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АНОТАЦІЯ 
 

Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань абітурієнтів, які 
вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-
професійною програмою та навчальними планами у відповідності з освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, освітньо-професійним ступенем бакалавра, 
освітнім ступенем спеціаліста, освітнім ступенем магістра. 

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні і професійно-орієнтовані 
уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові 
професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 
абітурієнт повинен: 

знати: 
- теоретико-методологічні засади створення й функціонування організацій; 
- теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного 

ринкового соціально-економічного середовища, регулювання процесів, які в них 
відбуваються, у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем тощо; 

- сутність і значення операційного та виробничого менеджменту; 
- стратегічне управління як галузь діяльності вищого керівництва організації; 
- основні принципи, завдання та функції стратегічного управління; 
- методичні основи проведення стратегічного аналізу та оцінки стратегічного 

потенціалу підприємства, види стратегій підприємства та їх особливості;  
- інструментарій оцінки альтернативних стратегічних варіантів та обґрунтування 

найбільш доцільної стратегії, методи стратегічного планування. 
вміти: 

- оцінити зовнішнє оточення підприємства та виявити його сильні та слабкі 
сторони, можливості та загрози; 

- оцінити поточний стан та перспективу розвитку підприємства; 
- розробити альтернативні варіанти розвитку підприємства; 
-  розробляти операційну та виробничу стратегію підприємства; 
- обґрунтовувати рішення щодо підтримки належного режиму поточного 

функціонування підприємства; 
- обґрунтувати найбільш доцільні варіанти розвитку підприємства та сформувати 

його стратегію;  
- розробити організаційне забезпечення реалізації обраної стратегії, а також 

створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в 
динамічному ринковому середовищі. 

- створювати імідж й культуру організацій.  
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил 

прийому до Центральноукраїнського національного технічного університету в 2021 
році. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Перелік питань з курсу 

“Теорія організації” 
1. Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань. Методи теорії 

організації. Принципи організації. 
2. Еволюція теорії організації. Основоположні ідеї теорії організації. Моделі 

теорії організації. Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система. 
3. Життєвий цикл організації. Соціальна організація. Підсистеми організації. 

Класифікація організацій. Еволюція соціальних організацій. Роль організації в 
розвитку суспільства. Визначте місце теорії організації в системі наукових знань. 
Назвіть об'єкт і предмет теорії організації. 

4. Охарактеризуйте методи пізнання теорії організації. Функції теорії організації 
Основні етапи еволюції теорії організації, відмінність між ними. Охарактеризуйте 
принципи організації А. Файоля, “містокˮ Файоля. Зміст бюрократичного підходу М. 
Вебера. “Цілеспрямовані” організації Ч. Бернарда. Охарактеризуйте теорію Х-УД. 
Макгрегора. Зміст моделі “смітникаˮ Р. Сайерта.  

5. Охарактеризуйте напрямки сучасної теорії організації. Основні положення 
класичної моделі теорії організації. Суть неокласична модель теорії організації. 

6. Назвіть характерні риси інституційної моделі теорії організації. 
7. Соціальна організація. Підсистеми організації. Класифікація організацій. 
8. Спільні та відмінні риси мають поняття “організації” і “системи”. 
9. Сутність системного підходу до організації. Системні властивості організації. 

Охарактеризуйте рівні соціальних систем. Дайте визначення організації як соціальної 
системи.  Соціальна організація. Назвіть основні цілі соціальних організацій. 

10. Внутрішнє середовище організації, його елементи. Цілі організації. 
Взаємозв’язок структури організації та розподілу праці в ній. Охарактеризуйте вплив 
спеціалізації завдань на продуктивність. Охарактеризуйте теорію «діамант» 
Г. Лівітта. Назвіть підсистеми внутрішнього середовища організації. Чинники 
зовнішнього середовища що впливають на сучасну організацію. 

11. Відмінність між чинниками прямого та опосередкованого впливу. 
Назвіть характеристики стану зовнішнього середовища організації. Підходи, які 
використовують при аналізі зовнішнього середовища. 

12. Охарактеризуйте сутність ПЕСТ-аналізу для оцінки чинників 
макросередовища організації. 

13. Відмінність між приватними, комунальними та державними 
організаціями. Формальні і неформальні організації. Охарактеризуйте зміст та 
особливості ділової організації. Особливості еволюції соціально-економічних систем. 

14. Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація.  
Принципи статичного та динамічного стану організації. Порівняльний аналіз 
принципів дії динамічних і статичних організацій. Організація як система процесів. 

15. Застосування основних принципів синергетичної теорії при дослідженні 
держави та права. 

