ВСТУП
Мета вступних випробувань із спеціальності «Менеджмент», спеціалізаціїя «Бізнес–
адміністрування» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань,
умінь і навичок вступників під час набуття першої вищої освіти та практичної діяльності в
сфері управління бізнесом.
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 освітньокваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес–
адміністрування». Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки
ступеню вищої освіти «бакалавр» із спеціальності 073 — «Менеджмент». Разом з тим
програма передбачає і певні знання із економічної теорії, проектного менеджменту,
управління якістю, ризик-менеджменту, управління інноваціями.
Програма побудована за функціональними модулями і має міжпредметний
синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має
бути підготовлений бакалавр із спеціальності 073 «Менеджмент». Згідно з чинною
Освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій
належать: планова, організаційна, мотиваційна, контрольна та координаційна.
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 та функціонування організацій.
Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ВНЗ
“Університет економіки та права “КРОК”
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ПРОГРАМА
Модуль 1. ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Загальна характеристика функції планування
Місце і значення планування в циклі менеджменту. Основні елементи системи
планування. Типи планів у організації: стратегічні та оперативні, коротко- та довгострокові
плани, завдання та орієнтири. Основи бізнес-планування.
Поняття стратегії та її елементи. Технологія стратегічного планування. Поняття
бачення та місії компанії. Етапи процесу стратегічного планування. Інструменти
проведення стратегічного аналізу.
1.2. Функція планування інноваційної діяльності
організацій
Сутність інноваційної діяльності організації. Моніторинг факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища, що впливають на розвиток інноваційного процесу. Структура та
моделі інноваційного процесу. Сутність, завдання та функції інноваційного менеджменту.
Стратегічне та тактичне планування інноваційної діяльності. Види інноваційних
стратегій, методи та моделі їх обґрунтування. Механізм фінансування інноваційної діяльності.
Методи оцінки економічної ефективності та соціальних наслідків упровадження інновацій.
1.3. Планування проектів в організації
Сутність проекту та основні його характеристики. Методи та засоби планування
проектів. Сітьове планування. Сучасні програмні засоби проектного менеджменту.
Поняття портфелю проектів. Планування програм. Стандарти управління проектами
та програмами.
Показники економічної ефективності проектів. Моделі аналізу економічної
ефективності інвестиційних проектів. Основи проектного аналізу.
Модуль 2. ФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Сутнісна характеристика функції організації
Сутність функції організації та її місце в системі управління. Основні складові
організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності.
Схема організаційної структури управління.
Централізація і децентралізація. Поділ управлінської праці (сфери і рівні менеджменту).
Матриця відповідальності.
Характеристика основних типів організаційних структур управління: лінійної,
функціональної, лінійно-функціональної, дивізіональної, матричної. Мережеві організаційні
структури.
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2.2. Особливості організації
бізнес-процесів в компанії
Поняття бізнес-процесу. Види бізнес-процесів. Стандартизація в галузі процесного
менеджменту. Особливості та характеристики процесного управління.
Моделювання бізнес-процесів в організації – методи та засоби.
2.3. Організаційні засади проектного управління
Види організаційних структур управління проектами в компанії: функціональна,
матрична, проектна. Особливості управління проектами в різних організаційних
структурах.
Політика та стандарти управління проектами в компанії – процес розробки та
структура. Організація процесів управління проектами в компанії.
Модуль 3. ФУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1. Сутнісна характеристика мотивації
Сутнісна характеристика мотивації як функції управління. Співвідношення понять
«потреби», «спонукання», «стимули», «мотивація». Види стимулів та їх характеристика.
Модель процесу мотивації. Основні фактори мотивації згідно з процесним підходом.
Стилі керівництва. Поняття лідерства, «формального» та «неформального» лідера.
Процес формування ефективної команди. Характеристик організаційної поведінки. Культура в
організації.
3.2. Особливості реалізації функції мотивації
в організаціях
Функцiя управління персоналом. Визначення показників, які характеризують
кадровий потенціал організації. Механізм мотивації антикризової діяльності в організації.
Система мотивації інноваційної діяльності в організації. Методи стимулювання
креативності персоналу. Визначення критеріїв та вибір систем мотивації в компанії.
Об’єкт, суб’єкт та предмет конкуренції. Види конкуренції. Конкурентоспроможність
- основа виживання та досягнення організацією довготривалого ринкового успіху.
3.3. Мотивація в проектах
Психологічні аспекти проектного менеджменту. Команда проекту, її
характеристики. Сучасні підходи до мотивації в проектах.
Лідер в проекті. Планування трудових ресурсів та розробки системи мотивації в
проекті. Матриця відповідальності проекту. Фактори успіху проекту.
Модуль 4. ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
4.1. Загальна характеристика функції контролю
Роль і місце контролю в системі управління. Етапи процесу контролю. Модель процесу
контролю. Види управлінського контролю: попередній; поточний; завершальний.
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Класифікація інструментів управлінського контролю. Фінансовий контроль та його
основні складові. Характеристика інструментів аналізу фінансової звітності.
Сутнісна характеристика контролю якості продукції. Методи оцінки рівня якості
(об’єктивний, органолептичний, диференційований). Види і методи технічного контролю
якості.
Контроль поведінки працівників: модель; методи оцінки реального виконання;
прямий управлінський контроль; замінники прямого управлінського контролю.
Ефективність діяльності організації. Поняття «організаційна ефективність».
Класифікація видів ефективності організації: індивідуальна, групова, загально
організаційна.
4.2. Особливості контролю в організаціях
Моніторинг інноваційного процесу на підприємстві. Сутність, види та методи
контролю в інноваційному менеджменті.
Контроль положення організації в просторі конкуренції. Принципи та загальний
порядок оцінки конкурентоспроможності.
4.3. Контроль проектів і процесів в організації
Сутність і види контролю в проектах. Інструменти та засоби контролю в проектах.
Планування контролю проектів.
Контроль реалізації бізнес-процесів компанії. Показники ефективності бізнеспроцесів. Функціонально-вартісний аналіз бізнес-процесів.
Модуль 5. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Сутнісна характеристика управління ризиками
Поняття ризику, класифікація, характеристики. Сутність управління ризиками.
Етапи ризик-менежменту. Служба ризик-менеджменту в організації.
Інформаційні системи управління ризиками в організації.
5.2. Особливості управління ризиками в організації
Аналіз ризиків. Методи ідентифікації ризиків. Організація робіт по оцінці ризиків в
компанії. Показники вимірювання ризиків.
Методи боротьби з ризиками. Види експертиз. Прогнозування та планування ризиків
та заходів по зменшенню їх наслідків.
5.3. Особливості управління ризиками в проектах
Функції ризик-менеджера проекту. Процеси управління ризиками в проектах згідно
з міжнародними стандартами проектного менеджменту.
Методи та засоби оцінки ризиків в проектах: експертний, аналоговий, статистичний,
дерева рішень.
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