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Загальні положення

Атестація осіб, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, здійснюється екзаменаційною комісією після повного виконання 
навчального плану за освітньою програмою «Менеджмент і глобальний 
бізнес».

Атестаційний екзамен  – це завершальна стадія оцінки рівня підготовки 
фахівців-бакалаврів  – комплексна перевірка знань студентів з фахових 
дисциплін, передбачених навчальним планом. Проводиться для студентів 4 
курсу у 8 семестрі 2022 року в умовах воєнного стану (відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 21.03.2022 р. № 265 «Про проведення 
атестації випускників, закладів фахової передвищої, вищої освіти» та Рішення 
Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 
питання: «Про затвердження внесення змін до навчальних планів у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» від 11 квітня 
2022 року, протокол №7 з метою належного завершення 2021/2022 
навчального року у зв’язку з заміною форми атестації здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня з захисту кваліфікаційної роботи на 
атестаційний екзамен). 

Основним науково-методичним документом, що регламентує зміст 
атестаційного екзамену, є освітня програма. Вона спрямована на забезпечення 
комплексного підходу до оцінки теоретичної, методичної та практичної 
підготовки студентів, до виявлення ступеня їх підготовки до майбутньої 
самостійної діяльності.

Мета комплексного атестаційного екзамену – визначення рівня 
підготовленості студентів за освітньою програмою «Менеджмент і 
глобальний бізнес».

Характеристика змісту програми. Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє досягнення програмних результатів навчання, 
визначених Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) 
рівня, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073  
Менеджмент та освітньо-професійною програмою «Менеджмент і глобальний 
бізнес»:

Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні;

Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 
досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 
активності для ведення здорового способу життя;

Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 
концепцій лідерства;

Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 
управлінських рішень;

Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації;
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 



показників для обґрунтування управлінських рішень;
Демонструвати знання загальних законів, методів та принципів 

управління в конкретних проблемних ситуаціях;
Виявляти навички організаційного проектування;
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації;
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи;
Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації;
Розробляти стратегію розвитку організації (підприємства) в умовах 

необхідності підвищення ефективності бізнесу;
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації;
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації;
Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

мовами;
Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації;
Обирати критерії та складати судження про об’єкт на підставі обраних 

доказів з метою побудови ефективних комунікаційних мереж в організації 
(підприємстві);

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності;

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним;

Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 
лідера;

Самостійно виконувати економічні розрахунки, які пов’язані з аналізом 
і обґрунтуванням раціональної поведінки господарських організацій 
(підприємств) в умовах глобалізації економіки;

Самостійно виконувати економічні розрахунки, які пов’язані з аналізом 
і обґрунтуванням раціональної поведінки господарських організацій 
(підприємств) в умовах глобалізації економіки.

На кваліфікаційну атестацію виносяться навчальні дисципліни циклу 
професійної та практичної підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент», 
освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

Філософія та суспільство;
Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А);
Міжнародна та регіональна економіка;
Маркетинг;
Менеджмент організацій (рівень А  – Теорія організації та організація 

управління підприємством);



Менеджмент (рівень В);
Менеджмент персоналу (рівень В  – Організація праці менеджера);
Менеджмент  (рівень D  – Антикризовий менеджмент).
Форма екзамену – письмова (дистанційно). Зміст тестових завдань 

ґрунтується на інформаційній базі, на основі якої формуються засоби 
об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та 
професійної підготовки бакалаврів з менеджменту.

