
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 



ВСТУП 

 

Програма фахового іспиту призначена для осіб, 

які мають намір вступити на ступінь вищої 

освіти «магістр» спеціальності 073 

«Менеджмент», освітньої програми  «Глобал 

менеджмент» до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Вищий навчальний заклад 

«Амерікан Юніверсіті Київ» (далі – «АЮК»). 

 

Метою програми є забезпечення кандидатів на 

вступ інформацією щодо структури та змісту 

вступного випробування. 

 

Мета вступного випробування – оцінювання 

рівня вмотивованості кандидата, рівень 

володіння професійними теоретичними та 

практичними знаннями, уміннями та навичками. 

 

Фаховий іспит проводиться у формі 

мотиваційного листа (відео) та співбесіди із 

виконанням тестових завдань. Замість співбесіди 

із виконанням тестових завдань, може 

проводитись письмове тестове випробування. 

 

До фахового іспиту допускаються особи, які у 

встановлені строки подали мотиваційні листи 

(відео) та отримали результат не менше ніж 

встановлений АЮК мінімальний прохідний бал 

за мотиваційний лист (відео). 

 

І. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Менеджмент 

 

1. Характеристики менеджменту як 

спеціалізованого виду людської діяльності. 

 

2. Об'єкт та суб'єкт менеджменту. Системний 

погляд на менеджмент. Процесний підхід до 

менеджменту. 

 

3. Особливості управління на рівні 

функціональних сфер менеджменту.  

 

4. Специфіка управління командами та 

колективами. Поняття про формальну та 

неформальну групи в менеджменті. 

 

5. Делегування повноважень, основні елементи 

процесу делегування. Ризики та можливості 

делегування. 

 

6. HR-менеджмент: призначення, функції, 

технологія управління людським капіталом.  

INTRODUCTION 

  

The program of professional exam is developed for 

persons who intend to enter the higher education 

degree "Master" of specialty 073 "Management", the 

educational program "Global Management" to the 

Limited liability company "Higher Educational 

Establishment "American University Kyiv"(further - 

"AUK").  

 

The program aims to provide the candidates with 

information on the structure and content of the 

entrance examination.  

 

The purpose of the entrance exam is to assess the 

level of motivation of the candidate, and the level of 

professional theoretical knowledge and practical 

background, skills, and abilities. 

 

The professional exam is conducted in the form of a 

motivation letter (video) and an interview with tests. 

Instead of an interview, a written test may be 

conducted.  

 

 

Persons who have submitted motivation letters 

(video) in due time and received a result not less than 

the minimum passing score set for motivation letter 

(video) are admitted to the entrance professional 

exam.  

 

I. CONTENTS OF THE PROGRAM OF 

PROFESSIONAL TESTING 

 

Management 

 

1. Management as a specialized type of human 

activity.  

 

2. Object and subject of management. A systematic 

view on management. Process approach to 

management.  

 

3. Management features at the different levels of 

functional areas of management.  

 

4. Specifics of team management. The concept of 

formal and informal groups in management.  

 

 

5. Delegation of power, the main elements of the 

delegation process. Risks and opportunities of 

delegation.  

 

6. HR-management: purpose, functions, technology 

of human capital management.  



7. Вибудова організаційної культури 

організації.  

 

8. Елементи зовнішнього середовища 

організації. 

 

9. Конкуренція та конкурентоспроможність: 

основні практики ринкової поведінки. 

 

10. Управління організацією на базі урахування 

інтересів стейкхолдерів.  

 

11. Value-based менеджмент або управління 

цінністю компанії.  

 

12. Система адміністративних, психологічних 

та організаційно-розпорядчих методів 

менеджменту. 

 

13. Стратегічний менеджмент як система дій.  

 

14. Взаємозв'язок між місією, баченням та 

стратегічними цілями компаній. Приклади 

реалізації місії відомих брендів.  

 

15. Методи стратегічного аналізу та їх 

можливість застосування українськими 

компаніями (SWOT, SNW, PEST, STEEPLE).  

 

16. Матричні методи стратегічного аналізу.  

 

17. Особливості реалізації стратегії та контроль 

за її впровадженням. 

 

18. Мотивація людей як функція менеджменту: 

поняття потреб, стимулів, мотивів та 

мотивування. 

 

19. Теорії мотивації: змістовні, процесуальні, 

теорія підкріплення.  

 

20. Види, функції та процес контролю.  

 

21. Поняття комунікацій, їх види, особливості та 

засоби комунікацій. 

