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АНОТАЦІЯ 
 

Програма складена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 
України, закону України від 06 вересня 2014 року «Про вищу освіту», правил 
прийому до Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» затверджених рішенням Вченої ради протокол № 7 
від 29.12.2020 року. 

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань 
вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 
передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у 
відповідності з рівнем освіти «бакалавр». 

Фахове випробування передбачає висвітлення знань з циклу 
фундаментальних та загальноекономічних дисциплін, що дозволяє оцінити 
гуманітарний світогляд вступника, а також визначити рівень його 
інтелектуального потенціалу. 

Вступники повинні вміти: 
- продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують 

можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати 
оригінальні ідеї у сфері менеджменту; 

- інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної 
інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті 
управлінські рішення; 

- володіти методами проведення економічного аналізу і можуть давати 
науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам у сфері 
менеджменту; 

- чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову 
інформацію та свої висновки у сфері менеджменту; 

- застосовувати свої знання і володіти компетенціями, які дозволяють 
вирішувати завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у 
відповідній галузі знань; 

- володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і 
порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та 
оптимізувати нові рішення; 

- оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє 
середовище і соціум, мати професійну й етичну відповідальність за сталий 



розвиток суспільства; 
- мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння 

адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості; 
- мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну 

толерантність і досвід міжкультурної взаємодії у сфері менеджменту; 
- мати відповідний рівень усної та письмової грамотності рідною, і 

принаймні, однією іноземною мовою, уміти ефективно спілкуватися з 
колегами, представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, 
рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації; 

- мати підприємницький спосіб мислення і діяльності; 
- вибирати необхідні методи дослідження і модифікувати існуючі, 

виходячи із задач конкретного дослідження; обробляти отримані результати, 
аналізувати і осмислювати їх з урахуванням сучасного наукового досвіду у 
сфері менеджменту;  

- володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах 
демократичного суспільства, бути його відповідальним громадянином, мати 
необхідні соціальні компетенції. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається 
Положенням про приймальну комісію НТУ «ХПІ» та Положенням про 
предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення вступних 
випробувань. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Сутність, види і зміст управлінської діяльності 

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система 

відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як 

система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. 

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний 

підходи, моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне, 

науковий, експертний, соціологічні методи (анкетування, інтерв’ювання, 

тестування). 



Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 

менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. 

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний 

підхід, системний підхід, ситуаційних підхід. Закони і закономірності 

менеджменту. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту. Взаємозв’язок між 

принципами менеджменту. 

 

Тема 4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок 

конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій 

менеджменту на засадах використання загальних. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту 

як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. 

Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. 

Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. 

Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, 

принципів і функцій менеджменту. 

 

Тема 5. Процес управління 

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. 

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 



Управлінський цикл. Управлінські процедури: ціле визначення, 

інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанта дій, 

реалізація рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: 

безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. 

Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. 

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі 

прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до 

прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень. 

 

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та 

їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу 

планування. Політика, правила, процедури. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей. 

 

Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. 

Поняття та складові організаційної діяльності. 

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. 

Вертикальна та горизонтальна структуризації управління. Скалярний процес. 

Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна 

координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. 

Департаменталізація. Взаємодія структур організації. 



Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні 

та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи 

врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і 

винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів 

мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій 

мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, 

принципи, види, форми. 

 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи 

і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування 

стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, 

оцінювання та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського 

контролювання. 

 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання. 

 

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та 

«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок у 

процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. 

Комунікаційні перевантаження. 



 

Тема 12. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні 

аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Теорії 

лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів 

керівництва. Критерії оцінювання стилю менеджера. Загальна 

характеристика моделі сучасного менеджера. 

 

Тема 13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 

загально організаційна. Особливості оцінювання різновидів ефективності. 

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. 

Підходи до оцінювання ефективності менеджменту в організації. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективності менеджменту. Системи показників 

економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх 

склад і методи визначення. Напрями підвищення ефективності управління 

організацією. Сутність і різновиди відповідальності та етики у менеджменті. 

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні 

проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної 

поведінки менеджменту. Культура менеджменту. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Сутність організаційної діяльності: обов'язки, повноваження, 

відповідальність. 

2. Методи мотивації працівників. 

3. Продуктивність праці, показники і методи її вимірювання. 

4. Трудова адаптація. Функція планування та його види.  

 

5. Оплата праці, її складові та регулювання. 



6. Цілі, суб'єкт та об'єкт управління. 

7. Кадрова політика організації. 

8. Цілі діяльності, форми власності та організаційні форми 

підприємств. 

9. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.  

10. Сутність та види оцінювання персоналу в організації. 

11. Поняття та класифікація продукції. 

12. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний 

підхід, системний підхід, ситуаційний підхід.  

13. Згуртованість колективу. 

14. Характеристика матеріальних і нематеріальних ресурсів 

підприємства. 