16. Гнучкість і сталість організації. Гнучкість процесу, гнучкість системи. 
17. Сутність організаційного проектування. Універсальні погляди на проект 

організації. Етапи організаційного проектування. Методи проектування організації. 
Чинники проектування організації 

18. Поняття, структурні елементи і властивості організаційної культури. 
Функції організаційної культури. Класифікація організаційної культури. Система 
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методів підтримки культури організації. Зміна організаційної культури. 
19. Поняття ефективності діяльності організації. Чинники ефективності 

організації. Критерії організаційної ефективності та види ефектів.  Оцінювання 
ефективності діяльності організації. Оцінювання ефективності організаційних систем. 
 

Рекомендована література 
1.  Виноградський М. Д. Менеджмент в організаціях : навч. посібник. для 

здобувачів освіти екон. спец. Вузів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. 
Шканова. – Київ: Кондор, 2002. – 654 с.  

2.  Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 № 436-IV 
[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.  

3.  Жуковська Л. Е. Теорія організацій : навч.посібник / Л. Е. Жуковська, Є.Г. 
Борисевич, Є.М. Стрельчук – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 148 с.  

4.  Захарчин Г. Механізми формування організаційної культури на підприємстві 
/ Г. Захарчин. Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. Вип. 19. – С. 241-
248.  

5.  Колосов А. Теорія організації : навч. посібник / А.М. Колосов, Н.В. Прус. - 
Луганськ : Елтон-2, 2014. – 211 с.  

6.  Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, 
В.А. Кредісов. – Київ : Знання, КОО, 1999. – 556 с.  

7.  Марченко О. Теорія організації : навчальний посібник / О.М. Марченко, 
Л.М. Томаневич. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 359 с.  

8.  Менеджмент організацій : підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – Київ : 
Либідь, 2004.- 448 с.  

9.  Монастирський Л. Г. Теорія організації : навч. посібник. – Київ : Знання, 
2008. – 319 с.  

10.   Монастирський Г. Теорія організації : підручник / Г. Л. Монастирський. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 287 с.  

11.  Теорія організації : навч. посібник / В. В. Приходько, В. І. Прокопенко, В. В. 
Малий та ін. За ред. І.В. Шереметьєвої. – Д.: Національний гірничий університет, 
2011. – 258 с.  

12.  Ситник Й. С. Менеджмент організацій. Начальний посібник /Й. С. Ситник. 
– Львів: «Тріада плюс», Київ «Алерта», 2008. – 456 с.  

13.  Терещенко Т. Теорія організації : навч. посібник / Т. В. Терещенко. - 
Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 335 с.  

14.   Шлійко А. В. Теорія організації : конспект лекцій з дисципліни / уклад. А. 
В. Шлійко. – Тернопіль, ТНЕУ, 2012. – 152 с.  

15.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія організацій» : для 
студ. ден. та заоч. форми навч. за напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» / [уклад.: Н. 
М. Глевацька, А. О. Доренська] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. 
ун-т. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 90 с. 
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5503 
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Перелік питань з курсу  
"Операційний виробничий менеджмент" 

1. Організаційна система і зовнішнє середовище. 
2. Місце операційного менеджменту в організаційній системі. Об'єкти управління 

в операційному менеджменті. Взаємодія операційного менеджменту і 
операційної системи. 

3. Підходи до визначення операційного менеджменту. Сутність та типи 
управлінських рішень.  

4. Процес прийняття управлінських рішень. Середовище прийняття рішень. 
5. Структури операційної системи. 
6. Структури операційного менеджменту. Функціональна структура управління. 
7. Поняття операційної стратегії. 
8. Операційні пріоритети. Пріоритети, що визначаються місцем на ринку. 

Зміщення конкурентних пріоритетів у сучасних умовах. Структура операційної 
стратегії. 

9. Суть та необхідність моделювання. Типи моделей та методи моделювання. 
Прийняття рішення в умовах невизначеності. Прийняття рішень в умовах 
ризику. 

10. Метод прийняття рішення на основі “дерева рішеньˮ. 
11. Сутність та етапи прогнозування. Типи прогнозів. Якісні методи 

прогнозування. Методи кількісного прогнозування. Суть, види та структура 
планів в операційному менеджменті. Принципи планування. Методи 
планування. Методи відпрацювання планів господарської діяльності. Методи 
операційного планування.  Переваги та недоліки агрегатного планування. 

12. Основні стратегії агрегатного планування: пасивні, активні та змішані. 
Переваги та недоліки стратегій агрегатного планування. Основні методи 
агрегатного планування. Порівняльна характеристика методів агрегатного 
планування. 

13. Суть та мета проекту. Внутрішнє та зовнішнє середовище проекту. 
Класифікація проектів. Суть управління проектами. Фази управління 
проектами операційної системи. Відпрацювання розкладів проектів. Контроль 
проектів. 