 

22. Управлінські рішення як окремий вид 

діяльності менеджера. 

 

23. Методи обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень.  

 

24. Влада і вплив в менеджменті. Типи влади. 

 

 

 

7. Building the organizational culture.  

 

 

8. External environment elements of the 

organization.  

 

9. Competition and competitiveness: basic 

practices of market behavior.  

 

10. Stakeholders theory and strategic management.  

 

 

11. Value Based Management (VMB).  

 

 

12. System of administrative, psychological and 

organizational-administrative methods of 

management.  

 

13. Strategic management as a system of actions.  

 

14. The mission, vision, values and strategic goals 

of companies as a set of statements. Examples of 

mission implementation by famous brands.  

 

15. Strategic analysis toolbox and applied solutions 

by Ukrainian companies (SWOT, SNW, PEST, 

STEEPLE).  

 

16. Matrix methods of strategic analysis.  

 

17. Strategy implementation and strategic control.  

 

 

18. Motivation as a function of management: needs, 

incentives, motives and motivation.  

 

 

19. Theories of motivation: content theories, 

process theories, reinforcement theory.  

 

20. Types, functions and process of control.  

 

21. Communications. The types of 

communications, their specifics and tools.  

 

22. Decision-making as a core activity of the 

manager.  

 

23. Methods of justification and decision-making.  

 

 

24. Power and influence in management. Types of 

power.  

 

 



25. Теорії лідерства та підходи до побудови 

системи лідерства в організаціях.  

 

26. Стиль керівництва як стала система навичок 

менеджера із управління людською поведінкою. 

 

27. Організаційна поведінка як поняття та 

система.  

 

Маркетинг 

 

1. Визначення та призначення маркетингу.  

 

2. Типологія ринків та типологія маркетингу.  

 

3. B2B-маркетинг, B2C, B2G та різниця між 

ними. 

 

4. Споживацька поведінка. Чинники поведінки 

споживачів на різних ринках. 

 

5. Маркетингове середовище, ринкова 

кон’юнктура. 

 

6. Сегментування ринку та типи диференціації 

товару / послуги. 

 

7. Особливості позиціонування на ринку. 

Стратегії позиціонування.  

 

8. Комплекс маркетингових дій та еволюція 

маркетинг-міксу (4P, 4C, 7P).  

 

9. Життєвий цикл товару та життєвий цикл 

ринку. 

 

10. Маркетингові комунікації як система.  

 

11. AIDA як модель ефективного звернення до 

цільової аудиторії.  

 

12. Основи таргетування через соціальні мережі. 

 

13. Побудова стратегії маркетингу та 

просування конкретної компанії.  

 

14. Бренднеймінг та ноунейм продажі: 

особливості маркетингової стратегії для різних 

ніш, продуктів та послуг. 

 

Підприємництво 

 

1. Визначення підприємництва. 

Підприємницький ризик. 

 

 

25. Leadership theories and approaches to develop 

leadership in organizations.   

 

26. Leadership style as a system of human behavior 

management skills.  

 

27. Organizational behavior as a concept and 

system. 

 

Marketing 

 

1. Definition and purpose of marketing.  

 

2. Types of markets and typology of marketing.  

 

3. B2B, B2C, B2G marketing and their difference.  

 

 

4. Consumer behavior. Factors of consumer 

behavior in different markets.  

 

5. Marketing environment, market conditions.  

 

 

6. Market segmentation and types of product / 

service differentiation.  

 

7. Features of market positioning. Positioning 

strategies.  

 

8. Marketing mix and its evolution (4P, 4C, 7P).  

 

 

9. Product Life Cycle and Market Life Cycle.  

 

 

10. Marketing communications as a system.  

 

11. AIDA as a model of effective targeting the 

audience.  

 

12. Basics of targeting through social networks.  

 

13. Marketing strategy development and promoting 

a particular company.  

 

14. Brand naming and Noname sales: specifics of 

marketing strategy for different niches, products and 

services. 

 

Entrepreneurship 

 

1. Definition of entrepreneurship. 

Entrepreneurial risk. 

 

 



2. Підприємницький підхід як основа мислення 

для створення нової ідеї на ринку. 

 

3. Суб’єкти підприємницької діяльності.  

 

4. Об’єкти підприємницької діяльності.  

 

5. Інноваційна діяльність: етапи впровадження 

ідеї на ринок.  

 

6. Види підприємництва у світі та їх розвиток в 

Україні (інша країна залежно від досвіду) 

залежно від спрямування. 

