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ВСТУП 

 

Мета вступних випробувань зі спеціалізації «Продакт-менеджмент» 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 

управлінні продуктами.  

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 «Продакт-менеджмент» 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, управління продажами, маркетингу, бізнес-адміністрування. 

Програма побудована за темами, які відповідають функціям, для виконання яких має 

бути підготовлений магістр з напряму 073 «Менеджмент» зі спеціалізації «Продакт-

менеджмент». Майбутній продукт-менеджмер повинен мати навички управління бізнесом, 

знати основи управління бізнес-проектами та володіти компетентностями маркетолога та 

продавця продукту. 

У кожній темі 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 

 

 

1.1. Основи управління продуктами 

 

 Життєвий цикл проекту. Життєвий цикл продуктц. Продукт проекту. Типи продуктів. 

Фази життєвого циклу проекту. Фази життєвого циклу продукту. Вимоги споживачів до 

продукту. Концепція продукту. Підтримка продукту. Управління дослідною експлуатацією 

нових продуктів та промислових зразків. Дизайн продукту. Цінність продукту. 

 

 

1.2. Основи маркетингового менеджменту 

 

 Методи аналізу конкурентів. Визначення продуктової стратегії та тактичного плану 

заходів. Розробка документів з дослідження ринків та продуктів. Оцінка можливості 

договірних відносин та отримання ліцензій. Базове позиціювання та адресування продукту. 

Презентація демо-продукту споживачам. Методи ціноутворення. Основи креативного 

менеджменту. Методи довгострокового планування. Методи визначення цільової аудиторії. 

Розробка маркетингової стратегії компанії. Створення бренду компанії. Поняття 

брендування. 

 

 

1.3. Основи бізнес-адміністрування 

 

 Стратегічний розвиток бізнесу. Структура стратегічного плану. Бачення, місія, дерево 

цілей компанії. Критерії визначення цілей бізнесу. Цикл стратегічного управління бізнесом. 

Місце проектного менеджменту в стратегії компанії. Бізнес-планування. Структура бізнес-

плану. Методики розрахунку показників економічної ефективності проекту. Прогнозування 

прибутку компанії. Лідер бізнесу. Формальне та неформальне лідерство. Креативність 

лідера. Бізнес-аналітика. Бізнес-статистика та бізнес-звітність. Методи генерації бізнес-ідей. 

Комунікації в бізнесі. Управління знаннями в компанії. Управління закупівлями. 

 

1.4. Основи управління проектами 

  

 Поняття проекту. Класифікація проектів. Місце продукт-менеджера в ІТ-сфері. 

Методології управління проектами. Основні структури проекту. Команда проекту. Лідер 

проекту. Бюджетування проекту, методи. Поняття успіху проекту та успіху продукту. 

Управління комунікаціями в проекті. Управління зацікавленими сторонами проекту. 

Організаційна структура проекту. Методи планування часу проекту. Поняття стартапу. 

Управління закупівлями в проекті. Управління цінністю проекту. 

 

 
 

1.5. Основи управління продажами 

 

 Види збутових каналів. Сегментування ринку. Методи складання прогнозів потреб. 

Методи оцінки потреб споживачів. Методи стимулювання збуту. Проекти впровадження 

нових видів послуг та нових продуктів. Методи просування товарів на ринку. Проекти 

сервісного обслуговування продукту. Поняття конкурентоспроможності нових продуктів. 

Методи формування каналів збуту. Оцінка ефективності комерційних угод. Методи веденні 

переговорів. Розробка альтернативних управлінських рішень. Інструменти продажу. 

Управління комунікаціями в процесі продажів. 



1.6. Правова культура продукт-менеджера 
 

 Законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність. Нормативно-

правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі 

та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Правила застосування 

штрих-кодів та сучасних комп'ютерних технологій у системі збуту. Порядок проведення 

оптово-промислових ярмарків. Кон'юнктура товарного ринку та фактори, які впливають на її 

формування. Джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції 

формування потреб населення. Методи прогнозування попиту на окремі групи товарів. 

Принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб 

споживачів. Основи зобов'язального та договірного права. Державна та міжнародна системи 

класифікації товарів та послуг. Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічна 

документація щодо сертифікації товарів та послуг й торгівлі. Методику та методи 

визначення ефективності маркетингової діяльності. Міжнародні правила щодо тлумачення 

торгових термінів «Інкотермс». Основи товарознавства. Методи економічного та 

статистичного аналізу. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої 

санітарії та особистої гігієни. 

 

1.7. Основи ризик-менеджменту 

 

 Поняття ризиків в бізнесі та в проектах. Класифікація ризиків. Характеристики 

ризику. Маркетингові ризики. Методи ідентифікації ризиків. Процес управління ризиками. 

Стандарти ризик-менеджменту. Методи і моделі кількісної оцінки ризиків. Стратегії 

управління ризиками.  Методи боротьби з ризиками. План управління ризиками.  

  



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 управління продуктом, розуміє не 

тільки основні поняття, а й знає методики, підходи, стандарт, засоби 

просування та продажу продукту на ринку, а також основи бізнес-аналітики, 

брендінгу, бізнес-планування та маркетингу. 

Добре – вступник знає основи управління продуктом, вміє пояснити 

основні характеристики та закономірності. Відповідь правильна, логічна,  

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

підходів до управління різними характеристиками та елементами продукту. 

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 продукт-менеджмент. 

 

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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