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Пояснювальна записка 

Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 

за спеціальністю 073 Менеджмент, освітня програма 

«Менеджмент інформаційних ресурсів» передбачається вступне 

фахове випробування з абітурієнтами, випускниками технікумів, 

коледжів, вищих професійно-технічних училищ при вступі на 

навчання за ступенем «Бакалавр» за освітньою програмою 

«Менеджмент інформаційних ресурсів». 

Перелік питань для проведення іспиту базується на 

навчальному матеріалі природничо-наукових та 

загальноекономічних дисциплін.  

Мета з фахових вступних випробувань при прийомі на 

навчання осіб полягає в з‘ясуванні рівня теоретичних знань і 

практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 

нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки 

фахівця ступеня бакалавр з «Менеджмент інформаційних 

ресурсів» у Полтавському університеті економіки і торгівлі 

(ПУЕТ). 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми 

бакалавра абітурієнти повинні мати базову освіту молодшого 

спеціаліста за спорідненою спеціальністю та здібності до 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

природничо-наукових, загальноекономічних та профільних 

наук. Обов‘язковою умовою є вільне володіння державною 

мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма фахових 

вступних випробувань спирається на освітньо-професійну 

програму підготовки з менеджменту та одночасно відображає 

вимоги до студентів, визначені у галузевих стандартах вищої 

освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Програма фахових вступних випробувань з напряму має 

міжпредметний синтетичний характер, що досягається 

побудовою за модульним принципом. 

Модулі програми – відносно цілісні утворення, в яких 

відображаються базові знання з економіки підприємства, 

менеджмент, планування і організація діяльності підприємства, 
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інформатика та комп‘ютерна техніка.  Модулі, характеризуючи 

основні функції бакалавра на певних ділянках його професійної 

роботи відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

утворюють окремі розділи програми й у своїй єдності 

відображають освітню програму «Менеджмент інформаційних 

ресурсів» в цілому.  

Модулі відображають тематику, необхідну бакалавру з 

менеджменту у його професійній діяльності. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань 

визначається Положенням про приймальну комісію ПУЕТ. 
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Модуль 1  

“ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ” 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи 

менеджменту 

1. Менеджмент як специфічна сфера людської 

діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент».  

2. Управлінські відносини як предмет менеджменту. 

Менеджмент як система наукових знань.  

3. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та 

підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та 

відмінне між менеджером та підприємцем.  

4. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери 

менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, 

облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми 

менеджменту. 

5. Методи досліджень: діалектичний, конкретно-

історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, 

фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, 

соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування. 

Тема 2. Закони, закономірності та принципи 

менеджменту 

6. Закони та закономірності менеджменту. 

7. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в 

досягненні мети організації. Принципи менеджменту.  

Тема 3. Історія розвитку менеджменту 

8. Класичні теорії менеджменту: школа наукового 

управління; класична (адміністративна) школа управління; 

школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична 

школа, школа «соціальних систем», нова школа.  

9. Характеристика інтегрованих підходів до управління: 

процес ний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. 

Тема 4. Організації як об'єкти управління 

10. Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє 

середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних.  

11. Різновиди організацій: органістичні та механістичні, 

прості та складні, формальні та неформальні.  

12. Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний 
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та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього 

оточення, об'єктивність управління, структуризація. 

13. Типи організацій в Україні. 

Тема 5. Функції та технологія менеджменту 

14. Функції менеджменту: поняття, особливості 

формування, класифікація та характеристика.  

15. Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і 

взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших 

категорій менеджменту. 

Тема 6. Планування як загальна функція 

менеджменту 

16. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, 

його види та їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи 

планування.  

17. Загальна характеристика бізнес-планування. 

18. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей 

організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей 

організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція 

управління за цілями. 

Тема 7. Організаційна діяльність як загальна 

функція менеджменту 
19. Поняття та складові організаційної діяльності. 

20. Повноваження, обов'язки, відповідальність.  

21. Принципи побудови організаційних структур 

управління.  

Тема 8. Мотивування як загальна функція 

менеджменту 

22. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: 

цілі, принципи, види, форми. 

