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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент (Освітня 

програма: Менеджмент. Бізнес-адміністрування) проводяться з метою 

визначення можливості вступників засвоїти навчальну програму підготовки 

магістра. 

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок вступників. 

Фахові вступні випробування проходять в усній формі. Вступники 

дають відповідь на три питання, які дозволяють перевірити сформованість у 

нього відповідних умінь та навичок, необхідних керівнику будь-якого рівня 

управління. 

Навчання в магістратурі за спеціальністю 073 Менеджмент забезпечує 

отримання навичок прийняття рішень у галузі стратегічного та операційного 

управління і бізнес-планування, що передбачає глибоке вивчення основних 

сфер функціонального менеджменту, маркетингу та управління персоналом в 

умовах мінливого й часто несприятливого бізнес-середовища.  

До конкурсу на вступ у магістратуру зі спеціальності 073 Менеджмент 

(Освітня програма: Менеджмент. Бізнес-адміністрування) запрошуються 

спеціалісти або магістри будь-якого фаху. Тому метою вступних 

випробувань є виявлення найбільш здібних вступників, що в результаті 

навчання та самоосвіти демонструють високий рівень ерудиції щодо проблем 

функціонування міжнародного бізнесу у всіх його аспектах: мікро та 

макроекономічних, маркетингових, управлінських тощо.  

Основною метою вступного екзамену з бізнес-адміністрування є 

перевірка знань та вмінь вступників. 

Вступник повинен знати: поняття та принципи бізнес-

адміністрування; класифікацію методів управління та прийняття рішень; 



управлінські функції адміністрування логістичної системи; принципи 

антикризового управління; 

Вступник повинен вміти: приймати управлінські рішення в умовах 

динамічного мінливого зовнішнього середовища, оцінювати ефективність 

маркетингової діяльності; розробляти організаційну структуру, адекватну 

стратегії та цілям діяльності організації; організовувати час, проводити 

самоаналіз та само менеджмент. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Не склав 

0 – 99 Вступник має слабкі уявлення про об’єкт 

вивчення (питання), не може відтворити або 

відтворює лише незначну частину основних 

понять. 

С
к
л
ав

 

Початковий 100 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, може навести окремі 

елементарні основні визначення. 

101 – 109 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, може навести окремі 

елементарні основні визначення, чітко 

формулює власну думку. 

110 – 119 Вступник має уявлення про об’єкт вивчення, 

відтворює менше половини навчального 

матеріалу, може навести окремі елементарні 

основні визначення, виявляє здатність 

елементарно викласти думку, при допомозі 

комісії може виконати певні елементарні 

завдання. 

Середній 120 – 129 Вступник може відтворити лише частину з 

теоретичного матеріалу з основ фінансово-

економічної діяльності, знає лише основні 

визначення та питання, не повністю 

відповідає на питання екзаменаційного 

білету, при вирішенні завдань допускає 

неточності принципового характеру, не 

додержується послідовності викладання 

матеріалу екзаменаційного білету. 



130 – 139 Вступник може відтворити лише частину 

теоретичного матеріалу з основ фінансово-

економічної діяльності, знає лише основні 

визначення та питання, не повністю 

відповідає на питання екзаменаційного 

білету, при вирішенні завдань допускає 

неточності принципового характеру, не 

додержується послідовності викладання 

матеріалу екзаменаційного білету. У 

відповіді вступника може бути порушена 

послідовність викладання теоретичного 

матеріалу, можуть мати місце перекручення 

у формуванні складних теоретичних 

положень. 

140 – 149 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань фінансово-економічної діяльності. 

Достатній 150 – 159 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань фінансово-економічної діяльності. 

При цьому вступник може самостійно 

аналізувати, узагальнювати та робити 

висновки, вміє наводити власні приклади на 

підтвердження викладених думок. Але 

відповідь вступника має окремі несуттєві 

неточності. 

160 – 169 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань фінансово-економічної діяльності. 

При цьому вступник може встановлювати 



найсуттєвіші зв’язки між явищами, 

факторами, самостійно аналізувати, 

узагальнювати та робити висновки. 

170 – 179 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань фінансово-економічної діяльності. 

При цьому вступник вміє застосовувати 

отримані знання в різних  ситуаціях, вміє 

узагальнювати та систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власних аргументаціях. 

Високий 180 – 189 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань фінансово-економічної діяльності. 

При цьому вступник володіє глибокими і 

досконалими знаннями, застосовує отримані 

теоретичні знання в нестандартних 

ситуаціях, вміє узагальнювати і 

систематизувати інформацію, використовує 

загальновідомі докази у власній 

аргументації, вміє наводити власні приклади 

на підтвердження викладених думок, 

критично оцінює окремі факти і явища в 

діяльності підприємств, установ, організацій. 

190 – 199 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань фінансово-економічної діяльності. 

При цьому вступник володіє глибокими і 

досконалими знаннями, застосовує отримані 

теоретичні знання в нестандартних 



ситуаціях, вміє узагальнювати і 

систематизувати інформацію, використовує 

загальновідомі докази у власній 

аргументації, вміє наводити власні приклади 

на підтвердження викладених думок, 

критично оцінює окремі факти і явища в 

діяльності підприємств, установ, організацій, 

виявляє особисту позицію щодо них. Може 

самостійно ставити та розв’язувати 

проблеми, вміє застосовувати теоретичні 

знання при розв’язанні практичних завдань. 

200 Вступник розуміє і знає теоретичні та 

методологічні основи фінансово-економічної 

діяльності, володіє основними положеннями, 

принципами, поняттями та розуміє сутність 

фахових економічних дефініцій. Достатньо 

висвітлює теоретичні знання та навички їх 

практичного застосування з відповідних 

питань фінансово-економічної діяльності. 

