
Кшв,2018

Данченко О.Б.Завщувач кафедри

РОЗГЛЯНУТО I СХВАЛЕНО

на зас1данн1 кафедри

б1знес адм1н1стрування та управл1ння проектами

(протокол №7 вщ 16 березня 2018 р.)

ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступу на навчання заспещальшстю Менеджмент

(освггня програма Б1знес-мед1ац1я)

для здобуття ступеня мапстра

на основ! здобутого ступеня бакалавра

Автор: Данченко О.Б., д.т.н., доцент

ВЕРДЖУЮ
комки

Н.М. Л1ТВ1Н

2018 р.

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УН1ВЕРСИТЕТ ЕКОНОМ1КИ ТА ПРАВА "КРОК"



 



ВСТУП 

Мета вступних випробувань зі спеціалізації «Бізнес–медіація» для здобуття ступеня вищої 

освіти - магістр — виявлення рівня знань, умінь і навичок вступників під час набуття першої 

вищої освіти та практичної діяльності в сфері управління бізнесом, а саме в управління 

конфліктами в бізнесі.  

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння 

освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за будь-

якою спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

економічних, технічних, управлінських наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння 

державною та англійською мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань охоплює коло 

питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у 

магістратурі ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК” з метою здобуття ступеня вищої 
освіти – магістр, зі спеціалізації «Бізнес–медіація» спеціальності «Менеджмент». Програму 

складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з менеджменту, 

передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 073 — 

«Менеджмент». Разом з тим програма передбачає і певні знання із  проектного менеджменту, 

психології, ризик-менеджменту, бізнес-адміністрування. 

Програма побудована за функціональними модулями і має міжпредметний 

синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має 

бути підготовлений магістр з напряму 073 «Менеджмент» зі спеціалізації «Бізнес-медіація». 

Майбутній медіатор в бізнесі повинен мати навички управління бізнесом, знати основи 

управління бізнес-проектами та володіти компетентностями бізнес-медіатора. 

У кожному модулі інтегровано матеріал певного функціонального спрямування з 

різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та 

матеріали операційного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння використовувати 

категоріальний апарат, аналітичне мислення, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими 

функціями менеджменту.   
 

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію 

ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”. 

 

 

 

  



ПРОГРАМА 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

1.1. Основи стратегічного менеджменту 

 

Поняття стратегічного менеджменту. Бачення, місія компанії. Дерево цілей. Метод 

декомпозиції при побудові дерева цілей компанії. SMART-критерії при постановці цілей 

бізнесу. Структура стратегічного плану. Цикл стратегічного менеджменту. Стратегічне 

управління бізнесом через проекти. Інструменти стратегічного аналізу. Принципи 

стратегічного менеджменту. 

 

1.2. Основи фінансового менеджменту 

 

Теоретичні і організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення 

фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками підприємства. Визначення 

вартості грошей у часі і її використовування у фінансових розрахунках. Управління 

прибутком. Управління активами підприємства. Вартість й оптимізація структури капіталу. 

 

1.3. Основи операційного менеджменту 

 

Поняття операційного менеджменту. Класифікація бізнес-процесів компанії. Сучасні 

стандарти моделювання бізнес-процесів. Оптимізація та реінжиніринг бізнес-процесів. 

Показники ефективності операційної діяльності компанії.  

 

1.4. Основи управління знаннями в бізнесі 

 

Управління знаннями в бізнесі. Види знань в компанії. Інструменти та методики 

управління знаннями. Методи та засоби навчання в управлінні знаннями компанії. 

Впровадження системи управління знаннями у компанії. 

 

1.5. Основи ризик-менеджменту 

 

Управління бізнес-ризиками. Класифікація ризиків. Методи ідентифікації та аналізу 

ризиків бізнесу. Структура системи ризик-менеджменту в компанії. Стратегії боротьби з 

ризиками. Методи боротьби з ризиками. Ризики в процесі бізнес-медіації. 

 

1.6. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу 

 

Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління організацією. 

Формування відносин з працівниками на засадах корпоративної соціальної відповідальності. 

Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі. Інформаційна 

політика і соціальна звітність. 

