


І. ВСТУП 

 

Додаткове вступне випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент» для 

вступу в ЗВО УКУ на  навчання за освітнім рівнем магістра галузі знань 07 

«Управління та адміністрування»  передбачає перевірку розуміння 

абітурієнтом можливостей для ведення  підприємницької діяльності в Україні 

та необхідності застосування суспільно-корисних інновацій,  здатності до 

креативності та критичного мислення і аналізу та визначення рівня мотивації до 

навчання.  

Додаткове вступне випробовування не складають вступники, які здобули 

базову вищу освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» або 

«магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». 

 

За результатом додаткового іспиту абітурієнт допускається (або не 

допускається) до основних вступних випробувань. 

 

Додатковий іспит проводиться в усному форматі і складається з: 

1. Тесту, який містить 20 запитань присвячених ключовим питанням 

менеджменту 

2. Розгляду та обговорення мотиваційного есе, яке написане українською або 

англійською мовою та було подане одночасно з іншими документами; 

3. Усної співбесіди. 

В результаті проходження цього випробування абітурієнт допускається( або не 

допускається) до проходження подальших випробувань 

 

ІІ. Зміст програми 

Завдання 1.  

Тест містить 20 запитань. 

 

Перелік тем на основі яких сформовано тести: 

1. Менеджмент і його функції. 

2. Організаційна структура 

3. Типи менеджменту 

4. Кадрова політика 

5. Підприємництво  

6. Стратегії та їх типи. 

7. Управління часом 

8. Інновації  

9. Лідерство 

10. Функціональні комунікації 

 

Максимальна кількість балів-100  
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Завдання 2.  

Співбесіда, мета якої – зрозуміти основну мотивацію абітурієнта для 

навчання на програмі, його очікування від магістерської програми, дати цілісну 

оцінку особистості абітурієнта та його управлінського досвіду, а також 

окреслити можливості абітурієнта активно працювати в одній групі з іншими 

учасниками програми. 

Співбесіда проводиться у формі усних запитань-відповідей.   

Під час співбесіди абітурієнтові повідомляються бали, які він отримав за 

есе та кейс. В разі потреби, абітурієнт відповідає на уточнюючі запитання. 

Співбесіда оцінюватиметься за такими критеріями: 

      • мотивація до навчання та створення нового інноваційного проекту; 

• усвідомлення викликів та перспектив професії; 

• комунікабельність, фаховість виконання поставленого завдання; 

• аргументованість у відстоюванні власної позиції; 

• світоглядні та професійні орієнтири; 

 

Максимальна кількість балів – 100 

 

ІІІ. Критерії оцінювання 

 

Вступне додаткове випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент», для 

вступу в УКУ на  навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в 2018 

році оцінюється фаховою екзаменаційною комісією на підставі попереднього 

ознайомлення із мотиваційним есе абітурієнта, написаним українською або 

англійською мовою та поданим одночасно із іншими документами з 

аплікаційного пакету для вступу на магістерські програми за спеціальністю « 

Менеджмент» та відповідей на питання під час співбесіди, які екзаменаційна 

комісія може поставити з метою уточнення бачення (візію) абітурієнтом 

можливостей для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності на 

основі створення суспільно-корисних інновацій в Україні та його місії в цьому; 

його цінностей, пріоритетів та особистих досягнень; очікувань абітурієнта від 

програми. 

Конкурсний бал абітурієнта обчислюється шляхом додавання балів за усі 

компоненти вступного фахового випробування: 

1. розв’язок тесту (100 балів); 

2. усна співбесіда (100 балів); 

 

Максимальна сумарна сума результату вступного фахового випробування 

200 балів. За результатами випробування абітурієнта може бути допущено до 

подальшого проходження випробувань. 

 

 

 



 3 

Оцінка в балах Залікова оцінка 

120–200 Допущено 

0–120 Недопущено 

 

 

120–200 балів (допущено) - виставляється абітурієнту, який (1) правильно 

виконав тестові завдання; (2) дав повну і правильну відповідь на всі питання 

співбесіди та проявив уміння застосовувати набуті знання та здібності 

аналізувати конкретні суспільно-економічні та політичні ситуації. 

 

0-60 балів (недопущено) - виставляється абітурієнтові, який (1) не виконав 

тестове завдання ; (2) не дав відповіді на питання співбесіди, не проявив 

жодного уміння застосовувати набуті знання та здібності аналізувати конкретні 

суспільно-економічні та політичні ситуації. 

Особи, які без поважних причин не з’явилися на додаткове вступне 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого мінімального рівня, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання додаткового вступного випробування не допускається. 
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