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ВСТУП
Ефективне управління підприємством вимагає сприймати його як
мережу бізнес-процесів, що виконуються у певній послідовності та
використовувати сучасні інструменти та механізми щодо бізнесадміністрування.
З точки зору системного підходу, організація є складовою економічної
системи, яка споживає ресурси, переробляє їх, створюючи додану вартість, й
створює продукт, передаючи його у зовнішнє середовище. Іншими словами,
організація може бути розглянута як операція в ланцюжку постачання доданої
вартості. Саме процеси перетворення ресурсів у продукти (кінцеві чи
проміжні), таким чином, становлять сутність організації, її «ядро»,
використовуючи і споживаючи потрібні ресурси: активи, персонал,
інформацію. Отже, діяльність організації можна повністю описати за
допомогою розширеного опису її процесів у їх взаємодії, що потребують
відповідного адміністрування.
Кожний з бізнес-процесів підприємства виконує певний набір завдань,
генеруючи відповідні результати (виходи) і може розглядатися як окремий
об’єкт адміністрування. А отже, відносно кожного окремого бізнес-процесу
можуть бути прийняті індивідуальні управлінські рішення щодо його
удосконалення. Таким чином, для сучасного фахівця в галузі управління вкрай
необхідно засвоїти принципи, методи й інструменти бізнес-адміністрування.
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного
засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для здобуття освітнього
ступеня «магістр», вступники повинні мати базову вищу освіту та здібності до
оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі економічних наук.
Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань,
практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін
за програмою підготовки фахівця освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю
073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування).
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
- формування цілісного уявлення про сутність процесного підходу до
управління підприємством, його особливості, а також категорійний апарат;
- формування практичних навичок ідентифікації і моделювання
бізнес-процесів підприємства;
- формування навичок щодо інформаційного супроводження проектів
впровадження бізнес-процесів на підприємстві;
- формування системи знань і практичних навичок щодо вимірювання
результатів виконання бізнес-процесів та їх аналізу;
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- формування вміння удосконалювати бізнес-процеси підприємства.
Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту має між
предметний синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких
модулів професійних знань:
1. Моделювання і впровадження бізнес-процесів.
2. Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів.
Екзаменаційні білети мають за змістом міжпредметний характер. Кожен
білет включає завдання за двома напрямами: теоретичний і практичний.
Теоретичні завдання передбачають розкриття таких аспектів бізнесадміністрування, як:
- категорійний апарат процесного підходу до управління;
- сутність функціонального і процесного підходів до управління
підприємством, їх переваги і недоліки;
- призначення моделей бізнес-процесів на підприємстві, види
моделей і принципи їх побудови;
- основні CASE-технології моделювання бізнес-процесів;
- принципи й етапи впровадження процесного підходу;
- методи аналізу і контролю перебігу бізнес-процесів;
- основні підходи до вдосконалення бізнес-процесів, їх особливості й
умови застосування;
- призначення, структура й етапи побудови збалансованої системи
показників;
- сутність, особливості й етапи реінжинірингу бізнес-процесів;
- принципи й методику визначення витрат бізнес-процесу;
Практичні завдання передбачають вміння:
- впроваджувати процесний підхід до управління підприємством;
- моделювати й описувати бізнес-процеси підприємства з
використанням CASE-технологій;
- здійснювати вдосконалення / реінжиніринг бізнес-процесів
підприємства;
- контролювати перебіг та результати вдосконалення / реінжинірингу
бізнес-процесів підприємства;
- аналізувати ефективність реалізації бізнес-процесів;
- визначати бізнес-процеси, що підлягають вдосконаленню /
реінжинірингу;
- визначати черговість вдосконалення / реінжинірингу бізнеспроцесів;
- будувати збалансовану систему показників на рівні підприємства й
бізнес-процесу;
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- визначати витрати на виконання бізнес-процесу за методом АВС.
На поставлені завдання екзаменаційного білету слід відповідати чітко,
обов’язково представляти розрахунки, надавати обґрунтовані висновки за
одержаними результатами. Порядок проведення іспиту визначається
«Положенням про приймальну комісію КНУТД».
Модуль 1. Моделювання і впровадження бізнес-процесів
Сутність процесного підходу до управління підприємством. Основні
виклики для сучасного бізнесу. Еволюція організаційних структур
управління. Недоліки функціонального управління.
Ланцюжок створення цінності. Сутність й основні поняття процесного
підходу до управління підприємством.
Бізнес-процес як об’єкт управління. Складові бізнесу-процесу. Види
процесів. Доцільність впровадження процесного управління на підприємстві.
Цілі і завдання управління бізнес-процесами. Цикл управління бізнеспроцесами.
Моделювання бізнес-процесів підприємства. Ідентифікація бізнеспроцесів підприємства. Способи опису бізнес-процесів. Види й складові
моделей. Моделі «as-is» й «to-be». Структурний аналіз і проектування бізнеспроцесів. Декомпозиція бізнес-процесів. Блок-схема бізнес-процесу. Карта
взаємозв’язків.
Поняття та сутність CASE-технологій. Огляд методологій
моделювання бізнес-процесів. Сімейство методологій IDEF. Методологія
ARIS. Нотація моделювання бізнес-процесів BPMN. Workflow.
Впровадження бізнес-процесу. Підходи до впровадження процесного
управління на підприємстві. Організаційна структура управління
підприємством за процесного підходу. Планування й організація заходів із
впровадження бізнес-процесу. Команда з упровадження процесного
управління. Регламентація бізнес-процесів. Безперервний менеджмент
процесів.