 

7. Реєстрація суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

 

8. Особливості створення та функціонування 

ФОП. 

 

9. Організація підприємницької діяльності. 

 

10. Розроблення бізнес-плану як основа для 

успішного ведення підприємницької діяльності. 

Зміст бізнес-плану. 

 

11. Чиста приведена вартість (NPV), індекс 

прибутковості (PI), точка беззбитковості (BEP), 

період окупності (PP). 

 

12. ROA, ROI, ROE, ROS, EBITDA та інші 

показники фінансової діяльності 

 

13. Матеріальні та нематеріальні ресурси 

бізнесу. 

 

14. Соціальна відповідальність бізнесу (CSR) та 

сертифікація діяльності. 

 

15. Етика бізнесу: етика підприємця, репутація 

компанії, внутрішній імідж. 

 

Запитання також можуть бути спрямовані на 

з’ясування рівня знань абітурієнта в галузі 

туризму та підприємництва, цифрових 

технологій в системі продажів, міжнародної 

торгівлі тощо – залежно від попереднього 

досвіду абітурієнту, зазначеного у презентації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entrepreneurial approach as a basis of 

thinking to create a new idea in the market.  

 

3. Subjects of Entrepreneurship.  

 

4. Objects of Entrepreneurship.  

 

5. Innovative activity: stages of idea 

implementation.  

 

6. Types of entrepreneurship in the world and 

their development in Ukraine (another country 

depending on experience) depending on the area.  

 

7. Registration of business entities.  

 

 

8. The main features of private entrepreneur 

opening and functioning.  

 

9. Organization of entrepreneurial activity.  

 

10. Development of a business plan as a basis for 

successful business. Content of the business plan.  

 

 

11. Net present value (NPV), profitability index 

(PI), break-even point (BEP), payback period (PP).  

 

 

12. ROA, ROI, ROE, ROS, EBITDA and other 

financial performance indicators. 

 

13. Tangible and intangible business resources.  

 

 

14. Corporate Social Responsibility (CSR) and 

certification of activities.  

 

15. Business ethics: entrepreneur ethics, 

company reputation, internal image. 

 

Questions can also be addressed to clarify the level 

of applicant's knowledge in the field of tourism and 

entrepreneurship, digital technologies in the sales 

system, international trade, etc. - depending on the 

previous experience of the applicant indicated in his 

or her presentation. 
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ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА 

СТРУКТУРА ФАХОВОГО ІСПИТУ  

 

 

1. Структура фахового іспиту: 

 

Фаховий іспит складається із: 

 

• мотиваційного листа (відео);  

• співбесіди із виконанням тестових завдань 

(запитань) або письмового екзаменаційного 

білету. 

 

Мотиваційний лист (відео) формується та 

подається кандидатом на вступ або вступником 

у відповідності до «Критеріїв та порядку 

оцінювання мотиваційних листів (відео) у 

Товаристві з обмеженою відповідальністю 

«Вищий навчальний заклад «Амерікан 

Юніверсіті Київ», які затверджені Головою 

приймальної комісії на поточний рік вступу. 

 

Письмовий екзаменаційний білет зі фахового 

іспиту складається з 35-ти закритих тестових 

завдань. 

 

Співбесіда із виконанням тестових завдань 

передбачає презентацію кандидата, 

ознайомлення фаховою атестаційною комісією з 

поданими документами (резюме), безпосередньо 

презентацію власного досвіду (2-5 слайдів), який 

стосується галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» із зазначенням найбільш 

видатних досягнень або знахідок. По 

завершенню презентації, екзаменатори задають 

фахові запитання. Кількість запитань відповідно 

до змісту програми визначається 

екзаменаторами (членами фахової атестаційної 

комісії).  

 

Про формат проведення  вступного 

випробування (співбесіда або письмовий білет) 

кандидат попереджається у повідомлені-

запрошенні про час та місце проведення 

фахового іспиту. 

 

2. Критерії оцінювання: 

 

Рівень знань оцінюється за 200-баловою 

шкалою. 

 

Мотиваційний лист оцінюється відповідно до 

«Критеріїв, структури та порядку оцінювання 

мотиваційних листів у Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Вищий навчальний заклад 

«Амерікан Юніверсіті Київ».  

III. CRITERIA FOR EVALUATION OF 

KNOWLEDGE AND STRUCTURE OF 

PROFESSIONAL INTRODUCTORY EXAM  

 

1. The structure of the entrance examination: 

 

The entrance professional exam consists of:  

 

• motivation letter (video);  

• a written exam paper or an interview with tests 

(questions).  

