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ВСТУП
Менеджмент і адміністрування - це вид професійної діяльності, спрямованої на
застосування конкретних форм і методів, управлінських інструментів в системі господарювання
на рівні підприємств, їх об’єднань та структурних підрозділів з метою забезпечення їх ефективної
діяльності, що передбачає раціональне використання потенціалу підприємства з метою
досягнення конкретних показників ефективності.
Вступне фахове випробування є загальною перевіркою рівня знань, умінь та навичок
абітурієнтів спеціальності 073 “Менеджмент” та проводиться у формі тестування з дисципліни
«Основи менеджменту» (1 година).
Сферою діяльності фахівців напряму підготовки “Менеджмент” є виробничо-господарська
діяльність та управління нею, адміністрування в системі менеджменту підприємства,
управлінська діяльність.
Випускники кафедри можуть працювати в органах державного та корпоративного
управління, в системі місцевого самоврядування, зокрема - у підрозділах, що займаються
питаннями управління виробництвом, збутом, кадрами, виробничо-господарською та
зовнішньоекономічною діяльністю тощо, у сфері зв’язку, фінансів та інвестицій; на
підприємствах, в організаціях та установах, фірмах, акціонерних та інших типах господарських
товариств.
Фахівці з менеджменту можуть обіймати керівні та виконавчі посади економіста/менеджера
різноманітних управлінських та виробничих підрозділів, маркетолога, економіста-менеджера,
менеджера у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.
Абітурієнт повинен:
знати:
- сутність і зміст менеджменту,
- спільні риси та відмінності менеджменту і підприємництва,
- принципи та функції менеджменту,
- природу, сутність і розвиток управління,
- сучасні підходи до вивчення управління: традиційний, системний та ситуаційний,
- теорії менеджменту,
- фактори внутрішнього та зовнішнього середовища організації,
- сутність місії та цілей організації,
- сутність і функції стратегічного планування,
- поняття та види мотивації,
- характеристика типів контролю з погляду часу їхнього здійснення,
- види організаційних структур управління,
- сутність і класифікацію методів управління,
- сутність і зміст управлінського рішення та класифікацію управлінських рішень,
- рівні інформаційного забезпечення менеджменту,
- сутність комунікаційного процесу,
- поняття лідерства,
- форми впливу та влади в організації,
- природу, типи, рівні, причини та методи розрішення конфліктів,
- ділові якості і особистісні здібності менеджера,
- поняття соціальної відповідальності та етики управління,
- сутність організаційної культури.
вміти:
- правильно визначити сутність і зміст процесів управління, керівництва, підприємництва
і менеджменту,
- провести аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища об'єкта менеджменту,
соціальних і психологічних факторів, що визначають ефективність взаємодії і сполучних
процесів менеджменту;
- налагодити процеси комунікацій, прийняття рішень.

ЗМІСТ
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.
Менеджмент і підприємництво, спільні риси та відмінності. Менеджмент як наука. Функції
менеджменту. Менеджмент: наука чи мистецтво? Природа, сутність і розвиток управління.
Суб'єкт, об'єкт управління. Сучасні підходи до вивчення управління: традиційний, системний та
ситуаційний.
Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту.
Поняття й еволюція принципів управління. Принципи управління А.Файоля, Г.Емерсона,
Г.Форда. Загальні принципи управління сучасною організацією. Закони управління.
Тема 3. Історія розвитку менеджменту.
Історія теорії і практики управління: від шумерів до П.Друкера. “Одновимірні” вчення про
управління. “Синтетичні” вчення про управління.
Тема 4. Організації як об’єкти управління.
Загальна характеристика організації. Ії життєвий цикл. Поділ праці і спеціалізація. Види
департаментизації. Рівні управління. Сучасна типологія організацій. Сутність внутрішнього
середовища організації. Зміст основних внутрішніх перемінних і їхній взаємозв'язок. Аналіз
зовнішнього середовища організації. Характеристика середовища прямої дії. Характеристика
факторів непрямої дії.
Тема 5.Функція та технології менеджменту.
Зміст поняття “функції управління”. Різні підходи до визначення даного терміну.
Класифікація функцій менеджменту. Їх коротка характеристика.
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту.
Вироблення місії організації. Характеристика і встановлення цілей організації. Планування
діяльності й успіх організації: сутність, етапи, види. Сутність і функції стратегічного планування.
Реалізація стратегічного плану.
Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.
Сутність «організації» як процесу. Організаційні повноваження. Делегування повноважень.
Перешкоди до ефективного делегування. Норма управління в організації. Фактори проектування
організації. Елементи проектування організації. Поняття організаційної структури. Принципи
побудови організаційних структур. Основні види організаційних структур, їхня характеристика,
властивості, недоліки і переваги.
Тема 8. Мотивація як загальна функція менеджменту.
Сутність і еволюція поняття мотивація. Потреби і мотиваційне поводження. Матеріальна,
трудова і статусна мотивація. Мотиваційний процес. Процесуальні теорії мотивації. Змістовні
теорії мотивації.
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту.
Сутність і зміст контролю. Характеристика типів контролю з погляду часу їхнього
здійснення. Процес контролю. Поведінкові аспекти контролю. Характеристики ефективного
контролю.
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту.

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи прцесу
регулювання.
Тема 11. Методи менеджменту.
Сутність і класифікація методів управління. Організаційно-адміністративні методи
управління.
Економічні методи управління. Соціально-психологічні методи управління
Тема 12. Управлінські рішення.
Сутність і зміст поняття „управлінське рішення”. Класифікація управлінських рішень.
Етапи процесу прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття
управлінських рішень. Процес моделювання і його використання в практиці прийняття УР.
Методи прийняття УР.
Тема 13. Інформація та комунікації в менеджменті.
Рівні інформаційного забезпечення менеджменту. Типи інформації. Характеристика
інформації. Контроль вірогідності інформації. Використання інформації в основних функціях
менеджменту. Сутність комунікації. Процес комунікації. Комунікаційні мережі. Комунікаційні
стилі. Мистецтво спілкування.
Тема 14. Керівництво та лідерство.
Керівництво і лідерство в організації: порівняльна характеристика. Необхідність влади в
управління. Форми та джерела влади. Поняття і форми впливу. Авторитет менеджера. Основи
лідерства. Традиційні концепції лідерства. Концепції ситуаційного лідерства. Нове в теоріях
лідерства. Особливості управлінської праці. Менеджер і підприємець: подібність і відмінність.
Функціональні обов'язки менеджерів різних рівнів управління. Ролі менеджерів. Ділові якості і
особистісні здібності менеджера.
Тема 15. Відповідальність і етика в менеджменті.
Роль бізнесу у суспільстві. Соціальна відповідальність в управлінні. Етика і сучасне
управління. Причини поширення неетичної поведінки в бізнесі.
Тема 16. Організаційні зміни та ефективність у менеджменті.
Комплексний підхід до питань продуктивності. Управління по критерію продуктивності.
Взаємозв’язок процесів обміну інформацією, прийняття рішень та керівництва з питаннями
продуктивності. Важливі напрямки організаційних змін. Етапи проведення змін в організації.
Форми і джерела опору змінам. Методи подолання опору змінам. Організаційний розвиток.
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