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ВСТУП  

  

Атестація випускників освітньо-професійної програми "Менеджмент 

організацій і адміністрування" спеціальності 073 Менеджмент проводиться у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та завершується видачею 

документу встановленого зразка та присудження їм освітньо-професійного 

ступеня молодший бакалавр з менеджменту.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

Єдиний державний кваліфікаційний іспит проводиться у формі 

тестового контролю та виконання практичного завдання  
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1. Опис освітньої компоненти  

Найменування 

показників   

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень  

Характеристика 

навчальної дисципліни   

денна форма  

 навчан

ня   

заочна форма 

навчання   

Кількість кредитів – 2  Галузь знань   

 

07 "Управління та 

адміністрування"  

Обов'язкова 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1  2-й – 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

Спеціальність 

073 "Менеджмент" 

 

Освітня програма 

"Менеджмент 

організацій і 

адміністрування" 

Семестр 

4-й – 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Не передбачене  

– – 

Практичні, семінарські 

– – 

Загальна кількість 

годин – 60  

Лабораторні 

– – 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – ; 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

початковий рівень 

(короткий цикл) 

Самостійна робота 

(самопідготовка) 

60 год. – 

Індивідуальні завдання: – 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

  

Мета єдиного державного кваліфікаційного іспиту – виявлення рівня 

засвоєння теоретичних знань та практичних навичок здобувачів, їх 

відповідності вимогам освітньої програми.  

Під час підготовки та проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту відбувається та перевіряється рівень сформованості у здобувачів 

освітньо-професійної програми усіх загальних і спеціальних (фахових) 

компетентностей та рівень досягнення програмних результатів навчання.  

 

3. Передумови проведення 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту  

 

Передумовою для проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту є освоєння та отримання позитивної оцінки з обов'язкових освітніх 

компонент, які вивчалися протягом 1…4 навчальних семестрів.  

  

4. Очікувані результати проведення 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

 

Програма комплексного єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

складена з урахуванням вимог щодо підготовки молодших бакалаврів зі 

спеціальності 073 Менеджмент.  

Під час підготовки та проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту передбачається перевірка та неупереджене об’єктивне оцінювання 

рівня сформованості у здобувача освіти запланованих компетентностей та 

досягнення програмних результатів навчання. 

Результатом є одержання здобувачем вищої освіти оцінки рівня 

сформованості інтегральної компетентності за освітньо-професійною 

програмою за 100-бальною шкалою НУК та шкалою ECTS. 

 

5. Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту  

 

Дисципліни, що виносяться на державну атестацію: 

- менеджмент;  

- управління персоналом;  

- теорія організації;  

- операційний менеджмент;  

- інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами. 
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6. Питання та приклади практичних завдань для підготовки до іспиту 

 

1. Функція менеджменту – це: 

2. Менеджмент як вид діяльності – це: 

3. Виберіть найбільш повне визначення організації як функції 

менеджменту 

4. “Дерево цілей” організації – це: 

5. Методи управління – це: 

6. В основі процесного підходу до менеджменту лежить: 

7. Що таке «повноваження»? 

8. Виберіть найбільш повне визначення терміну “управлінське рішення”: 

9. Делегування – це: 

10. Консультант в менеджменті - це: 

11. Область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних 

комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують 

роботу людського розуму,  - це 

12. Певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети – 

це ... 

13. Виберіть найбільш повне визначення організаційної структури 

управління 

14. Неформальна організаційна структура – це: 

15. В якому вигляді може бути реалізований зворотній зв'язок в 

управлінні? 

16. Характерними рисами організації є: 

17. Формування функціональне однорідних підрозділів, що не мають 

спеціалізації, характерно для … структур 

18. Для якої організаційної структури управління характерно самостійне 

прийняття рішень і координація робіт автономних робочих груп? 

19. Життєвий цикл організації являє собою 

20. Імідж організації передбачає формування … 

21. . Соціальні системи за спрямованістю їх діяльності поділяються на такі 

основні види 

22. Специфічні закони організації: 

23. Принципи організаційної статики 

24. Сутність проєктування організації полягає у … 

25. Мотивація як функція менеджменту – це: 

26. Система цінностей або філософія, яку поділяють усі працівники 

підприємства, визначається як: 

27. Організаційний конфлікт - це 

28. "Баланс влади" означає: 

29. Сутність концепції „навчання за допомогою досвіду”? 
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30. Яка функція переговорів спрямована на узгодження дій між 

учасниками переговорів, встановлення, оптимізацію взаємозв'язку між 

суб’єктами переговорного процесу? 