 

 

A motivation letter (video) is recommended to be 

formed and submitted by the candidate for 

admission or applicant following the Criteria and 

procedure for evaluating motivation letters (video) 

in the Limited liability company "Higher 

Educational Establishment "American University 

Kyiv", approved by the Head of the Admissions 

Committee for the current year of entry.   

 

The written examination paper for the professional 

exam consists of 35 tests (multiple answers test).  

 

 

Interview with tests involves the candidate`s 

presentation, acquaintance of the professional 

attestation commission with the submitted 

documents (summary), direct presentation of 

personal experience (2-5 slides) related to the field 

of knowledge 07 "Management and Administrating" 

indicating the most outstanding achievements or 

findings. At the end of the presentation, the 

committee members ask questions about 

professional background. The number of questions 

is determined by examiners (members of the 

professional certification committee) and are related 

to the content of the program.  

 

The candidate is warned about the format of the 

entrance exam (an interview or written paper) in the 

notice-invitation about the time and place of the 

professional exam.  

 

 

2. Evaluation criteria: 

 

The level of knowledge is assessed on a 200-point 

scale.  

 

The motivation letter is evaluated in accordance with 

the Criteria and procedure for evaluating motivation 

letters in the Limited liability company "Higher 

Educational Establishment "American University 

Kyiv".  



Серед відповідей на тестове завдання 

екзаменаційного білету вступнику слід обрати 

одну правильну. Правильна відповідь на тестове 

завдання екзаменаційного білету оцінюється у 5 

балів, а неправильна – у 0 балів.  

 

Остаточний результат фахового іспиту, яке 

проводиться із використанням письмового 

екзаменаційного білету розраховується за такою 

формулою: 

 

Результат (Р) = (ПВ × Б) + (МЛ × К), 

де,  

 

ПВ – правильна відповідь на тестове завдання 

екзаменаційного білету; 

 

Б – бал за правильну відповідь, який 

встановлюється  на рівні 5; 

 

МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений 

у шкалу від 100 до 200; 

 

К − невід'ємний ваговий коефіцієнт за 

мотиваційний лист, який встановлюється АЮК 

на рівні 0,125; 

 

Під час співбесіди із виконанням тестових 

завдань оцінюється особиста презентація 

кандидата на вступ/вступника та відповіді на 

фахові запитання відповідно до змісту програми. 

 

Остаточний результат фахового іспиту, яке 

проводиться у формі співбесіди із виконанням 

тестових завдань розраховується за такою 

формулою: 

 

Результат (Р) = П + В + (МЛ × К) + 100, 

де,  

 

П – оцінка рівня особистої презентації від 0 до 

25; 

 

В – позитивна відповідь на запитання за шкалою 

від 0 до 50; 

 

МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений 

у шкалу від 100 до 200; 

 

К − невід'ємний ваговий коефіцієнт за 

мотиваційний лист (відео), який встановлюється 

АЮК на рівні 0,125; 

 

Особи, які отримали менше 140 балів, участі у 

конкурсі не беруть. 

Among the answers to the test task of the 

examination paper, the entrant should note one 

correct one. The correct answer to the test task of the 

examination paper is estimated at 5 points, and 

incorrect - at 0 points.   

 

The final result of the professional exam based on 

written examination paper is calculated by the 

following formula:  

 

 

Result (R) = (CA × S) + (ML × NWF), 

where,  

 

CA - the correct answer to the test task of the exam 

paper;  

 

S - the score for the correct answer, which is set at 

level 5;  

 

ML - score for the cover letter, translated into a scale 

from 100 to 200;  

 

NWF - non-negative weighting factor, which is set 

by the AUK at the level of 0,125. 

 

 

During the interview with the tests, the personal 

presentation of the candidate / entrant and answers 

to professional questions are evaluated in 

accordance with the content of the program.  

 

The final result of the professional exam, which is 

conducted in the form of an interview with the 

implementation of tests is calculated by the 

following formula:  

 

Result (R) = P × CA + (ML × NWF) + 100, 

where,  

 

P – score for the presentation from 0 to 25;  

 

 

CA - the correct answer to the question from 0 to 

50;  

 

ML - score for the cover letter, translated into a scale 

from 100 to 200;  

 

NWF - non-negative weighting factor, which is set 

by the AUK at the level of 0.125. 

 

 

Persons who received less than 140 points do not 

participate further in the competition.  

 