Порядок створення, організації та роботи екзаменаційної комісії 
регламентується «Положенням про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти, які отримують 
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, 
спеціаліста, магістра) в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна» (№ 0202-1/215 від 03.06.2015 р) зі змінами, внесеними рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 
27.03.2017 р., протокол № 5, введеним у дію наказом ректора № 0201-1/146 від 
18.04.2017 р.), «Положенням про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» (№ 0202-1/155 
від 21.04.2017 р.) зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна від 27.04.2018 р., протокол № 
5, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/234 від 14.05.2018 р., рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 
25.06.2018 р., протокол № 7, введеним в дію наказом ректора № 0211-1/342 від 
10.07.2018 р., рішенням Вченої ради Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна від 24.02.2020 року, протокол № 5, введеним в дію 
наказом ректора № 0202-1/90 від 28.02.2020 р., рішенням Вченої ради 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 30.03.2020 
року, протокол № 6, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/143 від 
01.04.2020 р., рішенням Вченої ради Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна від 08.04.2020 року, протокол № 7, введеним в дію 
наказом ректора № 0202-1/147 від 10.04.2020 р.),рішенням Вченої ради 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 28.12.2020 
року, протокол №19, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/147 від 
10.04.2020 р.).
         Рішення щодо оцінки знань студента приймається Екзаменаційною 
комісією для атестації здобувачів вищої освіти, які отримують ступінь 
бакалавра, на закритому засіданні відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За умови 
рівності кількості голосів вирішальним є голос голови. 
        Студентам, які не склали комплексний Атестаційний екзамен за фахом з 
поважних причин (підтверджених документально), ректором університету 
може бути надана можливість складання екзамену на протязі 3-х років. 
Протоколи засідання екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими 
в них оцінками підписуються головою і членами комісії. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА 
КОМПЛЕКСНОМУ АТЕСТАЦІЙНОМУ ЕКЗАМЕНІ

Структура екзаменаційного білету
Атестаційний екзамен складається з двох етапів:
1 етап – тестова перевірка знань студентів з навчальних дисциплін: 

Філософія та суспільство; Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А); 
Маркетинг; Міжнародна та регіональна економіка; Менеджмент організацій 
(рівень А  – Теорія організації та організація управління підприємством); 
Менеджмент (рівень В); Менеджмент персоналу (рівень В  – Організація праці 
менеджера); Менеджмент  (рівень D  – Антикризовий менеджмент).

2 етап – письмове розв’язання практичного завдання та письмова 
відповідь на теоретико-когнітивне питання, що дозволяє перевірити 
сформованість відповідних умінь та практичних навичок з навчальних 
дисциплін: Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А), Міжнародна та 
регіональна економіка, Міжнародна та регіональна економіка, Менеджмент 
організацій (рівень А  – Теорія організації та організація управління 
підприємством), Менеджмент (рівень В),  Менеджмент персоналу (рівень В  – 
Організація праці менеджера), Менеджмент  (рівень D  – Антикризовий 
менеджмент). 

Оцінювання атестаційного екзамену
Розрахунок балів 

Практичне завдання 25 *1=25 балів
Теоретико-когнітивне питання 25*1= 25 балів
Тести     50 *1=50 балів
Всього 100 балів

Критерії оцінювання відповідей на тести
«1» бал – правильна відповідь
«0» балів – неправильна відповідь.

Критерії оцінювання практичних завдань
За розв’язання практичного завдання та відповідь на 

теоретико-когнітивне питання студент може отримати максимально по 25 
балів. Але при наявності недоліків ця кількість балів знижується. При цьому 
використовується така шкала:

23-25 
балів

Студент дає повну, вичерпану відповідь. Вона складається з 
правильного арифметичного результату; доцільного і логічного 
теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків і наданої 
відповіді на теоретико-когнітивне питання.

19-22 
балів

Студент розв’язує практичне завдання з деякими незначними 
похибками в арифметичному розрахунку, які не впливають на 
кінцевий результат, або має незнані неточності в логічності 



теоретичного обґрунтування теоретико-когнітивного питання.

15-18 
балів

Студент розв’язує практичне завдання без обґрунтування 
виконаних розрахунків, процес розв’язання вірний, але є 
арифметична помилка у розрахунках; теоретичне обґрунтування 
теоретико-когнітивного питання зроблено поверхнево та не в 
повному обсязі.

