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Вступ
Програма випробувань розроблена з урахуванням вимог навчального плану
спеціальності 073 "Менеджмент", спрямована перевірити рівень підготовки
студентів за освітнім ступенем «бакалавр» та висвітлює питання основних
курсів, зазначає вимоги до відповідей абітурієнтів.
Фахові випробування для вступу на освітній ступінь «магістр» за
спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньою програмою “Менеджмент
організацій і адміністрування” включає такі дисципліни:
1. Історія менеджменту
2. Менеджмент
3. Управління персоналом
4. Маркетинг
5. Інвестиційний менеджмент
6. Стратегічне управління.
Метою вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 073
"Менеджмент" є формування контингенту студентів, найбільш здібних до
успішного опанування дисциплін означеної освітньої програми шляхом
оцінювання рівня сформованості базових і спеціальних професійних
компетентностей абітурієнтів-бакалаврів.
Вимоги до здібностей та рівня підготовленості абітурієнтів. Успішне
засвоєння навчальної програми освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності
073 «Менеджмент» за освітньою програмою “Менеджмент організацій”
потребує від абітурієнта наявності базової вищої освіти за однойменною
спеціальністю, а також здібності до поглиблення базових і професійних
компетентностей у сфері менеджменту організацій і адміністрування.
Зміст програми вступних іспитів. Програма вступного іспиту до
магістратури зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою
“Менеджмент організацій і адміністрування” має інтегрований характер і
включає навчальний матеріал чотирьох модулів:
Модуль 1. Менеджмент
1.1. Історія менеджменту
1.2. Основи менеджменту
1.3. Управління персоналом
Модуль 2. Маркетинг
Модуль 3. Інвестиційний менеджмент
Модуль 4. Стратегічне управління
Порядок проведення вступного іспиту визначається «Правилами прийому
до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році».
Формою проведення вступних випробувань до магістратури за
освітньою програмою “Менеджмент організацій і адміністрування” є письмовий
іспит.

МОДУЛЬ 1. МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Історія менеджменту
1.1.1 Розвиток управління у Стародавньому Світі
Основні підходи до періодизації історії менеджменту: принципи
класифікації і періодизації в історичних науках; основні підходи до періодизації
історії; управлінські революції як етапи управлінського розвитку.
Становлення управління у первісному суспільстві: виникнення і розвиток
управлінських функцій у первісному суспільстві; розвиток управлінських,
економічних і соціальних відносин у первісному суспільстві; можливі
організаційні структури перших систем управління в історії людства.
Розвиток управління у Стародавньому Єгипті: розвиток менеджменту і
проектного управління; основні управлінські досягнення при будівництві
пірамід; літературний внесок єгипетської цивілізації у розвиток управління.
Розвиток управління у Стародавній Індії: особливості соціальної
структури суспільства як основа розвитку управлінських ідей; літературний
внесок індійської цивілізації у розвиток управління.
Розвиток управління у Стародавньому Китаї: проблеми управління у
концепціях давньокитайських мудреців; літературний внесок китайської
цивілізації у розвиток управління.
Розвиток управління у Стародавній Греції та Стародавньому Римі: внесок
грецької цивілізації у розвиток науки управління; розвиток управлінських ідей у
працях давньогрецьких філософів; управлінські ідеї Стародавнього Риму;
літературний внесок римської цивілізації у розвиток управління; вплив
стародавніх греків на формування управлінської думки у Стародавньому Римі.
1.1.2 Розвиток управлінської думки нашої ери та
еволюція шкіл менеджменту
Особливості розвитку східної та західної управлінської думки нашої ери:
порівняння шляхів розвитку західноєвропейської та східної цивілізацій;
управлінські ідеї Середньовіччя.
Управлінська думка часів Київської Русі. Становлення і розвиток
управлінської думки в Україні ХVІІІ – початку ХХ ст.
Передумови становлення і формування теорії управління.
Становлення і розвиток школи наукового менеджменту: основні
теоретичні положення науки управління та їх розвиток; Ф.Тейлор – засновник
школи наукового менеджменту; праці Ф.У.Тейлора – відображення теоретичних
положень його концепції управління; послідовники Ф.Тейлора у розвитку
наукового менеджменту в США; теорія “вивчення рухів” Френка і Ліліан
Гілбрет; графіки Гантта – як інструмент вдосконалення планування
виробництва; “Дванадцять принципів продуктивності” – відображення ідей
Г.Емерсона щодо раціоналізації виробництва; О.К.Гастєв – основоположник
наукової організації праці; розвиток “філософії практики” у теорії “фордизму”.