31. Лізинг персоналу передбачає 

32. Чим соціальні процеси відрізняються? 

33. Стиль керівництва – це: 

34. Факторами, що впливають на організаційну культуру, є 

35. .Норма керованості – це: 

36. Збагачення праці – це: 

37. Операційний (виробничий) менеджмент як вид діяльності – це: 

38. Виробнича (операційна) система – це: 

39. Виберіть найбільш повне визначення поняття "виробничий процес": 

40. До виробничої інфраструктури підприємства відносять: 

41. "Портфель бізнесів" підприємства - це: 

42. Яке з понять ширше – «виробництво» чи «операції» і чому? 

43. Основна мета операційної функції 

44. Операційні системи класифікуються за ознаками: 

45. Що дозволяє підприємству приваблювати і зберігати споживачів? 

46. Операційні можливості підприємства – це: 

47. Стратегічні компоненти операційного менеджменту 

48. Дії і методи, які забезпечують реалізацію операційної стратегії 

49. Стартап – це маленька компанія, не обов’язково навіть юридично 

оформлена, яка намагається реалізувати бізнес-ідею засновників та перебуває 

в пошуку повторюваної й масштабованої бізнес-моделі. Чи вірне це 

твердження? 

50. Інноваційна екосистема – це: 

51. послідовність стадій дизайн-мислення? 

52. Дизайн-мислення – це методика створення продуктів, що орієнтовані 

на: 

53. Product-Market fit – це стан стартапу, коли він … 

54. Lean Canvas – це: 

55. Хто такі бізнес-янголи? 

56. Головним принципом MVP НЕ є 

57. Після валідації бізнес-моделі наступними кроками розвитку стартапу 

будуть: 

58. Згідно Брюсу Такману, під час розвитку стартапу, кожна команда 

проходить наступні стадії: 

59. Кількісні показники, які дозволяють вимірювати якість та 

продуктивність продажів продукту – це: 

60. Максимально можливий об’єм ринку, який може охопити теоретично 

стартап, якщо припустити, що не існує взагалі ніяких обмежень – це: 
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Приклади практичних завдань: 

1. Власник компанії «Х» розглядає можливість розширення 

виробництва, що потребує 6000 гр.од. на місяць додаткових витрат. Змінні 

витрати на одиницю продукції (АVC) складають 2 гр.од. Ціна одної одиниці 

товару в роздрібній торгівлі (Р) становить 7 гр.од. 

Розрахуйте: 

 Скільки одиниць товару необхідно продати для досягнення точки 

беззбитковості? 

 Яким буде прибуток (збитки), якщо щомісячно виробляється і 

реалізується 1000  одиниць товару? 

 Скільки тортів необхідно продати для отримання прибутку 4000 

гр.д.? 

 

2. Визначте за якими механізмами були створені такі інновації: 

 Індійський фінансист М. Юнус першим почав надавати мікрокредити 

селянам, яких всі банки вважали неплатоспроможними. 

 Г.Хед запропонував виготовляти лижі не з дерева, а з металу, за 

технологією, що застосовувалася у літакобудуванні.  

 Компанія «Міллер» запропонувала йогурт у комплекті з фруктовим 

джемом, що заливався в окремий контейнер. 

 Один із засновників компанії «Nike» Б. Боуверман виготовив перший 

зразок «вафельної» підошви кросівок, ппрослідкувавши за процесом 

виготовлення вафель його дружиною. Для першого зразка він залив у 

вафельницю розтоплену гуму. 

 Автомобіль-амфібія був розроблений як транспортний засіб, що має 

риси вантажівки і човна. 

 

3. Оберіть один з найбільш успішних стартапів, створених українцями, 

з наведеного переліку та наведіть по три його найбільш сильні фактори 

успіху.  

Стартапи: 

 «Augmented Pixels»; 

 «Petcube» ; 

 «La Metric» ; 

 «Grammarly»; 

 «Kwambio» ; 

 «Prometheus» ; 

 «TripMyDream» ; 

 «іBlazr» ; 

 «Delfast» ; 
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 «Ecois.me». 

 

4. Проаналізуйте приклад реалізації проекту «Divan.TV». Визначте 

його стратегію відповідно до: 

 підходу компанія «Boston Consulting Group»; 

 підходу «Компас підприємницьких стратегій». 