0-14 
балів

Студент зовсім не розв’язує практичне завдання вірно; його опис та 
розв’язання повністю ідентичні опису та розв’язанню 
аналітично-розрахункового завдання, яке виконано іншим 
студентом; теоретичне обґрунтування теоретико-когнітивного 
питання не зроблено.

Загальне оцінювання знань студентів за виконану роботу здійснюється 
за 100 бальною шкалою з подальшим переведенням в національну шкалу.

Шкала оцінок:
«5» відмінно - 100-90 балів;
«4» добре - 89-70 балів;
«3» задовільно - 69-50 балів;
«2» незадовільно - 49-1 балів.

УВАГА! У разі виявлення плагіату інформаційних джерел студент 
одержує загальну незадовільну оцінку (0 балів).



ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

Дисципліна 1 «ФІЛОСОФІЯ ТА СУСПІЛЬСТВО»

Філософія і світогляд. Філософія як цілісний погляд на світ, людину та їх 
взаємовідносини. Поняття  суспільства. Сучасні філософські моделі розвитку 
суспільства. Основні сфери суспільного життя, їх зв’язок та взаємодія. 
Поняття суспільного виробництва, його структура та зміст. Глобалізація як 
соціально-економічна тенденція розвитку людства. Глобальні проблеми 
сучасності, причини їх виникнення та шляхи розв’язання. 

Людина, особистість, індивід, індивідуальність. Природне, соціальне та 
духовне в людині. Поняття особистості, соціальна структура особистості. 
Соціалізація особистості. Соціальні потреби. Нові тенденції взаємодії людини 
і суспільства в сучасних умовах. Соціальний статус і соціальна роль 
особистості, шляхи її набуття. Сутність і існування людини в суспільстві.

Дисципліна 2 «МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІКРОЕКОНОМІКА (РІВЕНЬ А)»

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Економічні 
інтереси – рушійна сила соціально-економічного розвитку. Зміст та види 
суспільного виробництва. Фактори виробництва. Розподіл праці. 
Спеціалізація праці. Кооперація праці. Поєднання факторів виробництва. 
Виробнича функція та її складові. Виробництво та його результати. Продукт 
виробництва. Виробнича функція. Виробничі можливості в економічній 
системі та проблема вибору. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб. 
Крива виробничих можливостей. Ефективність використання виробничих 
ресурсів.

Процес споживання й динаміка зміни сукупної та граничної корисності. 
Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності блага. Рівновага 
споживача з кардиналістських позицій. Поняття «рівновага споживача». 
Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний 
принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.

Витрати виробництва. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття 
загального (сукупного, валового), середнього та граничного виторгу. 
Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Економічні та 
бухгалтерські витрати. Поняття альтернативних витрат. Постійні та змінні 
витрати. Типовий характер зміни витрат за короткостроковий період. Закон 
зростаючих граничних витрат (зниження дохідності).

Витрати в довгостроковому періоді. Криві довготривалих витрат, їх 
види. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти 
технологічного вибору фірми в розробці довгострокової стратегії.



Використання теорії витрат в практичній діяльності підприємства.  
Система національних рахунків як міжнародний стандарт 

макроекономічного рахівництва та фактологічна база макроекономіки. 
Методологічні принципи системи національних рахунків. Основні категорії 
системи національних рахунків: інституціональні одиниці, сектори, 
економічні операції, рахунки, показники стадій виробництва, утворення 
доходу та використання ВВП.

Поняття валового внутрішнього продукту. Валовий випуск та валовий 
внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого 
використання, розподільчий. Проблеми, що пов’язанні з вимірюванням ВВП. 
Тіньова економіка та співвідношення між офіційним і фактичним ВВП.

Валовий національний дохід, валовий національний наявний дохід. 
Особистий та післяподатковий дохід. Макроекономічні показники на чистій 
основі.

