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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вступне випробування вступників на освітній ступінь «Бакалавр» зі 

спеціальності «Фізична культура і спорт» передбачає перевірку з основ 

менеджменту та економічних знань. 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  
 

Тема 1. Економічна теорія: предмет і методи пізнання 
Предмет економічної теорії, етапи її становлення і розвитку. Функції 

економічної теорії та структура. Методи пізнання економічних процесів. 

Економічні категорії і закони. Етапи становлення і розвитку економічної 

теорії. Сучасні економічні теорії. Макроекономіка і мікроекономіка. 
 
Тема 2. Суспільне виробництво та його результати 
Суспільне виробництво та його структура, історичні форми. Основні 

фактори виробництва, їх взаємодія та розвиток. Закони зростання витрат і 

закон спадної віддачі. Соціальна і економічна ефективність.   
 
Тема 3. Економічні відносини власності 
Місце власності в економічній системі. Еволюція форм власності і 

тенденції їх розвитку в Україні. Форми власності у сфері фізичної культури і 

спорту 
 
Тема 4. Гроші та грошовий обіг 
Суть грошей, їх історична еволюція. Функції грошей. Грошовий обіг і 

його закони. 
 
Тема 5. Інфляція: її суть та види 
Суть та причини інфляції. Типи інфляції. Методи регулювання інфляції 
  
Тема 6. Ринок та ринковий механізм 
Суть ринку та функціонування ринкового механізму. Інфраструктура 

ринку та недоліки дії ринкового механізму. Види ринків.  Закон попиту і 

пропозиції. 
 
Тема 7. Конкуренція і монополія 
Конкуренція та її функції. Основні види конкуренції. Причини 

виникнення та форми монополій. Монополістична конкуренція та наслідки 

монополізації економіки. Особливості конкуренції і монополії у сфері 

фізичної культури і спорту. 
 



3 
 

Тема 8. Капітал. Витрати виробництва, ціна і прибуток 
Соціально-економічний зміст поняття «капітал». Постійний і змінний 

капітал. Виробничі фонди підприємства, витрати виробництва, собівартість. 

Амортизація. Дохід та прибуток.  
 
Тема 9. Доходи населення та його соціальний захист 
Доходи: їх суть, джерела, розподіл і роль. Суть, форми і система 

заробітної плати. Мотивація праці і захист працюючих. 
 
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 
Тема 11. Наукові основи управління та менеджменту 
Предмет, мета, задачі та програмні вимоги дисципліни. Основні 

поняття теорії управління. Суть управління та умови його здійснення. 

Значення навчальної дисципліни для підготовки фахівців з фізичної культури 

i спорту. 
 

Тема 12. Процес управління 
Поняття «процес управління», його зміст та основні характеристики. 

Управлінський цикл, характеристика його етапів. Рівні та стадії управління. 

Формалізована модель процесу управління. Принципи процесу управління. 
 

Тема 13. Організація як об’єкт управління 

Поняття «організація», його полiсемантика. Концептуальна модель 

організації, характеристика її компонентів. Типологія організацій. 

Організаційні структури управління, їх характеристика. 
 

Тема 14. Організаційні основи управління фізкультурним рухом в Україні 

Поняття «фізкультурний рух». Структура фізкультурного руху та 

характеристика його компонентів. Законодавчі та програмно-нормативні 

засади розвитку фізичної культури i спорту в Україні. Система керівництва 

фізкультурним рухом в Україні. Організаційна структура управління 

фізичною культурою i спортом в Україні. Регіональне управління. Зміст i 

основні напрями впровадження та забезпечення розвитку вітчизняного 

фізкультурного руху. Суб’єкти сфери фізичної культури i спорту. 
 

Тема 15. Організація управління фізкультурно-спортивною діяльністю у 

сфері освіти 

Організаційна структура управління фізичним вихованням та 

фізкультурно-спортивної роботи в суб’єктах сфери освіти. Система 

організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. 



4 
 
Організація управління у позашкільних навчальних закладах фізкультурно-
спортивної спрямованості. 

 
Тема 16. Управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю за місцем 

роботи, проживання та відпочинку громадян 
Мета та напрями впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи у 

трудовому колективі. Колектив фізичної  культури, його типи та особливості 

управління. Характеристика сфери функціонального управління 

Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Мета, напрями та форми організації фізкультурно-оздоровчої діяльності за 

місцем проживання та відпочинку громадян 
 
Тема 17. Організація управління фізичною культурою і спортом з 

окремими групами населення з урахуваннями фізичних та професійних 

особливостей. 
Управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю i фізкультурно-

спортивною реабілітацією iнвалiдiв. Організація фізкультурно-спортивної 

реабілітації людей з особами потребами різних нозологій. Управління 

фізкультурно-оздоровчою діяльністю серед сільського населення. Система 

забезпечення та форми організації роботи. Організація та управління 

фізичною підготовкою у Збройних Силах України, інших військових 

формуваннях i спеціальних службах.  
 
Тема 18. Органiзацiйно-управлiнська дiяльнiсть у сферi фiзичної 

культури і спорту 
Визначення термiну «органiзацiйно-управлiнська дiяльнiсть», її 

структура та змiст. Управлiнське рiшення (класифiкацiя, методи та етапи 

прийняття). Методи управлiння та стилi керiвництва. Комунiкацiя i 

комунiкабельнiсть. Органiзацiя процесу комукацiї. Самоменеджмент та 

управлiння дiловою кар’єрою.  
 
Тема 19. Менеджмент у системi мiжнародного спортивного руху 
Сучаснi тенденцiї розвитку мiжнародного спортивного руху, його 

нормативно-правовi та органiзацiйнi засади. Цiльова спрямованiсть та 

особливостi управлiння видами спортивної дiяльностi («Спорт для всiх», 

аматорський спорт, професiйний спорт) у зарубiжних країнах. Органiзацiйнi 

засади мiжнародного спортивного руху. Структура системи мiжнародного 

спортивного руху. Сучаснi моделi менеджменту у зарубiжних країнах та їх 

особливостi. Мiжнародне спiвробiтництво у сфери фiзичної культури i 

спорту. 
 

Критерії оцінювання знань вступників 
Вступникам пропонується виконати тестове завдання яке складається з  

4-х рівнів, кожен з яких включає чотири питання. 
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Правильна відповідь на кожне питання першого рівня оцінюється у 

вісім балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання 

першого рівня – 32 бали. 
Правильна відповідь на кожне питання другого рівня оцінюється в 

десять балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання 

другого рівня – 40 балів. 
Правильна відповідь на кожне питання третього рівня оцінюється в 

дванадцять балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири 

питання третього рівня – 48 балів. 
Правильна відповідь на кожне питання четвертого рівня оцінюється в 

двадцять балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири 

питання четвертого рівня – 80 балів. 
Загальна оцінка за тестування складається із суми балів, одержаних за 

правильні відповіді на питання чотирьох рівнів складності. 
Максимальна оцінка за правильні відповіді на питання тестового 

завдання – 200 балів. 
№ завд./рівень І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень  

1 8 10 12 20  
2 8 10 12 20  
3 8 10 12 20  
4 8 10 12 20  

Загальна 

кількість балів 
32 40 48 80 200 
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