14. Сутність та необхідність бізнес-планування. Функції, завдання та переваги 
бізнес-планування. Підходи до формування бізнес-плану. Загальні правила 
відпрацювання бізнес-плану. Склад техніко-економічних досліджень при 
підготовці бізнес-плану. 

15. Поняття категорії „ризик” в історичному та економічному аспектах. Основні 
причини виникнення ризику та  їх класифікація. Види ризиків, їх основні 
ознаки та загальна характеристика. Загальні принципи управління ризиком. 

16. Засоби (методи) реалізації управління ризиком. Пасивний захист від ризиків. 
17. Активні методи оптимізації ризиків.  
18. Поняття якості, її значення для підвищення конкурентоспроможності 

продукції. Методи визначення якості продукції і вплив її рівня на результати 
виробництва. Напрями забезпечення конкурентоспроможності продукції за 
якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.  

19. Роль інформації в процесі управління. Класифікація інформації та вимоги до 
неї. Інформаційні системи управління на виробництві. Підходи до розробки 
систем інформаційного забезпечення. Автоматизовані інформаційні системи. 
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Рекомендована література 
1. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 

144с. 
2. Марюта А.Н. Производственный менеджмент (количественные методы): Уч. 

пособие. – Никополь, 1998. – 321с. 
3. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Збірник 

вправ. – Львів, 1999. – 258с. 
4. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. 

посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 147с. 
5. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. 

Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

6. В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. 
посібник. За редакцією В.О.Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с. 

7. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственный и 
операционный менеджмент: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001. – 704с. 

8. Виробничий менеджмент.  М. Бутко, С. Задорожна, Н. Іванова. 
Видавництво: Центр учбової літератури. 2020. 

9. Операційний менеджмент : метод. вказ. до вивч. курсу для підгот. фахівців з 
напр. „Менеджмент” / [уклад.: О. В. Сторожук, Т. С. Корнєєва] ; М-во освіти і 
науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – 80 с. 
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2954  

 
Перелік питань з курсу 

“Стратегічне управління” 
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення. 
2. Поняття: стратегія, стратегічна мета, стратегічний вибір, стратегічний 

процес, стратегічний механізм.  
3. Поняття зовнішнього та внутрішнього середовища, цілі та місії організації.  
4. Стратегічне управління як процес взаємодії організації з її оточенням. 

Стратегічне управління як галузь наукових знань. 
5. Зміст і взаємозв’язок основних категорій стратегічного управління: закон, 

принцип, метод, мета, місія, потенціал організації, стратегія, конкурентоспроможність 
тощо. Класифікація стратегій. 

6. Стратегічне управління як галузь діяльності вищого керівництва організації.  
7. Основні принципи стратегічного управління (обґрунтований і свідомий добір 

цілей і стратегій, пошук нових форм і видів діяльності, співвіднесення внутрішнього 
та зовнішнього середовища організації, індивідуалізація обраних стратегій, розподіл 
завдань за рівнями управління).  

8. Завдання стратегічного управління (розвиток стратегічного бачення та місії 
компанії, визначення мети, створення стратегії, реалізація стратегії, оцінка діяльності, 
аналіз нових напрямів, внесення корективів). 

9. Поняття управлінського циклу й цілісності в діяльних системах.  
10. Поняття інформації, аналітики. Інформаційно-аналітичне забезпечення як 

фактор в удосконаленні стратегічної діяльності керівників макрорівня.  
11. Стратегічна аналітика, стратегічний аналіз і синтез у стратегічному 

управлінні. 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2954
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12. Стратегічне управління як галузь науки та практики управління, що 
розвивається. Актуальність розвитку стратегічного управління в сучасній дійсності. 

13. Діагностика зовнішнього та внутрішнього оточення корпорації. 
14. Поняття стратегічного аналізу. Сутність стратегічного аналізу діяльності 

компанії. Зміст і принципи проведення стратегічного аналізу. Аналіз ресурсного 
потенціалу підприємства. Методичні підходи до аналізу ресурсного потенціалу 
українських підприємств. Основні методи стратегічного аналізу. 

15. Діагностика внутрішнього та зовнішнього середовища компанії. Аналіз 
зовнішнього та внутрішнього середовища організації компанії. Аудит середовища 
компанії. Сильні та слабкі сторони фірми. Аналіз організаційної культури. 
Комплексний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. 

16. SWOT-аналіз. Мета й етапи ситуаційного аналізу. Оцінка застосовуваної 
стратегії. Методологія й методика SWOT-аналізу. Стратегічний ціннісний аналіз. 
Оцінка сили конкурентної позиції фірми. Визначення стратегічних підходів і проблем 
фірми. Загальні висновки ситуаційного аналізу. 

17. Послідовність виконання SWОТ-аналізу: можливості, загрози, сильні та 
слабкі сторони. 

