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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування за спеціальністю 073 «Менеджмент» передбачено 
Правилами прийому до Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 
2019 р. для тих абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 073 «Менеджмент» має за мету 
з ’ясування рівня професійних компетенцій, теоретичних знань і практичних навичок 
абітурієнтів з базових професійно-орієнтованих дисциплін «Менеджмент», «Логістика», 
«Стратегічний менеджмент»; визначення їхньої готовності до засвоєння відповідної 
освітньої програми магістерського рівня.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 073 «Менеджмент» проводиться у 
формі письмового екзамену, під час якого кожен абітурієнт виконує завдання, вміщені в 
обраному ним білеті. Кількість білетів -  ЗО. Білет включає два теоретичні питання та 10 
тестових завдань закритого типу, які містять одну правильну відповідь.

Тривалість екзамену -  80 хв.

II. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Поняття предмету, об’єкту та суб’єкту менеджменту.
2. Визначте спільне та відмінне у категоріях управління та менеджменту.
3. Розкрийте спільні та відмінні риси між менеджером, підприємцем та бізнесменом.
4. Надайте стислу характеристику сферам менеджменту.
5. Надайте характеристику рівням управління.
6. Розкрийте сутність методів менеджменту.
7. Схарактеризуйте сучасні принципи менеджменту.
8. Основні положення школи наукового управління та класичної школи.
9. Основні положення неокласичної школи менеджменту.
10. Охарактеризуйте основні наукові підходи до менеджменту.
11. Планування як функції менеджменту.
12. Організування як функцію менеджменту. Визначте лінійні та штабні повноваження.
13. Мотивування як функції менеджменту.
14. Контролювання як функція менеджменту.
15. Координування як функція менеджменту.
16. Організації як об’єкт управління.
17. Загальні характеристики організації.
18. Схарактеризуйте основні змінні внутрішнього середовища організації.
19. Визначте та надайте коротку характеристику основним факторам прямої та непрямої 

дії зовнішнього середовища організації.
20. Надайте характеристику концепції життєвого циклу організації.
21. Характеристика бюрократичної моделі організації М. Вебера.
22. Надайте стислу характеристику існуючим типам організаційних структур управління.
23. Схарактеризуйте формальні організації та визначте причини їх виникнення.
24. Надайте загальну характеристику неформальним організаціям. Визначте їх 

особливості та назвіть причини виникнення.
25. Розкрийте сутність комунікації як сполучного процесу. Охарактеризуйте різновиди 

комунікацій та назвіть комунікаційні бар’єри.
26. Розкрийте сутність прийняття управлінських рішень як сполучного процесу
27. Управління: влада та вплив.
28. Надайте характеристику підходів до керівництва та визначте стилі керівництва.
29. Соціальна відповідальність у менеджменті.
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«ЛОГІСТИКА»
1. Коротко опишіть історію розвитку логістики як науки.
2. Назвіть та опишіть 4 основних завдання логістики.
3. Моделі управління запасами
4. ІІри правильному менеджменті запасів, збільшення рівня сервісу може призвести до 

збільшення або зменшення ціни. Поясніть яким чином.
5. Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом.
6. Поня т і я мат еріального нот оку, класифікація ма теріальних потоків.
7. Класична модель у розрахунку параметрів запасів.
8. Системи планування ресурсів підприємст ва.
9. “Точно в термін’', ощадне виробництво - охарактеризувати ці підходи в управлінні 

організацією.
10. Склад як елемент логістичної системи
11. Особливості проектування ланцюга поставок
12. Дати характ еристику логістиці дистрибуції
13. Особливості виробничої логістики
14. Сутність і завдання транспортної логістики.
15. Коротка характеристика складського господарства як специфічної області 

використання логістики.
16. Вантажоперсробка. Роль тари і упаковки.
17. Класифікація вантажних перевезень. Вибір вид}' транспортного засобу.
18. Стратегія логістики у сфері просування продукції.
19. Сутність каналів розподілу.
20. Характеристика «Іпкотермс».

«СТРАТЕГІЧНИЙ М ЕНЕДЖ М ЕНТ»
1. Стратегічне управління: су шість пошті тя, мст а, завдання, предмет та принципи
2. Основні елементи стратегічного управління: су тність та взаємозв’язок
3. Концепція стратегічного управління: сутність, елементи, механізм здійснення
4. Сист ема стратегічног о управління та її складові
5. Процес стратегічного управління
6. Еволюція стратегічного управління
7. Досвіді і проблеми стратегічного управління підприємствами України
8. Способи реагування підприємства на зміни зовнішнього середовища
9. Системи та моделі стратегічного управління
10. Сутність стратегічного аналізу середовища підприсмст ваг
11. Мет оди с тратегічного аналізу середовища підприємства.
12. Стратегічна інформація: види та джерела.
13. Основні ознаки стратепічного планування
14. Принципи страт ст ічного планування.
15. Стратегічне планування та т радиційна система планування.
16. Процес стратегічного планування.
17. Сутність та класифікація стратегічних цілей.
18. Зміс т та структура страт стічного плану.
19. Школи стратегічного менеджменту. .
20. Класифікація стратегій підприємства.
21. Основні підходи до формулювання стратегій
22. Процес вибору стратегії підприємства. Фактори, які впливають на вибір стратегії. 