Модуль 2. Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів
Вимірювання і аналіз бізнес-процесів підприємства. Критичні
фактори успіху. Оцінка стратегічної значущості бізнес-процесів і
пріоритетності їх вдосконалювання. Процедура вимірювання бізнес-процесів.
Ключові показники діяльності (КРІ).
Традиційна система управлінського контролю. Роль нематеріальних
активів у забезпеченні успішності підприємства. Сутність збалансованої
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системи показників (ЗСП). Альтернативні підходи до збалансованої оцінки
й управління діяльністю підприємства. Архітектура ЗСП. Етапи
впровадження ЗСП. Переваги і недоліки, основні результати впровадження
ЗСП. Критерії успішності впровадження ЗСП на підприємстві.
Критерії й показники ефективності бізнес-процесів. Аналіз бізнеспроцесів. Інструменти аналізу бізнес-процесів.
Удосконалення бізнес-процесів підприємства. Основні підходи до
вдосконалення бізнес-процесів підприємства.
Постійне вдосконалення. Принципи якості Демінга. Цикл Шухарта –
Демінга. Ключові концепції постійного вдосконалення бізнес-процесів.
Концепція кайдзен, її переваги та недоліки. Методика «шість сигм».
«Проривне» вдосконалення бізнес-процесів. Концепція реінжинірингу
бізнес-процесів (РБП). Ознаки РБП. Основні цілі й методи бізнесреінжинірингу. Базові принципи РБП. Задачі РБП на підприємстві.
Послідовність процедури реінжинірингу. Підходи до проведення РБП.
Типові результати, переваги і недоліки РБП.
Учасники реінжинірингової діяльності та їх функції. Причини
перебудови системи управління. Перебудова системи управління в кризовій
ситуації. Перебудова системи управління в стабільній ситуації.Інформаційні
системи
підтримки
реінжинірингу
бізнес-процесів.
Особливості
реінжинірингу систем управління на підприємствах України. Реінжиніринг
процесів обслуговування клієнтів. Методи реінжинірингу. Діяльність
консалтингових фірм з реінжинірингу бізнес-процесів. Управління
процесами структурного реінжинірингу на підприємствах України.
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Орієнтовний перелік питань, що виносяться на фахове вступне
випробування
1. Історія виникнення поняття «бізнес-процес».
2. Цілі виконання бізнес-процесу,
3. Характеристики бізнес-процесів.
4. Класифікація моделей реінжинірингу.
5. Послідовність моделювання бізнес-процесів.
6. Ступінь здійсненності реінжинірингу бізнес-процесів.
7. Роль менеджера при виділенні бізнес-процесів та їх реінжинірингу.
8. Реінжиніринг бізнес-систем.
9. Етапи проведення реінжинірингу.
10. Переваги і недоліки реінжинірингу.
11. Учасники реінжинірингової діяльності та їх функції.
12. Причини перебудови системи управління.
13. Перебудова системи управління в кризовій ситуації.
14. Перебудова системи управління в стабільній ситуації.
15. Інформаційні системи підтримки реінжинірингу бізнес-процесів.
16. Особливості реінжинірингу систем управління на підприємствах
України.
17. Реінжиніринг процесів обслуговування клієнтів.
18. Методи реінжинірингу.
19. Діяльність консалтингових фірм з реінжинірингу бізнес-процесів.
20. Управління процесами структурного реінжинірингу на промислових
підприємствах України.
21. Реінжиніринг та ефективність бізнесу.
22. Впровадження сучасних систем управління підприємством.
23. Сучасна концепція розробки інформаційних систем.
24. Назвіть основні виклики для сучасного бізнесу й охарактеризуйте
їхній вплив на діяльність підприємств.
25. Охарактеризуйте основні парадигми конкурентоспроможності
підприємства.
26. Охарактеризуйте найбільш розповсюджені типи організаційних
структур управління підприємством.
27. Визначте недоліки функціонального типу структури управління
підприємством.
28. Розкрийте сутність ланцюжка створення цінності.
29. Дайте визначення бізнес-процесу.
30. Охарактеризуйте процесний підхід до управління підприємством.
31. Розкрийте сутність поняття «мережа бізнес-процесів підприємства».
32. Визначте й охарактеризуйте основні складові бізнес-процесу.
33. Яке місце в схемі управління бізнес-процесом належить показникам
ефективності?
34. Охарактеризуйте основні види бізнес-процесів підприємства.
35. Наведіть класифікацію входів, виходів, клієнтів бізнес-процесу.
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36. Наведіть приклади бізнес-процесів підприємства.
37. В
чому
полягає
сутність
управління
бізнес-процесами
підприємства? Чи має цей вид управлінської діяльності якусь специфіку?
38. Опишіть цілі і завдання управління бізнес-процесами на
підприємстві. Проведіть паралелі з принципами управління виробництвом.
39. Охарактеризуйте різницю між механізмами координації при
виконанні пов’язаних видів діяльності при функціональному й процесному
управлінні.
40. Чому управління бізнес-процесами підприємства має циклічний
характер? Охарактеризуйте кожний з етапів циклу управління бізнеспроцесами.
41. Надайте порівняльну характеристику підходам до ідентифікації
бізнес-процесів.
42. Які кроки передбачає процедура ідентифікації бізнес-процесів
підприємства?
43. Охарактеризуйте підходи до документування й опису бізнеспроцесів.
44. Охарактеризуйте способи опису бізнес-процесу.
45. Надайте визначення моделі бізнес-процесу підприємства.
46. Опишіть процес деталізації бізнес-процесу підприємства.
47. Охарактеризуйте інструментарій опису бізнес-процесів.
48. Яким чином будуються і для чого можуть бути використані
референтні моделі бізнес-процесів?
49. Проаналізуйте модель SCOR. Чи є вона універсальною? Чи всі
найбільш критичні з точки зору досягнення успіху бізнес-процеси
підприємства вона охоплює?
50. Назвіть основні підходи до впровадження процесного управління.
51. Охарактеризуйте підхід крос-функціонального вирішення проблем.
52. Охарактеризуйте підхід із застосуванням опису й управління бізнеспроцесами.
53. Охарактеризуйте підхід зі створенням процесної структури
управління підприємством.
54. Визначте склад команди з опису бізнес-процесу і функції окремих її
учасників.
55. Визначте сутність і структуру регламенту бізнес-процесу.
56. Назвіть і поясніть принципи регламентації бізнес-процесів
57. Поясніть причини для регламентації підприємствами власних
бізнес-процесів