18. Портфельний аналіз застосування стратегій корпораціями. 
19. Роль і значення ключових факторів успіху різних галузей. Портфельні 

стратегії. Сутність, особливості й моделі аналізу портфельних стратегій.  
20. Матриця Бостонської консультаційної групи. Модифікована матриця 

Бостонської консультаційної групи.  
21. Матриця портфельного аналізу McKincey — GeneralElectric.  
22. Матриця фірми “Arthur D. Little”.  
23. Матриця Ігоря Ансоффа.  
24. Поле можливих стратегій Д. Абеля. Проект PIMS.  
25. Функціональні стратегії. Товарно-маркетингова стратегія. Стратегія 

управління персоналом. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності. 
26. Вибір стратегії корпорації. Класифікація стратегій. Ключові характеристики 

ефективної стратегії. Класифікаційні ознаки стратегій. Базові стратегії. Стратегії 
досягнення конкурентних переваг. Стратегія мінімізації витрат. Стратегія 
диференціації. Стратегія фокусування. Стратегія інновацій. Стратегія оперативного 
реагування. Стратегія синергізму. Стратегії поведінки в конкурентному середовищі. 
Лідер ринку. Фірма, що кидає виклик ринковому оточенню. Конкурентна поведінка 
послідовника. 

27. Стратегія конкуренції фірм, що знають своє місце на ринку. Стратегія 
конкурентної поведінки фрагментарних фірм. Галузеві стратегії. Стратегії на стадії 
зародження галузі. Стратегії на стадії зрілості. Стратегії на етапі спаду галузі. 

28. Стратегії галузевої орієнтації та інтернаціоналізації корпорацій. 
29. Стратегії корпорацій, які займають різні галузеві позиції.  
30. Стратегії корпорацій в нових галузях.  
31. Стратегії корпорацій для конкуренції у фрагментованих галузях.  
32. Стратегії корпорацій зрілих галузей.  
33. Стратегії корпорацій на міжнародних ринках. 
34. Реалізація стратегії: моніторинг та контроль за здійсненням стратегічних 

заходів. 
35. Роль стадії реалізації стратегій у стратегічному управлінні корпорації. 

Моніторинг у системі стратегічного планування. Інформаційно-аналітичне 
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забезпечення процесу реалізації стратегії в корпораціях. Аналіз здійснення поточної 
стратегії корпорації. Стратегічний контроль у діяльності корпорації. 

36. Управління опором  змінам в корпораціях.  
37. Основні причини спротиву організаційним змінам. Стратегії подолання 

спротиву організаційним змінам. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного 
управління. 

 
Рекомендована література 

1. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління: Навч. посіб. — 2-ге 
вид. переробл. і допов. — К.: ЦУЛ, 2004. — 400 с. 

2. Востряков О.В. Методологія стратегічного процесу на підприємстві / Стратегія 
підприємства у постіндустріальній економіці: монографія. – К.:КНЕУ,  2017. – 
с. 98-107. 

3. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічне управління підприємством: 
Практикум з грифом МОН України (лист від 28.10.2013 №1/11-16276) 
[Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2015. – 177 с.  

4. Головко Т. В., Сагова С. В. Стратегічний аналіз: Навч. метод. посіб. для самост. 
вивч. дисципліни. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 198 с. 

5. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: Навч. посіб. — К.: Алерта, 2006. — 404 с. 
6. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. 

Андрєєва, В. В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: НАМГ, 2010. – 
279 с. 

7. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 
366 с. 

8. Мармаза О.І. Мармаза О.І. Стратегічний менеджмент / О. І. Мармаза. – Х.: ТОВ 
«Планета-принт», 2015. – 103 с. 

9. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія 
та практика: Навчальний посібник .–К.:Кондор, 2003.  

10. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій : Підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. —496 с.  

11. Стратегічний менеджмент. [текст] навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. 
[М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] - К. : «Центр учбової 
літератури», 2016. - 376 с. 

12. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / Київський національний 
економічний ун- т. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2004.— 700с. 

13. Стратегічне управління : метод. рек. до викон. практ. занять для студ. за напр. 
підгот. 6.030601 «Менеджмент» / [уклад.: О. М. Левченко, В. В. Зайченко, А. О. 
Левченко, О. В. Горпинченко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. 
техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2016. – 54 с.  
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2945  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Вступний іспит складається з 50 тестових завдань однакової складності. 

Вірна відповідь оцінюються в 1 бал з подальшим переведенням в шкалу 100-
200 балів. 

 
 
 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2945
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\ Таблиця (критерії оцінювання) 
 переведення тестового балу вступного іспиту фахових випробовувань, 

обрахованого за 50-бальною шкалою, в шкалу 100-200 балів* 

 


