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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань зі спеціальності 073 «Менеджмент» (далі – 

Програма) є нормативним документом Миколаївського коледжу ВНЗ «Відкритий 

міжрегіональний університет розвитку людини «Україна», який розроблено 

цикловою комісією з економіки та підприємництва на основі освітньо-

професійної програми підготовки молодшого спеціаліста, галузі знань 07 

«Управління та адміністрування».  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.  

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання 

знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім рівнем молодший 

спеціаліст зі спеціальності 073 «Менеджмент».  

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки 

абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня «кваліфікований робітник» і 

відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього рівня 

«молодший спеціаліст» зі спеціальності 073 «Менеджмент». 

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується 

користуватися літературою, яку подано наприкінці програми. 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма 

містить критерії оцінювання результатів тестування. 

Конкурсний бал вступника обчислюється за п'ятибальною шкалою. 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання  

Поняття, цілі й напрямки діяльності підприємств. Основні принципи 

підприємництва. Класифікація  підприємств:  за  сферами  діяльності,  за  

формами власності, за кількістю працюючих, за юридичним статусом та формами 

господарювання. Об’єднання підприємств: асоціації, корпорації, консорціуми, 

концерни та інші. Тенденції розвитку підприємств та їх об’єднань у сучасних 

умовах.  

Порядок створення нового підприємства. Техніко-економічне обґрунтування 

та розробка бізнес-плану. Визначення складу засновників  підприємства.  

Розробка  засновницьких  документів.  Статут  та установчий договір. Державна 

реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Послідовність кроків щодо 

реєстрації підприємства в місцевих  органах  влади та інших контролюючих 

організаціях. Стадії розвитку підприємницької фірми.  

Тема 2. Основи підприємницької діяльності 

Історія виникнення і сутність підприємництва. Підприємливість, 

підприємець, підприємництво. Еволюція терміна «підприємництво». Роль  

підприємництва у розвитку ринкової системи господарювання. Підприємницький 

потенціал як четвертий фактор виробництва.  Співвідношення  понять  

«підприємництво»  і «бізнес», «підприємець» і «власність», «менеджер» і 

«підприємець».  

Підприємництво як сучасна форма господарювання і тип господарської 

діяльності і поведінки. Об’єкти підприємницької діяльності.  



Функції підприємництва. Підприємець як суб’єкт економічного процесу. 

Суб’єкти підприємницької діяльності. Роль і значення підприємництва в 

економіці. Підприємництво у трансформаційній економіці. Ринкова економіка як 

економіка вільного підприємництва. Мале підприємництво у сучасній економіці.  

Основні принципи підприємництва. Економічні, політичні, соціальні, 

психологічні умови формування та розвитку підприємництва в економіці України. 

Види підприємницької діяльності. Виробниче, фінансове, комерційне, 

консультаційне підприємництво. Моделі підприємництва: класична та 

інноваційна.  

Організаційно-економічні форми підприємництва. Одноосібні володіння, 

партнерство, корпорація як основні форми здійснення підприємницької діяльності 

в економічно розвинених країнах. Переваги та недоліки основних організаційно-

правових форм підприємництва.  

Тема 3. Управління підприємством 

Структура підприємства. Поняття і вплив структури підприємства на 

ефективність його функціонування. Виробнича структура підприємства. Чинники, 

що визначають виробничу структуру. Типи виробничої структури. 

Характеристика загальної структури підприємства.  

Розвиток менеджменту як науки. Загальне поняття про управління  

підприємством.  Підприємець-власник  і  підприємець-менеджер.  

Значення управління в підприємницькій діяльності. 

Загальні та специфічні функції менеджменту. Планування, організація, 

мотивація та контроль як функції управління підприємством.  

Принципи управління підприємством. Поняття  про  методи  управління. 

Переваги та недоліки економічних, організаційно-розпорядчих (адміністративних) 

та соціально-психологічних методів управління. 