58. Наведіть й охарактеризуйте вимоги до якості інформаційних
моделей, які використовуються при безперервному менеджменті процесів
59. Визначте сутність критичних факторів успіху підприємства на
ринку.
60. Охарактеризуйте види критичних факторів успіху.
61. Охарактеризуйте основні підходи до виділення ключових бізнеспроцесів підприємства.
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62. Опишіть алгоритм оцінки важливості бізнес-процесів з опором на
КФУ.
63. Перелічіть принципи вимірювання бізнес-процесів.
64. Наведіть приклади показників ефективності бізнес-процесів.
65. В чому різниця між «м’якими» і «твердими» показниками? Наведіть
приклади.
66. Назвіть принципи якості Е. Демінга та основні умови їхнього
використання.
67. Опишіть цикл управління процесом постійного вдосконалення
(цикл Шухарта – Демінга).
68. Охарактеризуйте основні підходи до вдосконалення бізнес-процесів
підприємства.
69. Визначте переваги і недоліки постійного вдосконалення бізнеспроцесів
70. Надайте характеристику підходу до вдосконалення бізнес-процесів
FAST.
71. Надайте характеристику бенчмаркінгу бізнес-процесів .
72. Надайте характеристику підходу до вдосконалення бізнес-процесів
шляхом перепроектування.
73. Розкрийте зміст концепції постійного вдосконалення «кайдзен».
74. Визначте сутність та опишіть цикл застосування методики «шість
сигм».
75. Надайте визначення реінжинірингу бізнес-процесу. Чому, на Ваш
погляд, автори концепції реінжинірингу бізнес-процесів змінили акценти у
цьому визначенні?
76. Проаналізуйте існуючі підходи до оцінки ефективності діяльності
підприємства. В чому переваги і недоліки фінансово-орієнтованого підходу?
77. В чому полягає сутність і призначення збалансованої системи
показників?
78. Чому, на Вашу думку, запропонована Нортоном і Капланом система
показників названа збалансованою?
79. Охарактеризуйте основні елементи архітектури ЗСП.
80. Чи можна стверджувати, що перелік аспектів (перспектив)
збалансованої системи показників, запропонований авторами концепції,
можна рекомендувати для використання підприємствами (організаціями,
установами) будь-якого виду діяльності? Поясніть, чому?
81. Охарактеризуйте альтернативні концепції збалансованих систем
показників.
82. Опишіть алгоритм побудови ЗСП.
83. Які вимоги слід враховувати при побудові системи показників для
оцінки діяльності підприємства?
84. Визначте переваги й недоліки, які підприємство отримує при
впровадженні збалансованої системи показників.
85. Надайте визначення сутності РБП, визначте його специфічні риси як
підходу до вдосконалення бізнес-процесів.
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86. Охарактеризуйте ситуації, в яких доцільно використовувати РБП.
87. Назвіть базові принципи РБП.
88. Охарактеризуйте основні завдання реінжинірингу бізнес-процесів на
підприємстві.
89. Охарактеризуйте основні підходи до проведення РБП.
90. Назвіть типові результати РБП.
91. У яких ситуаціях, на Ваш погляд, доцільніше застосовувати
аутсорсинг бізнес-процесів, ніж реінжиніринг?
92. Охарактеризуйте передумови для виникнення АВС-аналізу
93. Розкрийте сутність АВС-аналізу
94. Надайте визначення основним поняттям АВС-аналізу. В чому
різниця між драйвером ресурсу і драйвером операції?
95. Охарактеризуйте кожен з етапів АВС-аналізу
96. В чому полягають переваги і недоліки у застосуванні АВС-аналізу?
97. Які ще елементи, окрім АВС-аналізу, включає модель процесноорієнтованого управління вартістю? В чому полягає їх сутність?
98. На яких питаннях концентрується концепція АВМ?
99. Визначте сутність CASE-технологій.
100. Назвіть й охарактеризуйте найбільш розповсюджені CASEтехнології для моделювання і управління бізнес-процесами.
101. Охарактеризуйте основні нотації сімейства IDEF.
102. Охарактеризуйте методологію функціонального моделювання
IDEF0.
103. Поясніть базисні поняття методології IDEF0.
104. Назвіть основні сильні та слабкі сторони окремих продуктів опису й
аналізу бізнес-процесів.
105. Надайте рекомендації щодо застосування окремих продуктів опису
й аналізу бізнес-процесів залежно від типових завдань.
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ
ЗАТВЕДЖУЮ
В.о. ректора, проректор КНУТД
____________________В.В. Каплун
«___» ________________2018 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітнього ступеня «магістр»
зі спеціальності 073«Менеджмент»
Освітня програма: Бізнес-адміністрування
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (50 балів)
Тестові завдання (за кожне завдання 4 бали):
1. З точки зору системного підходу організація розглядається як:
а) складна відкрита соціотехнічна система;
б) складна закрита соціотехнічна система;
в) стохастична закрита економічна система;
г) складна відкрита економічна система.
2. Менеджмент у бізнесі повинен бути спрямований на:
а) інформаційну діяльність;
б) науково-технічні, економічні та організаційні нововведення;
в) розширення маркетингових досліджень;
г) збільшення чисельності працюючих.
3. Організація виробництва в бізнесі - це:
а) функція, пов'язана з організацією та управлінням людьми, діяльність яких
спрямована вирішення завдань бізнесу;
б) координація й оптимізація в часі й просторі всіх матеріальних й трудових ресурсів
виробництва з метою отримання найкращого господарського результату;
в) наука, об'єктом вивчення якої є зміст діяльності підприємства;
г) цілеспрямований вплив на колектив .людей з метою організації їх зусиль у процесі
виробництва.
4. Основними засобами зниження ризику в бізнес-діяльності не можуть бути:
а) диверсифікація ризику;
б) об'єднання ризику або страхування;
в) розподіл ризику;
г) пошук інформації;
д) максимізація виграшу.
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Функціональні повноваження при веденні бізнесу:
а) є обмеженою формою повноважень і охоплюють лише окремі специфічні види
діяльності; б) дозволяють особі, якій вони передаються, у межах її компетенції
пропонувати або забороняти визначені дії підлеглим лінійних керівників;
в) передаються особам, що здійснюють консультативні, обслуговуючі функції щодо
лінійних керівників;
г) передаються від начальника безпосередньо його підлеглому і далі іншим
підлеглим.
5.

