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Програма додаткових вступних випробувань з фаху для осіб, що
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ПЕРЕДМОВА
Мета додаткового фахового випробування (співбесіди з фаху) полягає в
комплексній перевірці знань абітурієнтів, отриманих ними в результаті
вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою
та навчальними планами відповідних напрямів підготовки/спеціальностей
бакалаврів.
Абітурієнт під час додаткового фахового випробування (співбесіди з
фаху) повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані
уміння та знання щодо узагальненого об’єкта дослідження і здатність
вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.
Додаткове фахове випробування базується на матеріалах з дисциплін
«Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка та фінанси підприємства».
МЕТА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Визначення рівня підготовки абітурієнтів з метою проведення
конкурсного відбору для навчання в Одеській національній академії зв’язку
ім. О.С. Попова (далі: Академія) за відповідною спеціальністю.
ФОРМА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Згідно з чинними «Правилами прийому до Одеської національної
академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2019р.», для здобуття освітнього ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) здобутого
за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) передбачено обов’язкове
складання додаткового випробування (співбесіди) з фахової дисципліни.
Нижче наведена структура даного випробування та навчальні матеріали, які
рекомендовані для опрацювання в ході підготовки до нього.
1. Абітурієнту пропонується три запитання для співбесіди з фаху, які
взято з відповідної навчальної програми дисципліни відповідно до програми
підготовки бакалаврів.
2. Перелік запитань, покладених в основу додаткового фахового
випробування наведено в Додатку 1 та представлено у відповідному розділі
на сайті Академії (www.onat.edu.ua).
3. При оцінюванні знань абітурієнта під час додаткового фахового
випробування (співбесіди з фаху) використовується система оцінювання
«склав/не склав».
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Додаток 1
Перелік запитань до додаткових вступних випробувань з фаху
для здобуття ступеня магістра
За спеціальністю: 073 «Менеджмент»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Менеджер та підприємець: у чому різниця?
Організація - як відкрита система.
Форми влади і впливу.
Адаптивні організаційні структури та їх характеристика.
Опишіть функцію контролю.
Внутрішня середа організації.
Дайте характеристику стилів управління.
Чому керівництву організації слід оцінювати вплив зовнішнього
середовища на організацію?
Характеристика функціональної організаційної структури.
У чому полягає суть і зміст поняття «організації» ?
Опишіть функцію мотивації.
Дайте характеристику внутрішніх змінних «завдання» і «технології».
Чому місія є основою існування організації?
Характеристика лінійно-функціональної структури.
Як характеризуються цілі організації?
Яку роль виконують в організації керівники низової, середньої та вищої
ланки?
Що спільного між різними підходами до управління?
Визначте різницю між горизонтальним і вертикальним поділом праці?
Які існують форми влади?
Які типи організаційних структур використовуються в сучасних умовах?
Дайте характеристику внутрішнього середовища організації.
Які існують стилі управління і дайте їх характеристику.
Класифікація організаційних структур.
Порівняйте теорію системного і ситуаційного підходів до управління.
Визначте зміст та внесок у розвиток управління класичної чи
адміністративної школи.
Чому сучасним організаціям необхідно мати декілька цілей?
Як характеризуються цілі організації? Які цілі можна вважати
ефективними?
Стисло поясніть, що таке тактика, політика, процедури.
Які фактори визначають, чи є повноваження лінійними або штабними?
Який зв'язок існує між функціями планування та організації?
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