Методика визначення стратегічних альтернатив та проблем розвитку підприємств
23. Методи та моделі оцінювання правильності вибору стратегії.
24. Стратегічний контроль у процесі реалізації стратегії: сутність, характеристика, 

різновиди.
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25. Сутність поїш  гя «стратегічний по і енні ал» нідприсмс гва.
26. Класифікація видів стратеї'ічного потенціалу.
27. Методи стратегічного аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства.
28. Особливості управлінської діяльності в системі стратегічного управління.
29. Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного управління.
30. Організаційне забезпечення стратегічного управління.

III. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
1. Менеджмент : навчальний посібник / [Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха 

та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ; Мац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого". - X. : Право, 2013. - 209с.

2. Менеджмент : навчальний посібник і Г. Є. Мопіек, М. М. Ковальчук, 10. В. Поканєвич 
|та ін. ( ; заг. ред. Мошека Г. С. : М-во освіт и і науки України, Київ. над. торг.-екон. ун- 
т. - Вид. 2-гс, до по в., нсреробл. - К. : Ліра-К, 2013. - 549 с.

3. Основи менеджменту : [базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / 
А. А. Мазаракі, С. І. Най. В. Я. Брич та ін.| ; за ред. А. А. Мазаракі. - Харків : Фоліо, 
2014. - 845с.

4. Логістика: теорія та практика: навч. иосіб. і Кислий В.М.. Біловодська О.А., 
Олсфіренко О.М., Соляпик О.М. К.: Центр учбової літератури, 2010.

5. Ігнатьєва І.А. Менеджмент організацій (малого та середнього бізнесу) / . А. Ігнатьєва, 
О. М. Паливода, Р. В. Янковой // К. : КНУТД, 2014.

6. Економіка підприємства : навчальний посібник / уклад. : Н. В. Романченко, Т. В. 
Кожемякіна, К. В. ІІічик ; Над. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : 
[НаУКМА], 2018 .-302 с.

7. Кислий В.М. та ін. Логіст ика: теорія та практика // В.М. Кислий та ін. // К.:ЦНЛ, 2010
8. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / [М. 11. Булко, 1. М. Бутко, М. Ю. 

Діїковська та ін.) ; за ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів, над. 
технологічний ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 201 8. - 479 с.

9. Кулик В.А. Логістичпий менеджмент / Кулик В. А., Григорак М. Ю.. Коєтюченко Л. В. 
І/К.: Логос, 2013.

10. Інвестування : навчальний посібник / В. Л. Осецький, 11. 11. Мазурок, О. П. Гузенко ; 
М-во освіти і науки України, Київ. над. ун-т ім. Г. Шевченка. - Київ : Київський 
університет', 2014. - 383 с.

11. Інвестування : навчальний посібник для ВІ13 / О.М. Псгухова; М-во освіти і науки 
України, Пан. ун-т харчових технологій. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 335с.

12. Ігнатьєва 1.11. Стратегічний менеджмент / І.Н. Ігнатьєва// К.: Каравела, 2008.
13. Хміль Ф.І. Основи менеджменту / Ф.1. Хміль //К .: Академвидав, 2005.

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮ ВАННЯ
Результати фахового вступного випробування за спеціальністю 073 «Менеджмент»

оцінюються за 200-бальною шкалою.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи здійснюється за такими критеріями:

Г і/'• •К ількість оалів за
письмову

ек за м ен а ц ій н у
роботу

Критерії оцінювання

Абітурієнт' надав правильну т а повну відповідь на пит ання, виявив 
глибоке розуміння суті та змісту, а також високий рівень 
теоретичних знань і практичних умінь з фахових дисциплін. 
Відповідь абітурієнта засвідчує здатність до аналізу й інтерпретації
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засвоєного матеріалу, відмінне володіння навичками логічного і 
послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення. 
Тестові завдання виконані. Чіткий та правильний розв'язок задач. 
Абітурієнт' недостатньо повно, відповів на питання. Відповідь 
абітурієнта засвідчує, у цілому високий рівень засвоєння 
програмного матеріалу, здатність до його аналізу та інтерпретації, 
належне володіння навичками логічного і послідовного викладу та 
його мовностилістичного оформлення Тестові завдання виконані 
частково. Правильний хід розв'язку задач з можливими похибками. 
Абітурієнт надав правильну та повну відповідь не менше ніж на 
одне екзаменаційне питання. Відповіді абітурієнта засвідчують 
задовільний рівень засвоєння програмного матеріалу і здатності до 
його засвоєння та інтерпретації, а також достатнє володіння 
навичками логічного і послідовного викладу та його 
мовностилістичного оформлення Тестові завдання виконані 
частково. Розв’язок задач містить суттєві помилки.
Абітурієнт не надав правильної та повної відповіді на жодне 
екзаменаційне питання. Відповіді абітурієнта засвідчують 
незадовільний рівень засвоєння програмного матеріалу і здатності 
до його засвоєння та інтерпретації, недостатнє володіння 
навичками логічного і послідовного викладу та його
мовностилістичного ос лепня
частково. Розв язок задач не вірний.

олова фахової атест аційної комісії

.естові завдання виконані

Н.Д. Чала