Питання проблемного характеру (кожне питання 15 балів):
1. Характеристики бізнес-процесів.
2. Принципи якості Демінга
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (50 балів)
Задача
Побудувати модель бізнес-процесу ціноутворення в нотації eEPC.
Після того, як замовлення на продукт отриманий по телефону або електронною
поштою, продавець (SP) реєструє його, визначає конфігурацію продукту і передає в
виробничий відділ (MD). MD визначає, чи можливо зробити продукт з такою конфігурацією
чи ні. Якщо продукт може бути зроблений, MD визначає його собівартість і повідомляє SP.
Якщо ні, MD повідомляє SP про це.
Якщо продукт не може бути проведений, SP інформує клієнта.
Якщо продукт може бути зроблений, SP визначає цільову рентабельність, знижку,
розраховує податки, кінцеву ціну і повідомляє замовнику.
Якщо клієнт згоден, він / вона підписує контракт.
Якщо клієнт не згоден, SP визначає, чи може він запропонувати клієнту додаткову
знижку. Якщо так, SP перераховуємо цільову рентабельність, знижку, податки, кінцеву ціну
і повідомляє замовнику. Якщо ні, то SP повідомляє клієнту про це.

Затверджено
на засіданні кафедри підприємництва та бізнесу
Протокол №1 від «18» січня 2018 р.
Зав. кафедри__________________д.е.н., проф. В. Г. Щербак
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ (за шкалою ЕСТS)
Приймальна комісія оцінює письмові відповіді вступника за такими
критеріями.
Кількість балів може бути зниженою за такою системою:
Зауваження
грубі
значні
середнього рівня
незначні (механічні)