Умови становлення і розвитку адміністративної школи менеджменту:
системність – основа поглядів Анрі Файоля; необхідність теорії менеджменту і
сутність адміністративної школи; принципи і функції менеджменту; розвиток
“файолізму” у Великобританії – “логічні квадрати” Л.Урвіка; у США –
Дж.Муні, А.Рейлі; вчення М.Вебера про бюрократію.
Необхідність та передумови розвитку біхейвіористського напряму у теорії
менеджменту: формування теорії промислової психології; Г.Мюнстерберг –
основоположник психотехніки; “принцип групи” та “закон ситуації”
М.П.Фоллєт; роль людського фактору у розвитку науки менеджменту Хоторнські дослідження Е.Мейо, засновника школи людських відносин;
А.Маслоу – автор «піраміди потреб»; теорія мотивації підприємницьких
здібностей Д.Макклелланда; мотиваційна теорія Ф.Герцберга; теорії «Х» та «У»
Д.Мак-Грегора; організаційна інтеграція Ч.Барнарда.
Становлення і розвиток кількісної школи менеджменту: «теорія загальних
систем» Людвіга фон Берталанфі; тектологія – всезагальна організаційна наука;
Пітер Друкер – сучасний представник системного підходу.
Характерні ознаки теорії управління на сучасному етапі розвитку
менеджменту – теорія гуру.
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1.2. Менеджмент
1.2.1. Теоретичні основи управління
Поняття менеджменту. Характеристика законів менеджменту. Поняття та
еволюція загальних принципів управління. Сучасний погляд на визначення
організації в суспільстві та економіці. Середовище існування організації.
Сутність та класифікація управлінських рішень. Процес прийняття рішень.
Фактори, які впливають на процес прийняття рішень.
1.2.2. Функції менеджменту
Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні. Загальні функції
менеджменту: планування, організація взаємодії, мотивація, контроль. Сутність
планування, його види та взаємозв’язок. Види планів та основних документів в
плануванні організації. Сутність і зміст функції організації взаємодії.
Особливості організаційних структур на сучасному етапі. Класифікація
організаційних структур управління. Принципи та
правила побудови
структури управління організацією. Поняття мотивації та класифікація
мотиваційних теорій (змістовні та процесуальні). Поняття та зміст контролю в
менеджменті. Види і періодичність проведення контролю в організації. Процес
контролю та етапи його здійснення.
1.2.3. Практика менеджменту
Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та
роль у менеджменті. Комунікаційний процес: його ключові складові,
взаємозв’язок між ними та етапи здійснення. Перешкоди в комунікаційних
каналах. Напрями удосконалення інформаційної системи менеджменту. Модель
та параметри управлінської праці. Система методів менеджменту. Стилі
керівництва: ліберальний, демократичний, автократичний. Вплив: його
різновиди та способи. Влада та її форми прояву. Природа конфлікту та його
модель. Типи конфліктів та шляхи виходу з них: внутрішньо особистісний, між
особистісний, між особистістю та групою, між груповий конфлікт. Причини та
способи запобігання появі конфліктних ситуацій. Управління конфліктною
ситуацією в організації. Природа організаційних змін та їхні різновиди.
Управління організаційними змінами. Природа, типи та управління стресами.
Модель стресової реакції. Сучасні напрями розвитку менеджменту: орієнтація
на нововведення; технократичний підхід; поєднання інтересів людини, бізнесу,
суспільства; інтернаціоналізація; глобалізація; інформатизація. Американська та
японська моделі менеджменту.
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О. Кузнецова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне :
НУВГП, 2016. - 396 с.
12.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.-М.: Дело,
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1.3. Управління персоналом
2.1.1. Основи управління персоналом
Управління персоналом як сфера професійної діяльності: зміст та напрями
розвитку в умовах становлення нової економіки. Методи управління
персоналом: сутність та сфера застосування. Служба управління персоналом:
структура, функції, завдання, роль у формуванні конкурентоспроможного
персоналу. служби персоналу. Зміст, завдання та механізм реалізації стратегії й
політики управління персоналом організації.
Сутність та зміст кадрового планування. Управлінські технології пошуку
та залучення кандидатів на вакантні посади, збирання та аналізу інформації про
кандидатів на вакантні посади.
2.1.2. Процес управління персоналом організації
Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу
як засобу забезпечення конкурентоспроможності працівників та підприємства
(організації). Вибір методів і форм навчання. Сутність, напрямки, етапи та
моделі реалізації кар’єри. Створення й підготовка кадрового резерву. Процедура
оцінювання та атестації персоналу. Управління процесом вивільнення
персоналу.
Інноваційні персонал-технології Передумови використання, форми, види
та
переваги
аутсорсингу.
Технологія
взаємодії
лізингодавця
та
лізингоотримувача щодо задоволення тимчасової потреби у персоналі. Переваги
зайнятості на умовах аутстафінгу для різних категорій персоналу. Наукові
підходи до обґрунтування економічної доцільності залучення персоналу за
допомогою аутсорсингу, лізингових відносин та виведення персоналу зі штату
організації. Сутність та показники організаційної, економічної та соціальної
ефективності управління персоналом.

