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І. ВСТУП 

 

Вступне фахове випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент» для 

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

«Управління та адміністрування» в 2021 році передбачає перевірку 

розуміння абітурієнтом можливостей для ведення громадської діяльності в 

Україні та необхідності започаткування нових неприбуткових суспільно- 

корисних проектів, здатності до креативності, критичного мислення та аналізу. 

Вступне фахове випробування має комбіновану форму (письмову/усну) та 

складається з трьох завдань: 
1. мотиваційне відео, подане одночасно з іншими документами; 

2. усна співбесіда. 

3. розв”язання кейсу 
 

ІІ. Зміст програми 

Завдання 1. 

Відео на тему «Як я будую громадянське суспільство» має розкривати 

розуміння поняття «громадянське суспільство», висвітлити внесок абітурієнта у 

його розвиток, пояснити, як малими кроками можна досягнути великих змін, а 

також продемонструвати особисту мотивацію до навчання на магістерській 

програмі. 

Обсяг відео до 3 хвилин. 

Основними критеріями оцінювання мотиваційного відео є не технічні та 

операторські вміння, а логічність і послідовність аргументації, стислість та 

зрозумілість, ясність та грамотність викладу, творчий підхід, самостійність у 

викладення думок, цілісність змісту, актуальність. 

Максимальна кількість балів – 50. 

 
Завдання 2. 

Співбесіда, метою якої є зрозуміти готовність абітурієнта до навчання на 

даній спеціальності, а також мотивацію при виборі саме цієї програми, дати 

цілісну оцінку особистості абітурієнта та його попереднього управлінського 

досвіду, визначити спроможність абітурієнта активно працювати в одній групі з 

іншими учасниками програми. 

Співбесіда проводиться у формі усних запитань-відповідей. В разі потреби, 

абітурієнт відповідає на уточнюючі запитання. 
Буде три блоки основних питань: 

І блок питань (30 балів) – стосується готовності та мотивації абітурієнта до 

навчання: 

1. Чому Ви хочете навчатись на Магістерській програмі з управління 

неприбутковими організаціями? 

2. Як Ви плануєте використати в майбутньому здобуті знання та навички? 

3. Чи  бачите  подальшу особисту кар’єру  у громадському секторі? 
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4. Яких навичок, знань Ви потребуєте особисто чи Ваша ГО? 

5. Які три книги з прочитаних Ви могли б порадити своїм колегам? Чим 

вони були корисними для Вас? 

6. Яким медіа Ви довіряєте? Як часто користуєтесь ними?  
7. Які соцмережі використовує Ваша ГО? Які є найбільш ефективними? 

ІІ блок питань (30 балів) – стосується попереднього досвіду громадської 

діяльності абітурієнта: 

1. Чи маєте Ви попередній досвід громадської діяльності? Якщо так, то який 

і що спонукало Вас зайнятись нею? 

2. Якщо Ви є членом/працівником громадської організації, то уявіть 

ситуацію, що Вам потрібно за 1 хвилину розказати про неї людям, які 

ніколи не чули про неї, що саме Ви б розказали? 

3. Чи є у Вашій організації сформована місія? Якщо так, то як Ви розумієте 

її для себе? Як вона реалізовується в житті? 

4. Які сильні/слабкі сторони Вашої організації, на Вашу думку? Які три речі, 

які б Ви змінили в організації, якби мали все що потрібно? 

5. Якою Ви бачите свою організацію через 3 роки? Чим саме може 

допомогти наша програма в досягненні цього? 

ІІІ блок питань (30 балів) – стосується майбутніх цілей абітурієнта: 

1. Чи є у Вас якийсь проект-мрія, який би Ви хотіли реалізувати в 

громадському секторі? 

2. Чи є якісь проблеми у Вашому місті/регіоні, які Ви хотіли б розв’язати? 

3. Як Ви розумієте вислів «думай глобально – дій локально»? 

4. Що для Вас громадянське суспільство? 

5.  Чи є у Вас ідея для соціального підприємництва, яке могла б 

започаткувати Ваша організація? 

6. Які якості лідерів  громадського сектору потребує зараз Україна? 

 

Співбесіда оцінюватиметься за такими критеріями: 

• готовність до навчання на магістерській програмі даної спеціальності; 

• мотивація до створення нових неприбуткових суспільно-корисних 

проектів; 

• усвідомлення викликів та перспектив професії; 

• аргументованість у відстоюванні власної позиції; 

• світоглядні та професійні орієнтири. 

