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І. Пояснювальна записка 
 

Мета фахового випробування для вступу на здобуття ступеня бакалавра є визначення 
теоретичних знань, умінь та практичних навичок вступників згідно з вимогами до освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідної спеціальності.  

Фахове випробування проводиться у формі усного іспиту з дисциплін, знання з яких є 
базовими для здобуття ступеня бакалавра. Відповіді вступники фіксують письмово на аркуші 
усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні зі штампом ЗВО.  

Фахове випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який містить два 
теоретичних питання. Тривалість підготовки вступника – 45 хвилин.  

Вимоги до відповіді вступника. Завдання вступного випробування спрямовані 
на визначення рівня володіння навчальним матеріалом з фаху, перевірку спроможності 
повно та коректно обґрунтувати відповіді, вміння доводити точку зору та дотримуватися 
логічності побудови відповідей на запитання. 

 
Розділ 1. Основи менеджменту 

 
Менеджмент як процес управління. Суть і зміст поняття «менеджмент» і 

«управління». Місія організації і цілі в управлінні. Рівні управління в організаціях. Види 
менеджменту. Організаційні комунікації та їх роль в управлінні. Типи організаційних 
комунікацій. Класифікація управлінських рішень. Класифікація організаційних структур. 
Лінійні та функціональні організаційні структури. Лінійно-функціональні та дивізіональні 
організаційні структури. Матрична організаційна структура управління. Мотивація як 
функція управління. Класифікація теорії мотивації. Поняття, зміст та види контролю. Етапи 
процесу контролю. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. 
Стилі керівництва. Соціальна та юридична відповідальність у менеджменті. 

 
 

Розділ 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства  
 

Світове господарство та особливості його розвитку. Еволюційні періоди формування 
міжнародних економічних відносин. Середовище міжнародних економічних відносин. 
Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва. Міжнародна торгівля як провідна 
форма міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні відносини у сфері 
послуг. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. Міжнародна 
міграція робочої сили. Міжнародний науково-технічний обмін. Світова валютна система і 
міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна 
економічна інтеграція. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 



економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин. Проблеми 
інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків. Економічна єдність світу і 
глобальні проблеми міжнародних економічних відносин. 

 
Розділ 3. Інформаційні системи і технології в менеджменті 

 
Введення до інформаційних систем в управлінні організацією. Етапи розвитку та 

сутність інформаційних систем в управлінні організацією. Типологія інформаційних систем 
у менеджменті організацій. Планування розвитку управлінських інформаційних систем. 
Управління інформаційними системами в організації. Системи підтримки прийняття 
управлінських рішень. Корпоративні інформаційні системи. Інформаційні ресурси 
глобальної мережі Інтернет. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних 
організаціях. Безпека інформаційних систем. Автоматизовані системи управління, обробки 
та аналізу інформації. Технології оброблення інформації. Математичне та інформаційне 
забезпечення автоматизованих систем аналізу інформації. Застосування автоматизованих 
систем для аналізу діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень. 
Автоматизовані системи планування та аналізу (АС ПА) маркетингової діяльності.  

 
Розділ 4. Теорія організацій 

 
Методологічні засади теорії організації. Основні організаційні теорії та моделі. 

Організація як система. Організація як соціум. Організаційний процес. Самоорганізація. 
Зовнішнє й внутрішнє середовище організації. Організаційне проектування. Культура 
організації. Типологія організаційних культур. Визначальні фактори культури організації. 
Методологія проектування організаційних форм управління. Сутність та етапи 
організаційного проектування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІІ. Критерії оцінювання 
 

1. Фахові випробування на навчання за ступенем «бакалавр» проводяться у терміни, 
встановлені Правилами прийому до Енергодарського інституту державного та 
муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» у 2021 
році. 

 2. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними 
засобами забороняється. Відповіді пишуться ручкою одного й того ж кольору. Відповіді на 
питання повинні бути чіткими, послідовними і логічними. 

 3. Фахові випробування проводяться у усній формі, на випробування виноситься два 
теоретичних питання. 

 4. Тривалість підготовки вступника 45 хвилин. Кожне питання з білету є 
рівнозначним за їх внеском до загальної оцінки. Відповідь по кожному питанню з білету 
оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкова оцінка є сумою двох оцінок за кожним 
питанням білету і складає від 0 до 200 балів. 

 5. Мінімальний бал підсумкової оцінки, що дозволяє брати участь у конкурсі – 100 
балів.  

6. Відповідь по кожному питанню білета оцінюється за такими критеріями: 
високий (90-100 балів) - вступник демонструє міцні і систематичні знання всіх 

положень теорії, питання розкрито досить глибоко і повно, відповідь відрізняється точністю 
формулювань, на рівні самостійних роздумів з елементами творчого мислення. Вступник 
вільно оперує поняттями, засвоїв основну та ознайомився із додатковою літературою, подає 
матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні 
приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу; уміє доводити та відстоювати 
свої погляди; 

вище середнього (80-89 балів) - вступник досить повно дає відповіді на всі питання, 
знає основну літературу, подає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення 
і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного 
матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, що не 
приводить до викривлення сутності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, 
кількість яких є незначною; 

середній (70-79 балів) - вступник в загальному добре володіє матеріалом, знає 
основні положення матеріалу, знає основну літературу, подає матеріал у логічній 
послідовності, але не робить певні узагальнення і висновки. Допускає окремі, несуттєві, не 
системні помилки у відповіді, що не приводить до викривлення сутності; 

достатній (60-69 балів) - відповідь вступника відтворює основні поняття і 
визначення, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв'язок між ними. Вступник розуміє 
постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. 
Допускає значну кількість неточностей і грубих помилок; 

задовільний (50-59 балів) - вступник має певні знання, передбачені програмою 
вступних випробувань, дає неповну, елементарну відповідь на поставлене теоретичне 
запитання на рівні репродуктивного матеріалу. При розкритті питання цілком відсутня 
самостійність; 

низький (0-49 балів) - відповідь вступника фрагментарна, безсистемна, має суттєві 
помилки і визначається на рівні, який є мінімально допустимий. 
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