При цьому вступник володіє глибокими і 

досконалими знаннями, застосовує отримані 

теоретичні знання в нестандартних 

ситуаціях, вміє узагальнювати і 

систематизувати інформацію, використовує 

загальновідомі докази у власній 

аргументації, вміє наводити власні приклади 

на підтвердження викладених думок, 

критично оцінює окремі факти і явища в 

діяльності підприємств, установ, організацій, 

виявляє особисту позицію щодо них. Може 

самостійно ставити та розв’язувати 

проблеми, вміє застосовувати теоретичні 

знання при розв’язанні практичних завдань. 

Переконливо аргументує особисту позицію, 

узгоджуючи її з отриманими знаннями та 

загальними цінностями, розвиває свої 

обдарування та нахили. 

 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 



ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 

1. Сутність і значення менеджменту. 

2. Історія розвитку менеджменту. 

3. Організація як об’єкт управління. 

4. Управлінські рішення. 

5. Планування в організації. 

6. Організування як загальна функція менеджменту. 

7. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

8. Управлінський контроль. 

9. Лідерство і влада в організації. 

10. Інформація та комунікація в менеджменті. 

11. Ефективність управління організацією. 

12. Операційний менеджмент та його функції. 

13. Обґрунтування рішень в операційному менеджменті. 

14. Планування і контроль реалізації операційної функції організації. 

15. Забезпечення сталого функціонування операційної системи. 

16. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності. 

17. Розвиток операційної системи. 

18. Інструментарій проектного менеджменту. 

19. Фінансовий менеджмент: цілі та зміст. 

20. Фінансове прогнозування і планування. 

21. Методи визначення фінансових потреб. 

22. Методи фінансового планування. 

23. Фінансове управління на основі бюджетування. 

24. Схеми та джерела фінансування. 

25. Довгострокові пасиви. 

26. Методи середньо- та короткострокового фінансування. 

27. Вартість капіталу. 

28. Середньозважена вартість капіталу. 

29. Оптимізація структури капіталу. 

30. Управління прибутком. 

31. Поняття і класифікація фінансових ризиків підприємства. 

32. Управління фінансовими ризиками. 

33. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 

34. Завдання та функції інвестиційного менеджменту. 

35. Управління реальними інвестиціями підприємства. 

36. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. 



37. Сутність та зміст діагностики фінансового стану підприємства. 

38. Економічна оцінка балансу підприємства. 

39. Діагностика основних показників фінансового стану підприємства. 

40. Оцінювання використання капіталу підприємства. 

41. Паблік рилейшнз: історія розвитку. 

42. Сутність та основні визначення зв’язків з громадськістю. 

43. Основні комунікації в паблік рилейшнз. 

44. Зв’язки з громадськістю та засоби масової комунікації. 

45. Паблік рилейшнз у промисловості. 

46. Паблік рилейшнз у політиці та державній службі. 

47. Види та методи сприйняття. 

48. Система внутрішніх комунікацій. 

49. Етичні норми в паблік рилейшнз.  

50. Сучасна концепція маркетингу. 

51. Основи маркетингової діяльності. 

52. Маркетингові дослідження та сегментація ринку. 

53. Маркетингова товарна політика і планування нових товарів. 

54. Маркетингова цінова політика. 

55. Маркетингова політики комунікацій. 

56. Маркетингова політика розподілу. 

57. Організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві. 

58. Основи методології ціноутворення. 

59. Система цін. Механізм ціноутворення. 

60. Формування цін в умовах ринку. 

61. Правове регулювання ціноутворення в Україні. 

62. Маркетинговий менеджмент: сутність, проблеми впровадження. 

63. Маркетингові стратегії. 

64. Цінові стратегії. 

65. Алгоритм формалізованого вибору маркетингових стратегій. 

 

 

HR-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Історія виникнення HR-менеджменту. 

2. Основні культурні архетипи HR-менеджменту. 

3. Чинники, які впливають на HR-менеджмент. 

4. Управління персоналом і HR-менеджмент: спільні риси і відмінності. 

5. Предмет і основні завдання HR-менеджменту. 

6. Роль відділу HR в організації. 



7. Філософія HR-менеджменту. 

8. Концепція НR – методологія, система, технологія НR. 

9. Закономірності і принципи HR-менеджменту. 

10. Методи HR-менеджменту. 

11. Зміст понять «кадрова політика», «кадрова стратегія». 

12. Стратегічні цілі HR-менеджменту. 

13. Види кадрових стратегій. 

14. Операційні плани, функції відділу HR.  

15. Організаційна структура. 

16. Лідерство в організаціях.  

17. Лідерство і організаційна культура.  

18. Робочі групи і команда.  

19. Базова модель мотивації. 

20. Матеріальне і нематеріальне стимулювання.  

21. Інтенсифікація і екстесифікація праці.  

22. Системи оплати праці.  

23. Сучасні тренди HR-менеджменту. 

24. Виклики перед НR в контексті глобалізації. 

25. Міграція і іміграція. 

26. Навчання і розвиток: системний підхід. 

27. Розвиток компетенцій у керівної ланки. 

28. Кадровий резерв, поняття і етапи кар’єри.  

29. Оцінка персоналу в організаціях. 

30. Форми ділової оцінки співробітників.  

31. Атестація та аудит персоналу. 

32. Діловий етикет при атестації і оцінці. 

33. Участь персоналу в управління організації. 

34. Управління стресом і турбота про співробітників. 

35. PR-управління комунікацією в конфлікті. 

36. Формування правил поведінки. 
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