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ВСТУП 
Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (далі КрНУ) допускає до участі у фаховому іспиті 
при вступі для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 
«Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент» 
вступників на основі ступеня бакалавра, здобутого за відповідною 
спеціальністю, які успішно склали магістерський тест навчальної 
компетентності у рік вступу (крім випадків, передбачених Правилами прийому). 

Прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за іншою 
спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 
вищої освіти, здійснюється за результатами фахового іспиту. Вступники на 
основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
здобутого за іншою спеціальністю, подають також результати індивідуальної 
усної співбесіди з іноземної мови, складеної в КрНУ в рік вступу. 

Фаховий іспит проводиться в КрНУ. 
Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» в КрНУ. 
 

МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-
професійної програми «Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 
073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі 
здобутих раніше компетентностей. 

 
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

 

Вступник має знати особливості провадження інноваційної діяльності; 
принципи та функції менеджменту, систему методів управління; зміст процесів та 
технологій управління; основи планування, мотивування та контролювання, 
методів організації взаємодії та розподілу повноважень; визначення стилів 
управління та лідерства, етики і відповідальності у менеджменті, критеріїв 
прийняття управлінських рішень та ефективності управління; особливості 
провадження проєктної діяльності підприємства, специфічних методів та 
інструментів проєктного менеджменту; основних функцій управління проєктами - 
організацї, планування та контролю. 



 

Вступник повинен уміти здійснювати вибір відповідних розрахункових 
методик, застосовуючи при цьому методичний апарат та інструментарій 
зазначених дисциплін. Повинен продемонструвати навички творчого, критичного 
погляду на поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій 
щодо їх розв’язання. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

1. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

2. МЕНЕДЖМЕНТ. 

3. УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. 
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 
Тема. Основні поняття: сутність теорії інноватики 
1. Визначення інноватики як науки. Сутність понять "інновація", 
"нововведення", "новація". 
2. Життєвий цикл інновацій. Інноваційна діяльність.  
3. Інноваційна інфраструктура. Поняття "технологія". Технологічні уклади. 
 
Тема. Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції 
1. Циклічність розвитку. Інноваційний цикл.  
2. Теорія довгих хвиль М.Д. Кондратьєва. Класична теорія нововведення.  
3. Неокласична теорія нововведень.  
4. Теорія прискорення. Соціально - психологічна модель. 
 
Тема. Науково-технічний прогрес - основа інноваційної діяльності 
1. Причини та джерела інноваційних ідей. Роль науки, в т.ч. фундаментальної, в 
інноваційному процесі.  
2. Чим відрізняється інноваційний процес від НТП. Хто такі новатори. 
 
Тема. Класифікація інновацій та їх особливостей 
1. Сутність та мета класифікації інновацій. Базисні інновації. Продуктові та 
процесні інновації.  
2. Сутність класифікації інновацій у теоріях Й. Шумпетера та А. Пригожина.  
3. Інтегруючі інновації.  
4. Організаційно - управлінські інновації.  
5. Соціальні нововведення. 
 
 



 

Тема. Організаційні, методологічні та економічні питання інноваційної 
діяльності 
1. Протиріччя та суперечності між розвитком науки, техніки і виробництва.  
2. Принципи організації інноваційної діяльності. Організація окремих стадій 
інноваційної діяльності.  
3. Напрямки прискорення інноваційного процесу та підвищення його 
ефективності. Закон переміщення затрат праці у сферу наукової підготовки 
виробництва.  
4. Основні економічні проблеми сучасного стану інноваційної діяльності. 
Пріоритети НТП. Роль конкуренції в НТП.  
 
Тема. Державне регулювання інноваційної діяльності 
1. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційного процесу та 
інноваційної діяльності.  
2. Державна інноваційна політика.  
3. Методика реалізації інноваційної політики. 
 
Тема. Моделі організації інноваційного процесу в країнах з розвинутою 
ринковою економікою 
1. Моделі організації інноваційного процесу в США, Японії. 
2. Моделі організації інноваційного процесу в країнах кЗахідної Європи. 
 