 

5. Одноканальна СМО з відмовами являє собою один пост щоденного 

обслуговування (ЩО) для мийки автомобілів. Автомобіль, що прибув у 

момент, коли пост зайнятий, одержує відмову в обслуговуванні. 

Інтенсивність потоку автомобілів λ=1 (один автомобіль у годину). 

Середня тривалість обслуговування – 1,8 години. Потік автомобілів і потік 

обслуговувань є найпростішими. Потрібно: 

 визначити значення відносної пропускної здатності q ; 

 визначити значення абсолютної пропускної здатності A; 

 визначити значення імовірності відмови P відм; 

 порівняти фактичну пропускну здатність СМО з номінальної, що 

була б, якби кожний автомобіль обслуговувався точно 1,8 години й 

автомобілі над’їжджали б один за одним без перерви. 

 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

• відповіді на тестові завдання;  

• виконання практичного завдання; 

• презентація результатів особистих навчальних досягнень. 

  

8. Форми підсумкового контролю  

 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка єдиного державного кваліфікаційного іспиту включає 

в себе оцінки з тестової частини, практичної частини і оцінки за 

індивідуальну презентацію особистих навчальних досягнень.  

Результати тестового іспиту є основною інформацією для виставлення 

підсумкової оцінки. Питома вага тестового контролю складає до 60 балів.  

Результати розв'язування практичних задач і ситуацій мають питому 

вагу в загальній системі оцінок до 30 балів.  
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Результати індивідуальної презентації особистих навчальних досягнень 

мають питому вагу в загальній системі оцінок до 10 балів.  

Інформація щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів:  

Форми контролю результатів навчальної діяльності здобувачів вищої 

освіти та їх оцінювання  

Бали  Критерії оцінювання   

 Тестові завдання  

1  Відповідь правильна  

0   Здобувач не дає відповіді або відповідь неправильна  

  Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 60 

балів (60 тестових завдань по 1 балу).  

 Розв'язування практичних задач і ситуацій  

5 

Завдання виконане правильно, самостійно, аргументовано та без 

звернення до довідникової літератури або інших інформаційних 

джерел  

4 
Завдання виконане правильно, аргументовано, були звернення до 

довідникових інформаційних джерел.  

3 Завдання виконане правильно, недостатньо аргументоване  

2 

Завдання виконане самостійно або зі звертанням до довідникових 

джерел, містить не суттєві помилки та неточності, недостатньо 

аргументоване.  

1 Виконані завдання містять суттєві помилки, відповіді неправильні.  

0 Здобувач не дає відповіді.  

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 

балів (6 задач по 5 балів).  

 Ілюстративна частина відповіді  

7-10  презентація гарно організована, ілюстративні матеріали 

підтверджують рівень особистих досягнень здобувача 

4-6  презентація гарно організована, ілюстративні матеріали низької 

якості 

1-3  презентація не супроводжується ілюстративними матеріалами, що 

підтверджують рівень особистих досягнень здобувача 

0  Здобувач не надав презентацію особистих навчальних досягнень 

  

9 Засоби навчання 

 

          У процесів відповіді та презентації використовуються ПЕОМ 

(ноутбук), проектор, інтерактивна дошка з ПЗ Smart notebook, Інтернет-

браузер. 
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За дистанційної форми роботи тестові завдання та практичні задачі 

реалізуються з використанням сервісу Google Form, дистанційна організація 

презентації здійснюється через сервіс Zoom онлайн-конференції. 

  

10. Рекомендовані джерела інформації 

  

Основна література   

1. Kinicki, A., Br. Williams. Management: A Practical Introduction. London: 

McGraw–Hill/Irwin, England, 2019.  

2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: 

Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2016. 468 с.  

3. Бас Беекман, Рубен Ньювенхаус. Місто стартапів [пер. з англ. А. 

Зінченко]. Київ. – 2016. Greencubator. 189 с.  

4. Баценко Л.М., Галенін Р. В., Ксенофонтова М. М. Теорія організації. 

Суми : Мрія, 2016. 362 с.  

5. Бен Горовіц. Безжальна правда про нещадний бізнес. Розбудова 

бізнесу в умовах невизначеності. Наш формат. 2015. 264 с.  

6. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг. Как скорость 

бережливого производства и качество шести сигм помогают 

совершенствованию бизнеса / Майкл Джордж / "Манн, Иванов и Фербер", – 

2017  

7. Блискучий Agile. Практичний посібник для проєкт–менеджерів із 

використання Agile, Scrum, Kanban / Роб Коул, Едвард Скотчер / "Фабула", – 

2020  

8. Боб Дорф, Стів Бленк. Священна книга стартапера. Як збудувати 

успішну компанію. Наш формат. 2018. 512 с.  