15. Види організаційних структур, централізація та децентралізація 

управління. 

16. Управління плинністю кадрів. 

17. Характеристики зовнішнього середовища господарювання 

підприємств. 

18. Принципи та функції менеджменту.  

19. Система навчання персоналу. 

20. Основні засоби, їх сутність та значення. 

21. Класифікація організацій та етапи життєвого циклу організації. 

22. Управління мобільністю кадрів. 

23. Інноваційна діяльність підприємства. 

24. Класифікація управлінських рішень, етапи процесу прийняття 

рішення. 

25. Організація набору і відбору кадрів. 

26. Виробнича програма підприємства. 

27. Поняття організації і її основні системні характеристики. 

28. Етапи розвитку колективу. 

29. Фінансові результати діяльності підприємства. 



30. Комунікаційний процес, бар’єри у комунікаціях. 

31. Компетентність і види компетенції працівника.  

32. Поточні витрати підприємства. 

33. Влада як елемент примушення, форми впливу та влади. 

34. Види структур трудового колективу.  

35. Цінова політика підприємства. 

36. Мотивування та його основні теорії. 

37. Призначення та види служб персоналу в організації. 

38. Поняття та основні елементи виробничого процесу. 

39. Ефективність менеджменту, види та оцінювання. 

40. Стратегія управління персоналом організації. 

41. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства. 

42. Види та етапи управлінського контролю. 

43. Управління розвитком і рухом персоналу організації. 

44. Маркетингова діяльність підприємства. 

45. Сутність та теорії лідерства. 

46. Види, ознаки та функції колективу. 

47. Сутність економічного ефекту та ефективність. 

48. Соціально-психологічні методи управління. 

49. Кадрове планування. 

50. Забезпечення якості продукції. 

51. Адміністративні методи управління. 

52. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту, види 

структури персоналу. 

53. Логістична діяльність підприємства. 

54. Економічні методи управління. 

55. Ефективність управління персоналом. 

56. Стратегічне управління підприємством. 

57. Характеристика та класифікація стилів керування. 

58. Методи оцінювання персоналу. 



59. Поняття стратегії, її значення та необхідність розробки. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА 

ОЦІНКИ, І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію НТУ «ХПІ». До участі у вступних 
випробуваннях допускаються кандидати, які дотрималися усіх норм і правил, 
передбачених чинним законодавством, зокрема «Правил прийому» до НТУ 
«ХПІ». 

Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в 
порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до 
вступного випробовування ухвалюється рішенням приймальної комісії. Для 
проведення вступного випробовування приймальною комісією попередньо 
готуються білети відповідно до «Програми фахового вступного 
випробування». Програма фахового вступного випробування 
оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах 
приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 
прийому до НТУ «ХПІ». 

На вступне випробовування вступник з'являється з паспортом.  
Абітурієнту необхідно по кожному завданню дати обґрунтовану 

відповідь. На виконання завдань відводиться 2 академічні години  
(90 хвилин). 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

виконання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з 

оцінок відповідей на усі запитання. 
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Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–100 А Відмінно 

– глибоке знання навчального 
матеріалу, що міститься в 
літературних джерелах; 
– вміння аналізувати явища, 
які вивчаються, в їхньому 
взаємозв’язку і розвитку; 
– вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 
– відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно-послідовні; 
– вміння розв’язувати складні 
практичні задачі 

відповіді на запитання 
можуть містити незначні 
неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу; 
– вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
– вміння розв’язувати складні 
практичні задачі 

відповіді на запитання 
містять певні неточності 
 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його 
практичного застосування; 
– вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
– вміння розв’язувати 
практичні задачі 

– невміння 
використовувати 
теоретичні знання для 
розв’язування складних 
практичних задач 

64–74 D Задовільно 

– знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
– вміння розв’язувати прості 
практичні задачі 

– невміння давати 
аргументовані відповіді 
на запитання; 
– невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати 
розрахунки; 
– невміння розв’язувати 
складні практичні 
задачі 

60–63 Е Задовільно 

– знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу; 
– вміння розв’язувати 
найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 
(непринципових) 
питань з матеріалу; 
– невміння послідовно і 
аргументовано 
висловлювати думку; 
– невміння застосовувати 
теоретичні положення 
при розв’язанні 
практичних задач 



1 2 3 4 5 

35–59 FХ Незадовільно 

– – незнання основних 
фундаментальних 
положень навчального 
матеріалу; 
– істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
– невміння розв’язувати 
прості практичні задачі 

1-34 
(на 
комісії) 

F Незадовільно – 

– повна відсутність 
знань значної частини 
навчального матеріалу; 
– істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
– незнання основних 
фундаментальних 
положень; 
– невміння орієнтуватися 
під час розв’язання 
простих практичних 
задач 

 
Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста та магістра 
в шкалу 100-200, згідно Додатку 3 Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2021 році. 

 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 
випробуванні, вступник може подати особисто не пізніше наступного 
робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 
вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 
секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 
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