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ВСТУП 

Абітурієнти, які вступають до Університету економіки та права «КРОК» 

на навчання для здобуття ступеня вищої освіти - магістр на основі ступеня 

бакалавра або ОКР спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки 

(спеціальністю), попередньо складають додатковий іспит, який  оцінюється 

як "склав" або "не склав". За умови успішного проходження додаткового 

вступного випробування абітурієнти допускаються до подальших вступних 

випробувань. 

Додаткове вступне випробування проводиться з метою перевірки якості 

загально-професійної й спеціальної підготовки потенційних студентів і 

дозволяє виявити й оцінити готовність вступника до вирішення професійних 

завдань та до науково-практичної діяльності. 

Програма  і  форма додаткового вступного  іспиту  є єдиною  для  всіх  

осіб, які не мають фахової освіти зі спеціальності «Менеджмент». 

  



ПРОГРАМА 

 

Основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.  Менеджмент 

як мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури 

ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. 

Рівні управління. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; 

оцінка сильних і слабких боків організації; розробка стратегії. 

Повноваження, обов'язки, відповідальність менеджера. Види організаційних 

структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної 

структури. Поняття мотивування. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і 

заохочень працівника у процесі мотивації. Сутність управлінських рішень. 

Поняття і характеристика комунікацій. Сутність результативності та 

ефективності менеджменту. 

 

Управління персоналом 

Функції, етапи управління персоналом. Управління персоналом в 

системі управління організацією. Відділ кадрів, його функції, структура. 

Характеристика посади «керівник кадрової служби», професіонально-

кваліфікаційна характеристика менеджера з кадрових питань. Функції, 

завдання і напрями кадрової політики підприємства. Сутність та складові 

частини стратегії управління персоналом. Стилі управління. Визначення 

потреби в кадрах у майбутніх періодах. Методи та джерела добору 

персоналу, їх переваги та недоліки. Діяльність кадрових агентів по 

працевлаштуванню. Методи відбору персоналу: співбесіда, центри оцінки, 

тестування. Їх недоліки та переваги. Сутність ділової кар’єри, етапи 

планування ділової кар’єри, кар’єрограма менеджера різних рівнів 

управління, ротація персоналу.  

 



Операційний менеджмент 

Загальна характеристика операційного менеджменту як виду 

практичної діяльності. Місце операційної системи в структурі організації. 

Види операційних систем. Ресурси, що споживаються в операційній 

діяльності. Критичний ресурс. Складові операційного процесу. Види 

операційних процесів. Життєвий цикл та режими функціонування 

операційної системи. Зміст та сфери операційного менеджменту. Цілі та 

задачі управління операціями. Функції та методи управління операціями. 

Склад та структура системи управління операційною діяльністю. Мета та 

завдання діяльності операційного менеджера. Моделі та технології прийняття 

управлінських рішень. Система планування операційної діяльності; сфери, 

що охоплюються плануванням. Взаємозв'язок між стратегічним, тактичним 

та оперативним плануванням операцій. Сутність поняття "якість". Види 

контролю якості. Сутність поняття “продуктивність”. Складові 

продуктивності операційної діяльності.  

 

Методи прийняття управлінських рішень 

Визначення поняття “прийняття рішень” в менеджменті. Порівняльна 

характеристика інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень 

(сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування). Змістовна 

характеристика основних етапів раціональної технології прийняття рішень 

(діагноз проблеми, накопичення інформації, опрацювання альтернатив, 

оцінка альтернатив, прийняття рішень). Сутнісна характеристика методу 

“дерево рішень” як інструмента обґрунтування управлінських рішень. 

Модель задачі теорії статистичних рішень. Класифікація методів прийняття 

управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування управлінських 

рішень. Модель задачі теорії статистичних рішень. Сутнісна характеристика 

соціально-психологічних методів прийняття управлінських рішень. 

Адміністративні методи обґрунтування управлінських рішень. 



Маркетинг 

Необхідність вивчення ринків у сучасних умовах. Сутність, різновиди 

та задачі маркетингу. Основні поняття маркетингу, їхній взаємозв’язок. 

Інтенсифікація комерційних зусиль, цільовий маркетинг, соціально-етичний 

маркетинг. Життєвий цикл товару, його використання у формуванні товарної, 

цінової, конкурентної стратегії. Фірмовий імідж, його складові. Упаковка та 

конкурентоспроможність товару. Методи оцінки конкурентоспроможності. 

  



Критерії оцінювання відповідей на вступному випробуванні 

 

Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних 

досягнень вступників та встановлюють відповідність між вимогами до знань 

і умінь вступників та показником оцінки в балах. 

Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно. 

 

Рівень досягнень Оцінка 

(5 бальна шкала) 

Оцінка 

(12 бальна шкала) 

відмінно 5 12-10 

добре 4 9-7 

задовільно 3 6-4 

незадовільно 2 1-3 

 

Відмінно – вступник дав повні та коректні відповіді на всі три питання 

білету. Він в достатній мірі володіє основами менеджменту компанії, розуміє 

не тільки основні поняття, а й знає методики, підходи, стандарти, засоби 

управління організацією в цілому, а також проектами, процесами, 

персоналом, ризиками в компанії. 

Добре – вступник знає основи менеджменту в компанії, вміє пояснити 

основні характеристики та закономірності. Відповідь правильна, логічна,  

обґрунтована, хоча в ній допущені помилки при описі моделей, методик, 

підходів до управління різними компонентами організації. 

Задовільно - вступник в цілому відповідає на питання, але відповіді 

неповні, неточні, з помилками щодо основних понять. Методик та моделей 

вступник навести не може. 

Незадовільно – відповідь фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про управління бізнесом. 

 

При оцінюванні відповіді на вступному випробуванні  враховуються: 

правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність; 

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо;  

вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх; 

самостійність суджень. 
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