1.
2.

3.
4.
5.
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МОДУЛЬ 2. МАРКЕТИНГ
2.1.1. Теоретичні засади маркетингової діяльності
Ґенеза радянської маркетингової думки. Етапи розвитку маркетингу в
Україні. Комплекс маркетингу. Еволюція концепції маркетинг-мікс. Види
маркетингу в залежності від типів попиту. Концепції управління маркетингом за
Ф.Котлером. Сучасні концепції управління маркетингом. Складові елементи
концепції холістичного маркетингу.
Сутність і структура маркетингового середовища підприємства. Фактори і
показники маркетингового макро- та мікросередовища підприємства.
Характеристика основних конкурентних сил ринку за М. Портером. Переваги і
недоліки первинної і вторинної маркетингової інформації. Методи збирання
первинної маркетингової інформації.
Анкетування, телефонне інтерв’ю,
індивідуальне інтерв’ю, метод фокус-групи, Інтернет-опитування: переваги і
недоліки. Типи відкритих і закритих запитань при складанні анкет.
Виникнення, сутність і зміст STP -маркетингу. Фактори та критерії
сегментування ринку. Принципи ефективного сегментування споживчого
ринку. Сегментування споживчих ринків за: географічною, демографічною,
психографічною та поведінковою ознаками. Маркетингові стратегії охоплення
ринку: недиференційованого, диференційованого та концентрованого
маркетингу. Процес оцінки цільового сегменту. Вимоги до цільового сегменту.
Стратегії вибору цільового ринку.
Різновиди маркетингової стратегії диференціації. Ланцюжок цінностей М.
Портера. Напрями конкурентної диференції за Ф. Котлером. Зміст та

процедура позиціювання товару на ринку. Побудова позиційної схеми.
Різновиди стратегій позиціювання. Маркетингові конкурентні стратегії за Ф.
Котлером та А. Літлом.
2.1.2. Практичні аспекти маркетингової діяльності
Поняття маркетингової товарної політики. Структура маркетингової
товарної політики. Рівні товару: ієрархія купівельної цінності . Сутність та
класифікація товарів широкого вжитку та виробничого призначення. Крива
ЖЦТ. Маркетингова характеристика товару на окремих етапах життєвого
циклу. Новий товар: сутність та основні типи. Джерела ідей нових товарів.
Характеристика основних етапів процесу створення нових товарів. Методи
творчого пошуку нових ідей. Латеральний маркетинг як сучасна методика
генерування ідей нових товарів. Причини успіху і невдач нових товарів.
Класифікація цін. Фактори, які впливають на ціноутворення. Класифікація
маркетингових стратегій ціноутворення.
Поняття і характеристики каналу розподілу. Функції каналу розподілу.
Фактори вибору прямого каналу розподілу або опосередкованого збуту. Види
посередників в каналах розподілу. Альтернативні системи розподілу.
Вертикальні маркетингові системи. Франчайзинг – провідна форма ВМС.
Розробка стратегії комунікацій в каналі розподілу. Рішення про управління
каналами розподілу.
Сутність комплексу маркетингових комунікацій. Елементи моделі
процесу маркетингових комунікацій. Модель Х. Лассвелла. Основні етапи
процесу просування товару. Реклама, як основний засіб системи маркетингових
комунікацій підприємства. Організація зв’язків з громадськістю на
підприємстві: цілі, засоби, функції. Цілі та засоби стимулювання збуту. Прямий
маркетинг та персональний продаж. Синтетичні засоби маркетингових
комунікацій.
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МОДУЛЬ 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
3.1.1. Теоретичні та методичні засади інвестиційного менеджменту
Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Цілі, задачі, функції
інвестиційного менеджменту. Механізм інвестиційного менеджменту.
Необхідність і значущість інвестицій на макро- й мікрорівні. Класифікація
інвестицій підприємства і їх характеристика.
Зміст та функції інвестиційного менеджменту. Підходи до визначення
головної мети інвестиційного менеджменту. Основні задачі завдання реалізації
головної мети інвестиційного менеджменту.
Суть інвестиційних ресурсів та їх види. Формування інвестиційних
ресурсів. Методика розрахунку потреби в інвестиційних ресурсах. Оптимізація