Роль цінового фактору у вимірюванні ВВП. Номінальний і реальний 
ВВП. Базовий і поточний періоди, фактичні та порівняльні ціни. Показники 
рівня цін: індекс споживчих цін, індекс цін ВВП (дефлятора ВВП), індекси цін 
виробників. Інфлювання та дефлювання. Темпи зростання та приросту ВВП.

Аналіз динаміки ВВП в Україні.
Державний бюджет: його структура та функції. Бюджетне обмеження 

уряду. Система оподаткування. Податковий мультиплікатор.
Видатки держави. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор 

збалансованого бюджету. Причини виникнення бюджетного дефіциту та 
способи його покриття.

Державний борг: основні причини та наслідки його зростання. Методи 
управління державним боргом. Теорії державного боргу. Теорія бюджетних 
обмежень.

Вплив дефіциту бюджету і державного боргу на національну економіку.

Дисципліна 3 «МАРКЕТИНГ»

Сутність маркетингу, еволюція його визначення. Концепції діяльності 
підприємства на ринку: удосконалення виробництва, удосконалення товару, 
інтенсифікації комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного 
маркетингу. Система засобів маркетингу та їх структура (концепції «4Р»). 
Поняття «маркетингова суміш». Цілі, завдання, види та функції маркетингу та 
їх характеристика.

Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. Склад 
маркетингового середовища: макро- і мікросередовище та внутрішнє 
середовище.

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація 
маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, переваги і 
недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання. Методи 
маркетингових досліджень. 



Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства. 
Концепція життєвого циклу товару. Сутність та роль інновацій у 
маркетинговій діяльності підприємства. Основні етапи розроблення нових 
продуктів. Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. 
Поняття та значення брендингу. Поняття якості товару. Поняття 
конкурентоспроможності продукту. Позиціонування товару на ринку. 

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу 
підприємства. Цілі ціноутворення. Види цінових стратегій. Методи 
ціноутворення. 

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі 
маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. 
Канали розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження 
різних рівнів. Функції каналів розповсюдження. Види маркетингових систем 
розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, вертикальні).

Сутність, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у 
комплексі маркетингу. 

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. 
Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні 
вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, 
переваги і недоліки.

Суть та система маркетингового планування. Організація маркетингового 
планування. Маркетингове стратегічне та оперативне планування маркетингу. 
План маркетингу як інструмент планування і реалізації маркетингової 
діяльності підприємства. Контроль маркетингу та його види. 

Дисципліна 4 «МІЖНАРОДНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

Особливості сучасної міжнародної економіки. Види міжнародних 
економічних відносин. Поняття та суб'єкти міжнародної економічної 
діяльності. Форми зовнішньоекономічної діяльності фірм, їх переваги та 
недоліки. Внутрішнє і зовнішнє середовище міжнародної економічної 
діяльності. Економічний зміст та основні поняття міжнародної торгівлі (МТ). 
Сутність і структура світового ринку товарів і послуг. Формальні і 
неформальні міжнародні ринки товарів і послуг. Показники обсягів, 
структури, динаміки, результатів міжнародної торгівлі. Країни - провідні 
експортери та імпортери товарів і послуг у світі. Зовнішньоторговельна 
політика держави. Тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародної 
торгівлі. Світова організація торгівлі (COT). Сутність, причини, чинники та 
особливості міжнародного руху капіталу. Світовий фінансовий ринок. Прямі 
та портфельні іноземні інвестиції. Наслідки міжнародного руху капіталу для 
країн-експортерів та країн-імпортерів. Інвестиційний клімат та фактори, які 
його визначають. Міжнародний кредит (МК) як форма міжнародного руху 
капіталу. Зовнішній борг країни і його обслуговування. Проблеми зовнішньої 
заборгованості та шляхи їх вирішення. Міжнародні валютно-кредитні та 