Тема 9. Контролювання як загальна функція 

менеджменту 

23. Поняття контролю та його місце в системі 

управління. Принципи і цілі функції контролювання. Процес 

контролювання. Види управлінського контролю. 

Тема 10. Регулювання як загальна функція 

менеджменту 

24. Види регулювання. Етапи процесу регулювання. 

Тема 11. Методи менеджменту 
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25. Сутність та класифікація методів менеджменту. 

26. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 

менеджменту. 

Тема 12. Управлінські рішення 
27. Сутність управлінських рішень. Класифікація 

управлінських рішень. Якість управлінських рішень. 

Тема 13. Інформація і комунікації в менеджменті 

28. Інформація, її види та роль в менеджменті.  

29. Поняття і характеристика комунікацій. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.  

Тема 16. Організаційні зміни та ефективність 

менеджменту 

30. Сутність та основні параметри організаційних 

перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Опір 

змінам. Система подолання опору організаційних змін. 

31. Сутність результативності та ефективності 

менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна 

ефективність управління. 
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Модуль 2 

«Сучасні інформаційні та комунікаційні технології» 

 ТЕМА 1. Операційна система Windows 

1. Структура вікон Windows. Робочий стіл. Панель задач.  

2. Стандартні додатки Windows.  

3. 0б‗єкти Windows. Папки. Документи. Додатки, Ярлики.  

4. Створення файлів.  

5. Дії визначені над об‗єктами Windows. Пошук об‗єктів. 

Властивості об‗єктів.  

6. Провідник. Файлові менеджери. 

ТЕМА 2.  Сервісне програмне забезпечення. 

7. Програми обслуговування дисків.  

8. Поняття архівації файлів. Програми архівування файлів.  

9. Комп‘ютері віруси та їх класифікація.  

10. Типи антивірусних програм. Антивірусна безпека 

комп‘ютера.  

ТЕМА 3. Текстовий процесор MS Word 

11. Призначення, можливості. Настроювання середовища 

користувача текстового процесора.  

12. Поняття про шаблон документа; створення документа за 

допомогою майстра.  

13. Фрагменти тексту дії з ними.  

14. Форматування символів, абзаців, документів.  

15. Створення нумерованих і маркованих списків.  

16. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання 

їхніх властивостей.  

17. Таблиці в текстових документах.  

18. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.  

19. Друк документа. 

 ТЕМА 4. Електронні таблиці. Табличний процесор 

MS Excel 

20. Запуск табличного процесора, відкриття й збереження 

документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора.  

21. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. 

Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й 

аркушу.  

22. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.  
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23. Копіювання, переміщення й видалення даних. 

Автозаповнення.  

24. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.  

25. Використання найпростіших формул.  

26. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і 

діапазони клітинок.  

27. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг.  

28.Копіювання формул та модифікація посилань під час 

копіювання.  

29. Створення діаграм.  

30. Сортування та фільтрація даних.  

31. Створення електронних форм. 
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Критерії оцінювання знань 

 

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 200-

бальною шкалою. При цьому використовуються такі критерії: 

 

190-200 балів 

абітурієнт дав правильну, вичерпну 

відповідь на поставлене питання, 

продемонстрував глибокі знання 

понятійного апарату і літературних джерел, 

уміння аргументувати власне ставлення до 

відповідних категорій, залежностей, явищ. 

172-189 балів 

абітурієнт у цілому відповів на поставлене 

запитання, але не зміг переконливо 

аргументувати власну відповідь, помилився 

у використанні понятійного апарату, 

припустив несуттєву помилку у відповіді. 

154-171 балів 
абітурієнт отримує за правильну відповідь з 

двома-трьома суттєвими помилками. 

134-153 балів 

абітурієнт дав неповну відповідь на 

запитання, ухилився від аргументації, 

показав задовільні знання літературних 

джерел. 

100-133 балів 

абітурієнт має неповне знання програмного 

матеріалу, але отримані знання відповідають 

мінімальним критеріям оцінювання. 

0-99 балів 

абітурієнт дав неправильну відповідь, 

показав незадовільні знання понятійного 

апарату і спеціальної літератури, ухилився 

від аргументації чи  взагалі не відповів. 

 

Екзаменаційний білет містить 2 питання з основних 

розділів, приведених у Програмі. 
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