Максимальна кількість балів – 90. 

 

Завдання 3 

Завдання має письмову форму і полягає в розв’язанні кейсу з організаційного 

розвитку. Абітурієнт отримує варіант кейсу  з описом діяльності неприбуткової 
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організації на певному етапі її розвитку, викликів, які стоять перед нею.  Він/вона 

має дати відповідь на два питання: 

1. Як би Ви охарактеризували етап розвитку, на якому перебуває описана 

організація? 

2. Як Ви вважаєте, які кроки повинна зробити організація, щоб перейти на 

якісно новий етап розвитку? 

При розв’язку кейсу важливо продемонструвати знання основ менеджменту, 

знання та розуміння особливостей різних етапів розвитку організацій, критичне 

мислення, вміння аргументовано відстоювати власну позицію, креативність. 

Максимальна кількість балів- 60. 

 
ІІІ. Критерії оцінювання 

Вступне фахове випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня 

програма «Управління неприбутковими організаціями» для вступу в УКУ на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в 2021 році оцінюється 

фаховою екзаменаційною комісією на підставі попереднього ознайомлення із 

мотиваційним відео абітурієнта, поданим одночасно із іншими документами з 

аплікаційного пакету для вступу на Магістерську програму з управління 

неприбутковими організаціями, та відповідей на питання, які екзаменаційна 

комісія може поставити з метою уточнення бачення (візії) абітурієнта 

можливостей для започаткування чи розвитку громадської діяльності на основі 

створення неприбуткових суспільно-корисних проектів в Україні та його місії в 

цьому; його цінностей, пріоритетів та особистих досягнень, а також виконання 

кейсу. 

Конкурсний бал абітурієнта обчислюється шляхом додавання балів за усі 

компоненти вступного фахового випробування: 

1. мотиваційне відео, надіслане одночасно із іншими документами з 

аплікаційного пакету (50 балів); 
2. усна співбесіда (90 балів); 

        3.          розв”язання кейсу ( 60 балів) 
 

Максимальна сумарна сума результату вступного фахового випробування 

200 балів. 

 
Оцінка в балах Залікова оцінка 

100- 200 Зараховано (short list) 

0–99 Незараховано 

 

100–200 балів (зараховано) - виставляється абітурієнту, який (1) 

продемонстрував необхідні професійні навички під час співбесіди; (2) виклав 

логічно і послідовно, аргументовано, стисло та зрозуміло, ясно та грамотно у 

мотиваційному відео розуміння суті лідерства, дієвості громадянського 

суспільства, необхідності участі людей у вирішенні локальних проблем; окреслив 

власні цінності, пріоритети, особисті досягнення та очікування від програми; (3) 
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дав розгорнуті задовільні відповіді на більшість питань співбесіди та проявив 

уміння застосовувати набуті знання та здібності, аналізувати конкретні суспільно-

економічні та політичні ситуації; (4) розв’язав кейс  при правильному визначенні 

етапу розвитку організації, а також вірно охарактеризував, що саме відбувається з 

організацією на цьому етапі і  надав повну інформацію про те, що саме і яким 

чином можна зробити для подальшого розвитку організації.  

 

0-99 балів (незараховано) - виставляється абітурієнтові, який (1) не 

продемонстрував необхідні професійні навички під час співбесіди; (2) не виклав 

логічно і послідовно, аргументовано, стисло та зрозуміло, ясно та грамотно у 

мотиваційному відео розуміння суті лідерства, дієвості громадянського 

суспільства, необхідності участі людей у вирішенні локальних проблем; не 

окреслив власні цінності, пріоритети, особисті досягнення та очікування 

абітурієнта від програми; (3) не дав відповіді на питання співбесіди, не проявив 

жодного уміння застосовувати набуті знання та здібності аналізувати конкретні 

суспільно-економічні та політичні ситуації; (4) розв’язав кейс при 

неправильному визначенні етапу розвитку організації, відсутності або 

недостатній характеристиці того, що саме відбувається з організацією,  надав 

неповну, або не зрозумілу інформацію про те, що саме і яким чином можна 

зробити для подальшого розвитку організації. 

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 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 вступних випробувань не допускається. 
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