Організаційна структура управління підприємством. Типи організаційних 

структур управління, їх переваги та недоліки. Вибір ефективної організаційної 

структури управління. 

Тема 4. Персонал. Продуктивність праці. 
Поняття трудових ресурсів, кадрів, персоналу підприємства. Категорії  

персоналу.  Особливості  структури  персоналу  різних  типів підприємств.  

Визначення  показників  кількості  працівників.  Оптимізація структури та 

кількості працівників підприємства. Кадрова політика.  

Система формування та підготовки кадрів для підприємства. Форми 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Політика працевлаштування та 

сприяння зайнятості.  

Продуктивність праці. Методи визначення та розрахунку  продуктивності 

праці. Класифікація факторів зростання продуктивності праці.  

Поняття оплати праці. Функції заробітної плати у сучасній економіці. Форми 

та системи заробітної плати. Основна і додаткова оплата праці. Сучасна державна 

політика оплати праці.  

Мінімальна  заробітна  плата.  Тарифна  та  нетарифна  системи оплати  праці.  

Участь  працівників  підприємства  в  його  прибутках (доходах).  Характеристика  

та  ефективність  окремих  систем  участі працівників у прибутках. Зарубіжний та 

вітчизняний досвід участі працівників у прибутках та власності приватизованих 

підприємств. 



Поняття мотивації та стимулювання персоналу. Змістовні теорії мотивації. 

Процесуальні теорії мотивації. Система мотивації персоналу на підприємстві: 

структура та ефективність. 

Людський капітал. Інтелектуальна власність у підприємницькій діяльності. 

Тема 5. Капітал. Виробничі фонди.  

Капітал як економічна категорія. Співвідношення понять «капітал» та 

«фонди». Виробничі та невиробничі фонди підприємства. 

Характеристика  виробничих  фондів,  іншого  майна.  Виробничі фонди, їх 

складові. Характерні ознаки та визначення основних і оборотних фондів як 

економічних категорій. Майно (матеріальні цінності) соціального призначення.  

Класифікація, структура та оцінка основних виробничих фондів.  

Видова (технологічна) та вікова структура основних фондів. Оцінка основних 

фондів за первісною, відновною та залишковою вартістю.  

Відтворення основних виробничих фондів. Характеристика процесу 

відтворення основних фондів. Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання  

основних  фондів.  Техніко-економічне  старіння  засобів праці та його наслідки. 

Амортизація основних фондів. Норми амортизації основних фондів. Методи 

амортизації. Ремонт основних виробничих фондів. Види ремонту. Джерела 

фінансування ремонтних робіт.  

Ефективність використання та відтворення основних виробничих фондів і 

потужностей. Економічне та соціальне значення підвищення ефективності  

відтворення  та  використання  основних  виробничих фондів. Показники 

ефективності. Шляхи підвищення ефективності використання основних 

виробничих фондів, потужностей. 

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи 

Нематеріальні ресурси та активи суб’єктів господарювання. Поняття і види 

нематеріальних ресурсів — об’єктів інтелектуальної власності. Загальна 

характеристика об’єктів промислової власності — винаходів,  промислових  

зразків,  товарних  знаків  і  знаків  обслуговування, зазначення походження 

товару, фірмових найменувань. Об’єкти інтелектуальної власності, що 

охороняються авторським і суміжними правами. Інші (нетрадиційні) об’єкти 

інтелектуальної власності: раціоналізаторські пропозиції, «ноу-хау», комерційна 

таємниця. Нематеріальні активи: суть, поняття, перелік прав на об’єкти 

інтелектуальної власності.  Форми  правового  захисту  об’єктів  інтелектуальної  

власності. Патенти і свідоцтва. Ліцензії та ліцензійні угоди. Методи оцінки 

вартості нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. 

Тема 7. Оборотні кошти 

Поняття оборотних  фондів.  Елементний  склад  оборотних  фондів.   

Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, 

незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.  