Тема. Особливості науково - технічного розвитку на сучасному етапі. 
Інноваційний цикл науково - технічного прогресу 
1. Підвищення конкуренто спроможності виробництва. Оновлення виробництва 
на сучасному науково - технічному рівні.  
2. Посилення соціальної орієнтації економіки. Реалізація матеріало та 
енергозберігальних технологій.  
3. Створення відповідних управлінських структур.  
4. Фінансування науково - технічного прогресу. Етапи інноваційного циклу 
науково-технічного прогресу. 
 
Тема. Інноваційний потенціал організації та його оцінка 
1. Складові інноваційного потенціалу організації: здатність до своєчасного 
виявлення актуальних інноваційних проблем. 
2. Ресурси підприємства: наукові, технічні, технологічні, кадрові, грошові, 
просторові, організаційні, фінансові, інформаційні. 
 
Тема. Інноваційні стратегії 
1. Поняття та особливості інноваційної стратегії. Типи інноваційних стратегій.  
2. Розроблення і обґрунтування інноваційної стратегії.  
3. Стратегічне планування як елемент стратегічного управління та метод 
реалізації інноваційної стратегії. 
 



 

Тема. Організаційні форми, які забезпечують розвиток інноваційних 
процесів 
1. Нові організаційні форми управління інноваційним процесом. Технополіси. 
Науково - промислові комплекси.  
2. Інкубатори. Консультативні фірми. Венчурні фірми. Стратегічні альянси. 
 
Тема. Оцінка ефективності інновацій. 
1. Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій. Види ефективності 
(ефектів).  
2. Методи оцінки економічної ефективності інновацій. Екологічна оцінка 
інновацій. 
 
Тема. Система мотивації інноваційної діяльності в організації. 
1. Сутність мотивації в системі управління інноваційною діяльністю. 
2.  Методи стимулювання творчої активності персоналу.  
3. Формування інноваційної культури в організації. 
 
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Тема Організація, менеджмент і менеджери 
1. Поняття «менеджмент» і необхідність управління організаціями.. 
2. Поняття «менеджер» та суть його діяльності. 
3. Рівні менеджменту. 
 
Тема Еволюція управлінської думки 
1. Характеристика управління та організацій до 1900 року. 
2. Підходи до управління на основі виділення різних шкіл. 
3. Сучасні підходи до управління: процесний підхід, системний підхід, 
ситуаційний підхід. 
4. Сучасний стан розвитку менеджменту в Україні. 
 
Тема Середовище організацій і менеджерів 
1. Внутрішнє середовище організації. 
2. Значення та визначення зовнішнього середовища в бізнесі. 
3. Характеристика факторів зовнішнього середовища. 
 
Тема Планування і стратегічний менеджмент 
1. Суть стратегічного планування та його складові. 
2. Місія організації. Цінності та цілі вищого керівництва. 
3. Використання SWOT-аналізу для формулювання стратегії. 
4. Управління реалізацією стратегічного плану. 
5. Формування стратегії бізнесу. 
 
Тема Організаційні зміни 
1. Природа організаційних змін. 



 

2. Управління змінами в організації. 
3. Опір організаційними змінами. 
4. Проведення організаційних змін. 
 
Тема Мотивація 
1. Поняття мотивації. 
2. Змістовні процеси підходу до мотивації. 
3. Сутність процесного підходу до мотивації. 
 
Тема Управління контролем 
1. Суть контролю та його види. 
2. Етапи процесу контролю. 
3. Рекомендації щодо проведення ефективного контролю. 
4. Характеристики ефективного контролю. 
 
Тема Закони, принципи та методи менеджменту 
1. Основні закони менеджменту. 
2. Поняття та еволюція принципів менеджменту. 
3. Економічні методи управління в менеджменті. 
4. Адміністративні методи менеджменту. 
5. Соціально-психологічні методи менеджменту. 
 
Тема Керівництво, лідерство, стиль 
1. Огляд теорії лідерства. 
2. Підхід з позиції поведінки до лідерства. 
3. Ситуаційний підхід до лідерства. 
4. Форми влади та впливу. 
 
Тема Комунікаційні процеси 
1. Поняття комунікаційного процесу. 
2. Елементи та етапи комунікативного процесу. 
3. Міжособисті комунікації. 
4. Організаційні комунікації. 
 
Тема Управлінські рішення 
1. Суть процесу прийняття рішення. 
2. Підходи до прийняття рішень. 
3. Етапи раціонального вирішення проблеми. 
4. Фактори, що вливають на процес прийняття управлінських рішень. 
5. Методи прийняття рішень. 
 