9. Бутко М. П. Виробничий менеджмент: [підручник] / М. П. Бутко. – К. 

: ЦУЛ, 2015. – 400 с.  

10. Ден Сенор, Сол Синґер. Країна стартапів. Історія ізраїльського 

економічного дива. Yakaboo Publishing. 2016. 368 c.  

11. Іванова С. Мистецтво добору персоналу. К.: Моноліт, 2019. 384 с.  

12. Іртищева І.О., Кіщак І.Т.. Міжнародне виробниче співробітництво: 

Практикум / І.О. Іртищева, І.Т. Кіщак, Т.В. Порудєєва. – Миколаїв, 2017. – 300 

с. 13. Іртищева І.О.. Кіщак І.Т. Менеджмент і адміністрування: Навч.  

посібник / І.О.Іртищева, І.Т.Кіщак, О.В. Штепа, В.М. Дьоміна, А.В. 

Слюсаренко, К.О. Глубоченко, А.О. Федосова. – Микоалаїв, 2017. – 344 с.  
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14. Карлова О. А. Основи менеджменту і маркетингу : підручник / О. А. 

Карлова, С. І. Плотницька, М. К. Гнатенко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. 

– 228 с.  

15. Кредісов А. І. Історія вчень менеджменту: [підручник] /А. І. Кредісов. 

– К.: Знання України, 2015.  

16. Лук'яніхін Менеджмент персоналу: Навчальний посібник. К.: 

Університетська книга, 2015. 592 с.   

17. Мета. Процес безперервного вдосконалення / Еліягу Ґолдратт, Джефф 

Кокс / "Наш Формат", – 2018  

18. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. К.: Центр навч.  

літератури, 2018. 336 с.  

19. Монастирський Г.Л. Теорія організації: підручник. 2–е видання. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 287 с.  

20. Основи менеджменту. Теорія і практика : Навч. посіб. / Г.Є. Мошек,  

І.П. Миколайчук, Ю.І. Палеха, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, О.В. 

Коваленко,  

Н.В. Коваленко, В.С. Ціпуринда, Г.П. Сиваненко, О.І. Бєлова; за заг. ред. 

проф. Мошека Г.Є. – Київ : Видавництво Ліра–К, 2017. – 528 с.  

21. Осовська Г.В. Менеджмент: підручник / Г.В. Осовська, О.А. 

Осовський – вид. 4–е, перероблене і доповнене. – К.: Кондор-Видавництво, 

2015. – 563 с.  

22. Ощадливе виробництво / Джеймс Вумек, Деніел Джонс /"Фабула", –  

2018  

23. Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посібник. К.: Вид–во 

Ліра– К. 2015. 338 с.  

24. Пєтков В. П. Теорія та менеджмент організації : підручник Л. : Новий 

світ–2000, 2015. 488с.  

25. Производственный и операционный менеджмент (+ CD–ROM) / 

Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобс/ "ИД «Вильямс»", – 

2007  

26. Сімейний бізнес. Найкращі практики для перспективного 

наставництва та довгострокового управління /Джастін Крейг, Кен Мур / 

"Баланс Бизнес Букс", – 2020  

27. Скібіцька Л.І., Матвєєв В.В., Щєлкунов В.І., Подрєза В.М. 

Стратегічне управління корпораціями. Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2016, 480 с.  

28. Створюємо бізнес–модель. Новаторські ідеї для всіх і кожного / 

Александер Остервальдер, Ів Піньє / "Наш Формат", – 2017  
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29. Стратегія Блакитного Океану. Як створити безхмарний ринковий 

простір і позбутися конкуренції /Чан Кім, Рене Моборн / "Клуб Сімейного  

Дозвілля", – 2016 30. Тертичка В. В. Стратегічне управління: підручник. 

Київ: «К.І.С.», 2017. 932 с.  

31. Тотальна автоматизація. Як комп’ютерні алгоритми змінюють світ / 

Крістофер Стейнер /  "Наш Формат", – 2018  

32. Трунін К.С. Управління персоналом в організації. Конспект лекцій. 

Миколаїв: НУК, 2019.  391 с.  

33. Філософія Toyota. 14 принципів роботи злагодженої команди / Джефрі 

Лайкер / "Наш Формат", – 2017  

34. Шкільняк М. М, Овсянюк–Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. 

О. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2017 р. – 252 с.  
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www.nau.kiev.ua  
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