структури інвестиційних ресурсів. Джерела інвестиційних ресурсів. Процес
розміщення інвестиційних ресурсів. Основні схеми фінансування реальних
інвестиційних проектів. Політика формування інвестиційних ресурсів.
Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.
Показники інформаційного забезпечення. Системи і методи інвестиційного
планування. Системи і методи інвестиційного контролю.
Інвестиційний
маркетинг.
Методи економічної ефективності та окупності довгострокових
інвестицій. Урахування ризиків при аналізі довгострокових інвестицій.
Методика порівняльного аналізу ефективності інвестиційних проектів.
3.1.2. Особливості інвестиційного менеджменту
Поняття інвестиційної стратегії. Принципи і послідовність розроблення
інвестиційної стратегії. Стратегічні цілі та процес їх формування.
Обґрунтування стратегічних форм інвестиційної діяльності. Оцінка результатів
розробленої інвестиційної стратегії. Визначення періоду формування
інвестиційної стратегії. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного
середовища. Оцінка сильних і слабких сторін підприємства. Формування
інвестиційної політики підприємства.
Поняття інвестиційного проекту та проектного циклу. Вимоги до
розробки інвестиційних проектів. Інвестиційна програма підприємства. Функції
бізнес-плану як інструменту управління проектом. Структура бізнес-плану.
Управління грошовими потоками інвестиційного проекту.
Інвестиційний портфель, цілі та принципи його формування. Портфель
реальних інвестиційних проектів та портфель цінних паперів. Характеристика
основних етапів формування портфеля. Стадії фінансового аналізу та
формування портфеля.
3.1.3. Практичні аспекти інвестиційного менеджменту
Роль стратегії у формуванні інвестиційних рішень. Оцінка
результативності розробленої інвестиційної стратегії. Методи оптимізації
інвестиційного портфеля. Формування інвестиційної політики та інвестиційної
стратегії з урахуванням факторів зовнішнього середовища. Оцінка вартості
інвестиційного проекту з використанням моделі Блека- Шоулза.
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МОДУЛЬ 4. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
4.1.1. Теоретичні основи стратегічного управління.
Концепція стратегічного управління: сутність, структура, особливості та
механізм здійснення. Стратегія та стратегічний набір: сутність, вимоги та
підходи до формування. Бачення, місія та стратегічні цілі підприємства.
Стратегічна сегментація та оцінювання привабливості стратегічних зон
господарювання. Конкурентний аналіз, сутність та інструментарій.
Конкурентоспроможність
підприємства
та
методи
її
оцінювання.
Загальноконкурентні стратегії за М.Портером: основні ознаки та ризики
впровадження цих стратегій.
Поняття диверсифікації, мета, переваги та недоліки. Критерії для
оцінювання можливостей диверсифікації.
4.1.2. Практичні аспекти стратегічного управління.

Інструменти стратегічної діагностики внутрішнього середовища
підприємства. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства та
його методи. Модель 5-ти сил Портера. Сутність, загальна характеристика
портфельного аналізу, його основні етапи та прийоми. Гіпотези матриці BCG та
характеристика її основних положень. Переваги та основні недоліки матриці
BCG. Модифікована матриця BCG: сутність, критерії та основні стратегічні
альтернативи. Основні стратегічні альтернативи матриці «General Electric» –
«McKinsey» та межі її застосування. Розробка бізнес-стратегій та
функціональних стратегій для стратегічних бізнес-одиниць на основі матриці
«Shell» – DPM. Основні стратегічні рекомендації матриці Ансоффа, її переваги
та недоліки.
4.1.3. Сучасні методи та моделі стратегічного управління.
Моделі стратегічного вимірювання ефективності бізнесу: система
збалансованих показників, система показників відповідальності, піраміда
МакНейра.
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