фінансові організації. Міжнародна передача технологій в контексті 
цивілізаційного розвитку. Форми технологій та їх значення у міжнародній 
економіці. Торгівля високотехнологічними товарами. Економічна доцільність 
експорту та імпорту технологій. Поняття міжнародного ринку праці. Основні 
країни виходу мігрантів та країни-рецепієнти мігрантів. Міжнародна трудова 
міграція як форма міжнародних економічних відносин. Особливості сучасних 
міграційних процесів. Україна у міжнародних міграційних процесах. 
Міжнародна валютна система, її структура та завдання. Світовий валютний 
ринок, його об'єкти, суб'єкти та сектори. Сутність, суб'єкти та особливості 
міжнародних розрахунків. Сучасні платіжні системи. Платіжна індустрія в 
Україні. Поняття платіжного балансу (ПБ). Сутність сучасної глобалізації та її 
прояви в економічному житті. Суть і основні передумови міжнародної 
економічної інтеграції. Сучасна геополітична ситуація у світі та ринкові 
трансформації в Україні у геостратегічному контексті. Інтеграційна стратегія 
України. Актуальні тенденції та проблеми міжнародної економічної політики 
України.  

Основні закономірності розміщення продуктивних сил. Ключові 
принципи і фактори розміщення продуктивних сил. Основні напрями 
подальшого розвитку і вдосконалення розміщення продуктивних сил України. 
Галузева структура економіки та тенденції її розвитку. Промисловість 
України і форми її територіальної організації. Основні проблеми розвитку та 
розміщення народного господарства України. Оцінка факторів розвитку 
регіону. Економіка регіону – як структурний елемент господарського 
комплексу держави. Частка регіонів у загальнодержавних основних 
соціально-економічних показниках. Основні причини диференціації регіонів. 
Валовий регіональний продукт (ВРП) – основний показник 
соціально-економічного розвитку регіону. Диференціація регіонів. 

Природно-ресурсний потенціал, його структура, кількісна та якісна 
оцінка: природні ресурси, природно-ресурсний потенціал, кількісна та якісна 
оцінка: мінеральні ресурси, водні ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, 
фауністичні ресурси, природно рекреаційні ресурси. Оцінка виробничих 
факторів розвитку.

Дисципліна 5 « МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ (РІВЕНЬ А  – ТЕОРІЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

        Сутність поняття «організація». Закони організації. Принципи 
організації. Етапи розвитку організації. Організаційні теорії. Еволюція 
теоретичних концепцій організації. Сучасна організаційна парадигма. 
Соціальна організація і соціальна спільність. Основні види соціальних 
організацій. Механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах. 
Організаційна діяльність. Принципи управління. Оптимізація управління. 
Методи управління. Концептуальні терміни. Методологія проектування 
організаційних форм управління. Технологія проектування організаційних 



форм управління. Оцінка ефективності організаційних форм управління. 
Криза парадигми традиційного менеджменту. Внутрішнє середовище 
організації.  Зовнішнє середовище організації. Зміст понять «культура» та 
«організаційна культура». Функції культури організації.

Основи теорії і методології організації управління підприємством. 
Еволюція підприємства. Інституціональні аспекти організації управління 
підприємством. Управління підприємствами різних організаційно правових 
форм. Системи функціонального управління підприємством. Конкурентна 
політика організації. Управління ефективністю підприємства.

Дисципліна 6 «МЕНЕДЖМЕНТ (РІВЕНЬ В)»

