за виконання 

фахового вступного випробування, розраховується на підставі таблиці.  
 

 Теоретичні 
тести 

Розрахункові 
тести 

Ситуаційне 
завдання 

Кількість завдань у білеті 20 3 1 

Максимальна кількість 
балів за одне правильно 

виконане завдання 
5 20 40 

Всього, балів 100 60 40 

 



Кожний білет складається із частин, їх бездоганне виконання 
оцінюється 200 балами (максимальна оцінка). Мінімальний прохідний 
бал – 100 балів. 

Теоретичні тести оцінюються за шкалою: 5 балів – в разі надання 

вірної відповіді, 0 балів – в протилежному випадку.  
Розрахункові тести (задачі) повинні супроводжуватися наданням 

порядку їх розв’язання, в т.ч. описом послідовності дій та необхідними 
формулами для розрахунку і чисельними значеннями, які 
підставляються в ці формули. Вони оцінюються за наступною шкалою: 
 

Характеристика відповіді 
Кількість 

балів 

1) Не надано порядку розв’язання у письмовому вигляді; 
2) Надано порядок розв’язання, однак сам порядок і відповідь є 

невірними в усіх логічних діях із розв’язання задачі 
0 

Надано порядок розв’язання у письмовому вигляді, однак у логіці 
розв’язання, чисельних результатах є помилки 

5-10 

Надано порядок розв’язання у письмовому вигляді, порядок 
розв’язання є логічно вірним, однак кінцевий чисельний результат 
є невірним 

15 

Надано порядок розв’язання у письмовому вигляді, порядок 
розв’язання є логічно вірним, отримано вірний кінцевий чисельний 
результат 

20 

 
Розв’язання ситуаційного творчого завдання передбачає, що: 

 вступником продемонстровано глибокі знання з управління та 
адміністрування, чітка логіка мислення, коректне використання 
професійної термінології в необхідній логічній послідовності; 
виражена здатність вирішувати складні проблеми в рамках 
питання, що вимагає виходу на інший рівень знань;  

 відповідь на завдання повна, логічна, містить елементи аналізу, 
систематизації, узагальнення, характеризується обґрунтованістю, 
творчим підходом. 
 
Розв’язання ситуаційного завдання оцінюватиметься за 

наступними складовими: 
 

Складова оцінки відповіді Максимальна 
кількість балів 
за складовою 

Коректність використання професійної термінології, глибоке 
професійне розуміння проблеми, сформульованої у завданні 

10 

Логічність і послідовність міркувань 10 

Обґрунтованість висновків і пропозицій 10 

Раціональність вирішення сформульованої в завданні 
проблеми 

10 

Разом  40 

 


		2022-04-29T13:02:40+0300
	Ирина Шкрабак


		2022-04-29T13:42:29+0300
	Кумачева Алина Сергеевна


		2022-05-02T12:13:53+0300
	Рекова Наталия Юрьевна