Тема Соціальна відповідальність 
1. Прямі та зворотні зв’язки між суспільством і менеджментом. 
2. Поняття соціальної відповідальності та основні підходи до її інтерпретації. 
3. Етичні виміри менеджменту. 



 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ» 

Тема 1. Загальна характеристика управління проєктами 
1. Проєкт та специфіка проєктної діяльності 
2. Система управління проєктами 
3. Фази життєвого циклу проєкту 
4. Структура, оточення та учасники проєкту 
 
Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту 
1. Формування інвестиційного задуму проєкту 
2. Оцінка життєздатності проєкту 
3. Аналіз проєкту на основі комплексної експертизи 
4. Критерії оцінювання проєктної ефективності 
 
Тема 3. Основні форми організаційної структури проєкту 
1. Поняття проєктної організаційної структури 
2. Критерії вибору організаційної структури 
3. Типи організаційної структури проєкту 
4. Визначення функціональних обов’язків учасників проєкту 
 
Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проєктів  
1. Планування реалізації проєкту 
2. Цілі, призначення та види планів 
3. Фінансове планування за проєктом 
4. Розробка проєктно-кошторисної документації та контроль за нею 
5. Вибір і завдання проєктних фірм 
 
Тема 5. Структуризація проєкту 
1. Визначення структури проєкту на етапі планування 
2. Управління окремими компонентами проєкту 
3. Завдання структуризації проєкту 
4. Послідовність здійснення структуризації 
 
Тема 6. Сіткове і календарне планування проєкту 
1. Математичні методи планування проєкту 
2. Сіткове планування проєкту 
3. Календарне планування проєкту 
4. Оптимізація проєкту 
 
Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету 
1. Матеріально-технічна підготовка проєкту 
2. Категорії витрат проєкту 
3. Порядок планування витрат за проєктом 
4. Розробка бюджету проєкту 
5. Можливості внесення змін до проєктного бюджету 



 

 
Тема 8. Контроль виконання проєкту 
1. Контроль як основа управління проєктною діяльністю 
2. Види контролю виконання проєкту 
3. Технологія оцінювання проєктної діяльності 
4. Регулювання процесу реалізації проєкту 
5. Причини внесення змін та оцінювання наслідків 
 
Тема 9. Управління ризиками в проєктах 
1. Проєктні ризики та їх класифікація 
2. Принципи управління проєктними ризиками 
3. Методи аналізу ризиків проєкту 
4. Можливості зниження та протидії ризикам 
 
Тема 10. Управління якістю проєктів 
1. Концепція управління якістю проєктів 
2. Норми і стандарти якості 
3. Управління забезпеченням якості проєкту 
4. Контроль якості проєкту 
 
Тема 11. Формування і розвиток проєктної команди 
1. Людський чинник в управлінні проєктами. 
2. Мета створення проєктної команди і завдання проєкт-менеджера. 
3. Етапи формування проєктної групи. 
4. Мотиваційні аспекти роботи команди. 
 
Тема 12. Управління комунікаціями та інформаційним забезпеченням 
проєкту 
1. Процеси управління комунікаціями при виконанні проєкту 
2. Інформаційна система управління проєктами 
3. Програмно-технічні засоби управління проєктами 
4. Автоматизація управління проєктами 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
ВСТУПНИКІВ 

 

Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів 
складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у 
процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 



 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 
результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту – 

дванадцять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в 

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
 

Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100 
до 200 балів 
Сумарна 
кількість 
балів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 
фахове 
випробування 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

 
На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) 

проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за 
фаховий іспит, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, 
які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково 
перевіряються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його 
підписом. 

Приклад оформлення 
Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 

Оцінка за випробування            190 (сто дев’яносто) 
 

Члени комісії                                       
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит, яка засвідчується 
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 

 


	Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	ПРОГРАМА
	Тема Організація, менеджмент і менеджери
	Тема Еволюція управлінської думки
	Тема Середовище організацій і менеджерів
	Тема Планування і стратегічний менеджмент
	Тема Організаційні зміни
	Тема Мотивація
	Тема Управління контролем
	Тема Закони, принципи та методи менеджменту
	Тема Керівництво, лідерство, стиль
	Тема Комунікаційні процеси
	Тема Управлінські рішення
	Тема Соціальна відповідальність