Допущені помилки
Відсутність висновків
Відсутність одиниць вимірювання

Бали (-)
21…30
11…20
6…10
1…5
10
5

Бали за тестові питання, теоретичні завдання та практичну частину
підсумовуються і являються кінцевим результатом, що відповідає шкалі
оцінювання ЕСТS національній системі оцінювання.
Оцінка
в балах

90-100

Оцінка
за
національною
шкалою

Оцінка

«5» Відмінно

А

В

82-89
«4» Добре
75-81

С

60-66

D
«3» Задовільно

67-74

E

35-59

FX
«2»
Незадовільно

1-34

F

Оцінка
за шкалою ECTS
Пояснення
Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю
помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня зкількома
помилками)
Добре
(в цілому правильнеевиконання з
певноюкількістю суттєвих
помилок)
Задовільно
(непогано, але зі
значноюкількістю недоліків)
Достатньо
(виконання
задовольняємінімальним
критеріям)
Незадовільно
(з можливістю
повторногоскладання)
Незадовільно
(з обов'язковим
повторнимкурсом)

Кількість оцінок у шкалі оцінювання ЕСТS є компромісною. Менша
кількість оцінок дала б занадто мало інформації, більша кількість оцінок
означала б певні уточнення, яких не існує, та спричинила б збільшення
механічної роботи у виставленні оцінок. Визначення п'яти прохідних рівнів
оцінок було обране для максимізації значення оцінок «А» та «Е».
УВАГА! Уразі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача
залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.
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