           Мотивація як функція управління. Схема процесу формування 
поведінки людини. Порівняльний аналіз мотиваційних теорій змісту. 
Практичне використання знання змістовних теорій мотивації. Мотиваційні   
теорії   процесів. Характеристика мотиваційної теорії Маслоу. Мотиваційна 
теорія МакКлеланда.  Сутність теорії мотиваційної гігіени Герцберга. 
Класифікація потреб за теорію Туган-Барановського.  Процесуальна теорії 
Врума.  Мотиваційна теорія  справедливості Стейсі Адамса.  Процесуальна 
теорія мотивації Портера-Лоулера. Сутність та значення комунікативного 
процесу. Проблеми, що виникають в комунікативному процесі. Основні 
положення сучасного менеджменту. Сутність організації, її характеристик та 
складових. Значення місії і цілій організації. Поняття лояльності та 
ідентифікації з організацією. Схема формування корпоративного іміджу. 
Сутність психології управління. Значення групи в організаціях. 
Індивідуально-психологічні особливості менеджера. Поняття конфліктної 
ситуації та конфлікту. Типи та види конфліктів. Об’єктивні передумови та 
причини конфліктних ситуацій. Позитивні й негативні функції конфліктів. 
Методи управління конфліктами та ефективність їх використання.

Дисципліна 7 « МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ (РІВЕНЬ В  – ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА)»

Менеджмент як вид управлінської праці. Управлінська праця та її 
особливості. Роль менеджера в управлінні підприємством. Управлінські ролі 
менеджера в сучасних умовах. Еволюція розвитку менеджменту в Україні. 
Види розподілу управлінської праці на підприємствах. Наукова організація 
праці та її вплив на управління персоналом. Завдання та принципи наукової 
організації праці. Види кооперації управлінської праці на підприємстві.  
Делегування повноважень та напрями їх практичної реалізації. Види 
повноважень в управлінської діяльності та умови їх делегування. Організація 
розподілу повноважень. Перешкоди на шляху ефективного делегування 
повноважень. Створення команди та організація її роботи. Переваги та 
недоліки роботи в команді. Раціональна організація праці менеджера.  
Планування особистої праці менеджера. Раціоналізація витрат робочого часу 



менеджера. Перспективне та поточне планування роботи менеджера.  
Принципи визначення пріоритетності справ. Методи нормування 
управлінської праці. Принципи техніки ведення обліку робочого часу. 
Фактори непродуктивних втрат часу. Шляхи скорочення непродуктивних 
витрат часу менеджера. Методи та підходи до скорочення непродуктивних 
витрат часу. Норми і нормативи управлінської праці. Нормування 
управлінської праці та її специфіка. Складові компоненти робочого часу 
менеджера. Організації робочого місця менеджера, його складові та елементи.
Вимоги до планування та обладнання робочих місць. Забезпечення 
комфортних та безпечних умов праці. Заходи забезпечення організації 
робочого місця менеджера. Шляхи удосконалення планування та 
обслуговування робочих місць. Фактори умов праці, що впливають на 
здоров’я й безпеку персоналу. Роль документальної інформації в управлінні 
підприємством. Основні види управлінської документації. Документування 
управлінської діяльності в організації. Система документації на підприємстві.
 Методи контролю за станом документального забезпечення.  Класифікація 
системи документації. Оцінка якості документування в системі управління. 
Шляхи вдосконалення документообігу на підприємстві. Раціональна 
організація документообігу на підприємстві. Продуктивність проведення 
ділових нарад.  Технічні прийоми проведення ділових бесід і переговорів. 
Концепції людської особистості при спілкуванні та співпраці з людьми. 
Основні характеристики та правила мовного спілкування. Інформаційний 
менеджмент на підприємстві .Інформаційна безпека об’єкта управління.  
Методологічні основи культури управління.Професійна культура менеджера.
 Оцінка рівня культури управління. Основні елементи культури управління. 
Корпоративна культура та її компоненти. Управлінська етика та її складові.