 

1.7. Додаткові елементи бізнес-адміністрування 

 

Теорія організації. Типові організаційні структури. Матриця відповідальності. 

Управління змінами в бізнесі. Класифікація змін. Інструменти управління змінами. 

Управління контрактами. Типи контрактів. Процес управління контрактами.  

 



МОДУЛЬ 2. БІЗНЕС-МЕДІАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

 

1.1. Основи бізнес-медіації 

 

Поняття медіації. Види медіації. Медіація угод. Онлайн-урегулювання суперечок. 

Мистецтво модерації. Організаційна медіація. Комерційна медіація. Господарські суперечки. 

Процедура медіації. Принципи медіації. Інструменти медіації. Маркетинг в медіації. 

 

1.2. Функція аналізу в процесі бізнес-медіації 

 

Поняття системи. Системний аналіз. Методи. Системний підхід. Основи бізнес-

статистики та бізнес-звітності. Загальна логіка. Бізнес-логіка. Історія і філософія суперечки. 

 

1.3. Функція планування в процесі бізнес-медіації 

 

Комунікаційний менеджмент. Управління бізнес-переговорами. Управління часом. 

Методи. Проектний менеджмент в медіації. Антикризовий менеджмент в медіації. 

Управління командою. Типи команд. Управління зацікавленими сторонами бізнес-

суперечки. 
 

1.4. Психологічні та правові аспекти бізнес-медіації 

 

Персональна ефективність. Лідерство. Формальний та неформальний лідер. 

Конфліктологія та управління конфліктами. Типи конфліктів. Саморегуляція. 

Самоменеджмент. Коучинг. Технології комунікацій. Когнітивно-поведінковий підхід в 

медіації. Кодекс етики медіатора. Бізнес-психологія. Психологія комунікацій. Правове 

регулювання медіації. Техніки управління емоціями в медіації. Кроскультурний менеджмент. 

Стрес-менеджмент. Основи нейро-лінгвістичного програмування. Ділова риторика. 

Мистецтво презентації. Імідж медіатора. 

 

1.5. Функція прийняття рішень в процесі бізнес-медіації 

 

Технології прийняття бізнес-рішень. Побудова дерева цілей. Метод декомпозиції. 

Методи пошуку оптимального рішення. Метод побудови дерева рішень. Креативний 

менеджмент в медіації. Інформаційні технології в медіації. Управлінське консультування. 

 

 

МОДУЛЬ 3. ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В БІЗНЕС-МЕДІАЦІЇ 

 

1.1. Основи проектного менеджменту 

 

Поняття бізнес-проекту. Характеристики проекту. Обмеження проекту. Учасники 

проекту. Цілі проекту, побудова дерева цілей проекту. Життєвий цикл проекту продукт 

проекту, вимого до продукту замовника. Стандарти проектного менеджменту. Впровадження 

проектного підходу в компанії. Проектний офіс. 
 

1.2. Основні структури проекту бізнес-медіації 

 

Зміст проекту. Методи побудови. Структура продукту проекту. Види продуктів 

(результатів) проекту. СДР проекту. Організаційна структура проекту бізнес-медіації. 

Команда проекту. Матриця відповідальності проекту.  



1.3. Управління проектом бізнес-медіації 

 

Визначення критеріїв успіху проекту бізнес-медіації. Зацікавлені сторони проекту 

бізнес-медіації. Планування змісту проекту бізнес-медіації. Планування часу проекту бізнес-

медіації. Методи управління часом проекту. Планування бюджету проекту бізнес-медіації. 

Методи бюджетування проектів. Інформаційні засоби управління проектами. 

  



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 бізнес-медіації, розуміє не тільки 

основні поняття, а й знає методики, підходи, принципи, засоби медіації в 

бізнесі, а також управління конфліктами, рішеннями, комунікаціями, 

переговорами в бізнесі. 

Добре – вступник знає основи медіації в бізнесі, вміє пояснити основні 

характеристики та закономірності. Відповідь правильна, логічна,  обґрунтована, 

хоча в ній допущені помилки при описі моделей, методик, підходів до 

управління різними компонентами процесу медіації. 

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 бізнес-медіацію. 

 

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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