Показники та шляхи ефективного використання сировини, матеріалів, палива 

тощо 

Тема 8. Інвестиційні ресурси 

Специфіка інвестиційної діяльності в підприємництві. Інвестиції як 

економічне явище та їх класифікація. Система відбору найефективніших і 

конкурентоспроможних нововведень. Інвестиційна привабливість. Показники 

ефективності інвестиційного проекту. 



Механізм залучення інвестицій. Лізинг як форма фінансової підтримки 

підприємництва. Механізм лізингової угоди. Лізинговий кредит. Венчурний 

капітал. Особливості залучення іноземних інвестицій.  

Організація  конкурсів  інвестиційних  проектів  за  участю  іноземних 

партнерів. Методика складання бізнес-плану інвестиційного проекту. 

Виробничі (реальні) інвестиції. Дефініція, визначення джерел фінансування 

та необхідного обсягу виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації 

на ринку й підприємстві. Оцінка ефективності  виробничих  інвестицій  за  умов  

ринкових  відносин. Основні показники  оцінки ефективності виробничих 

інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання виробничих 

інвестицій (капітальних вкладень). 

Фінансові інвестиції (цінні папери). Роль фінансових інвестицій у 

становленні та розвитку ринкових умов господарювання. Види цінних паперів, 

порядок їх випуску, обігу і використання. Особливості і показники ефективності 

випуску та реалізації (використання) різних видів  цінних  паперів.  

Організаційно-фінансові  важелі  підвищення ефективності цінних паперів. 

Тема 9. Інноваційні процеси 

Характеристика інноваційних процесів: сутність, види і вплив на 

виробництво. Суть поняття «інноваційні процеси». Новини і нововведення. 

Технічні, організаційні, економічні та юридичні нововведення.  

Глобальні й локальні нововведення. Вплив новин (нововведень) на 

виробництво, будь-яку господарську і підприємницьку діяльність. Технічний 

розвиток підприємства. Оцінка та показники технічного розвитку. Організаційні 

нововведення, форми та види. Вплив організаційних нововведень на ефективність 

діяльності підприємства.  

Організаційний прогрес. Організаційний прогрес як узагальнене явище  

використання організаційних, економічних, соціальних та юридичних 

нововведень. Особливості організаційного прогресу, що відрізняють  його  від  

науково-технічного.  Об’єкти  організаційного прогресу на підприємстві. Основні 

сучасні тенденції організаційного прогресу. 

Ефективність нововведень. Показники економічного ефекту від 

впровадження технічних нововведень, технологій, засобів та предметів праці та 

споживання. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень.  

Інновації як фактор економічного зростання фірми. Інноваційна стратегія: 

сутність та різновиди. Науково-технічний, економічний і ринковий інноваційний 

ефект.  

Оптимізація розмірів підприємств. Обґрунтування економічної доцільності 

диверсифікації виробництва та конверсії підприємств. Особливості оцінки 

ефективності організаційних нововведень. 

Тема 10. Техніко-технологічна база підприємства 

Поняття техніко-технологічної бази виробництва. Технічна та технологічна  

складові  ТТБ,  їх  елементи.  Сучасні  тенденції  розвитку техніко-технологічної 

бази виробництва. 

Виробнича потужність. Поняття та види виробничої потужності.  

Фактори, що впливають на виробничу потужність. Основні методичні  

принципи  розрахунку  виробничих  по тужностей  діючих  підприємств. Методи 

визначення потужності одиниці устаткування, виробничої дільниці, підприємства.  



Поняття технічного розвитку та показники оцінки технічного рівня 

підприємства.  

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності). 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі 

фахового вступного випробування. 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

0 – 12 Незадовільно 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об'єктів 

13 – 17 Задовільно 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину матеріалу 

18 – 22 Добре 

Абітурієнт володіє матеріалом, проте 

припускається незначних помилок при 

відтворенні 

23 – 25 Відмінно 

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє 

ґрунтовні знання і розуміння основних 

положень 

 

 