Дисципліна 8 «МЕНЕДЖМЕНТ (РІВЕНЬ D – АНТИКРИЗОВИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ)»

          Основні ознаки, різновиди та причини виникнення кризи підприємства 
Характеристика криз в організації. Виникнення кризових ситуацій та локальних 
криз. Поняття нормальної та кризової ситуації. Розвиток кризової ситуації та 
формування локальної кризи. Механізми взаємозв’язку кризових явищ під час 
формування системної кризи системи, що реально існує. Принципова схема 
взаємозв’язку кризових явищ у формуванні стратегічної кризи підприємства. 
Типологія криз. Характеристика основних фаз життєвого циклу (ЖЦ) підприємства. 
Характеристика особливостей прояву основних фаз ЖЦ різних систем. Кризовий 
стан середовища та його вплив на діяльність підприємства. Необхідність 
дослідження факторів, що негативно впливають на діяльність організації. Загальна 
характеристика статистичних та динамічних моделей середовища функціонування 
підприємства: переваги та обмеження для використання в антикризовому управлінні. 
Загрози як кризоутворюючі фактори зовнішнього середовища. «Хвильові процеси» у 
зовнішньому середовищі. Необхідність та можливість прогнозування тривалості та 



періодичності циклів, джерела інформації та методи розрахунку показників, - згідно з 
концепціями циклів Н. Кондратьєва, С. Кузнєца, К. Джаглєра, Д. Кітчина, Й. 
Шумпетера, М. К. Хуберта, У. Ростоу, Дж. Форрестера, Б. Шипоши тощо. Генезис, 
механізми протікання, взаємовпливу окремих довго-, середньо- та короткострокових 
господарських циклів тощо. Загальні основи антикризового управління. Категорія 
«система», її склад і структура. Властивості та характеристики економічних систем. 
Визначення категорії антикризового управління як системи управлінських заходів і 
рішень щодо діагностики, попередження, нейтралізації і подоланню кризових явищ і 
їхніх причин на всіх рівнях економіки підприємства. Мета антикризового 
управління, її вибір і формування, що є початковим пунктом в антикризовому 
управлінні. Принципи системи антикризового управління, які є основою організації 
управління підприємством. Сутність та місце фінансової кризи в ланцюгу кризових 
явищ підприємства. Роль фінансів у діяльності підприємства. Комплексні підходи 
щодо оцінки фінансового стану підприємства: двофакторна модель оцінки 
банкрутства; Z-розрахунок Альтмана; модель на основі рейтингової оцінки 
(Сайфулін, Кадиков); модель У. Бівера; модель Спрингейта; загальна універсальна 
дискримінантна функція. Механізм діагностики фінансового стану підприємства. 
Сутність та місце кризи постачання у ланцюгу кризових явищ на підприємстві. Роль 
постачання в діяльності підприємства. Багатоваріантність визначення категорії 
«криза постачання» на підприємстві. Зв’язок кризи постачання з іншими локальними 
кризами на підприємстві.  Сутність та місце виробничо-технологічної кризи у 
ланцюгу кризових явищ на підприємстві. Роль виробничої підсистеми в діяльності 
підприємства. Багатоваріантність визначення категорії «виробничо-технологічна 
криза» на підприємстві. Зв’язок виробничо-технологічної кризи з іншими 
локальними кризами при формуванні системної кризи. Сутність та місце кризи 
управління персоналом в організації. Запобігання, ідентифікація та подолання кризи 
управління персоналом. Типологія криз. Оцінка кадрового потенціалу, його 
відповідності новим умовам господарювання: методи, технологія, основні 
показники. Основні типи кризи управління персоналом. Симптоми, причини та 
механізм формування організаційної кризи підприємства. Основні симптоми та 
причини організаційної кризи. Загальна характеристика антикризового управління 
підприємством. Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві. 
Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства. Поняття «банкрутство», 
«фіктивне банкрутство», «недобросовісне банкрутство», «санація», «ліквідація», як 
способи подолання кризи (санація) або оформлення «катастрофи» підприємства у 
разі неможливості вивести підприємство з системної кризи. Причини та глибина 
кризових явищ як основа вибору способів впливу на них. Досвід оздоровлення 
(ліквідації) конкретних підприємств України: позитивні та негативні приклади.  
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