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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузь знань: 07 
«Управління та адміністрування», освітньо-наукова програма «Стратегічне управління» 
передбачено Правилами прийому до Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» в 2022 р. для тих абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня 
магістра.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузь знань: 07 
«Управління та адміністрування», освітньо-наукова програма: «Стратегічне управління» 
передбачає перевірку рівня професійних компетенцій, теоретичних знань, наявності 
аналітичних та комунікаційних навичок, які дозволять вступнику опанувати дану програму, 
а також з ’ясування рівня вмотивованості до навчання саме на магістерській програмі 
«Стратегічне управління».

Фахове вступне випробування має форму мотиваційної презентації, підготовленої у 
письмовому вигляді та представленої усно у день фахового випробування перед 
екзаменаційною комісією. Мотиваційну презентацію вступники повинні подати разом із 
документами до приймальної комісії. Мова презентації -  українська або англійська, обсяг 
письмового тексту презентації -  дві -  три сторінки тексту, шрифт -  Verdana 11, інтервал -  
1,5.

II. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Мотиваційна презентація має бути подана абітурієнтом у письмовому вигляді на тему 
«Я і моя компанія: наші стратегії розвитку». В роботі абітурієнт має відповісти на такі 
запитання:

1. Які зміни сучасного світу найбільше впливають на мене? На мою компанію?
2. Що для мене майбутнє? Яким є часовий горизонт, який мене цікавить?
3. Яким я бачу себе в майбутньому? Якою я бачу в майбутньому мою компанію?
4. Що я роблю для того, щоб майбутнє стало таким, яким я його бачу? Що моя компанія 

робить для цього?
5. Що я маю зрозуміти, щоб швидше і точніше рухатися в майбутнє? Що я маю навчитись 

робити для того, щоб створити власне майбутнє та майбутнє моєї компанії?

Для кращого розуміння себе та своєї компанії в сьогоденні та в майбутньому 
абітурієнту пропонується скористатися методом «5 Why?».

Сутність методу «5 Why?»:
Оберіть та опишіть певний аспект діяльності, актуальний для Вас і Вашої компанії. 
Сформулюйте відповідь на запитання «Why?” (чому, навіщо) саме цей аспект є 

значущим та важливим, інакше кажучи - що є причиною важливості аспекту.
Запишіть відповідь -  причину значущості.
Спробуйте знову задати питання «Why?» - тепер вже стосовно причини значущості. 
Запитання «Why?» необхідно повторювати доти, доки першопричина значущості -  

смисл -  не стане очевидним для Вас.
Згідно з даною методикою вважається, що зазвичай достатньо п ’яти кроків для 

з’ясування першопричини значущості -  звідси і назва методу.

III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Фахове вступне випробування зі спеціальністю 073 «Менеджмент», галузь знань: 07 
«Управління та адміністрування», освітньо-наукова програма «Стратегічне управління» 
оцінюється фаховою екзаменаційною комісією шляхом попереднього ознайомлення із 
письмовою презентацією на тему «Я і моя компанія: наші стратегії розвитку» (виконаною



з

вступником та переданою разом із документами на вступ до приймальної комісії), 
заслуховування усного представлення презентації, а також відповідей на запитання, які 
фахова екзаменаційна комісія може поставити щодо змісту і суті презентації абітурієнта під 
час фахового випробування.

Під час оцінювання презентації та відповідей абітурієнта на запитання враховується 
логічність аргументації, гнучкість та критичність мислення, рівень грамотності та цілісність 
змісту, творчий підхід, здатність до ефективного комунікування та до представлення 
необхідної комплексної інформації у стислій формі письмово та усно, вміння виявляти, 
формулювати проблеми, генерувати ідеї, обирати напрями і методи для їх втілення.

Результати фахового вступного випробування за спеціальністю 073 «Менеджмент», 
галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», освітньо-наукова програма:
«Стратегічне управління» оцінюються за 200-бальною шкалою.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи здійснюється за такими 
критеріями:

Кількість балів Критерії оцінювання

1 8 1 -2 0 0

Абітурієнт надав повне та аргументоване розкриття проблеми. 
Відповіді абітурієнта засвідчують уміння наводити переконливі 
аргументи, здатність системно і критично мислити, якісно 
аналізувати, грамотно та цілісно подавати матеріал, ефективно 
комунікувати, лаконічно формулювати ідеї, гіпотези, обирати 
напрями і методи для їх втілення.

1 5 1 -1 8 0

Абітурієнт надав аргументоване розкриття проблеми, однак 
допускаються певні неточності і похибки у логіці викладення 
теоретичного матеріалу або при аналізі практичних випадків. 
Відповіді абітурієнта засвідчують здатність критично мислити, 
аналізувати, достатньо грамотно та цілісно подавати матеріал, 
добре комунікувати, формулювати ідеї, гіпотези, обирати напрями 
і методи для їх втілення..

1 2 0 -1 5 0

Абітурієнт допустив багато неточностей і похибок у розкритті 
проблеми, у логіці викладення теоретичного матеріалу та аналізі 
практичних прикладів. Проявив недостатнє уміння наводити 
переконливі аргументи, грамотно та цілісно подавати матеріал, 
формулювати ідеї, гіпотези, обирати напрями і методи для їх 
втілення.

0 - 1 1 9

Абітурієнт продемонстрував низький рівень розуміння підходів до 
управління процесами, до аналізу фактів, до подання переконливих 
аргументів. Абітурієнт продемонстрував незадовільний рівень 
цілісно подати матеріал, комунікувати, формулювати проблеми, 
ідеї, гіпотези, обирати напрями і методи для їх втілення.

Абітурієнт вважається таким, що склав фахове вступне випробування за 
спеціальністю 073 «Менеджмент», галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», 
освітньо-наукова програма: «Стратегічне управління», якщо оцінка за письмову 
екзаменаційну роботу становить 120 -  200 балів.

У випадку, якщо екзаменаційна оцінка становить 0 - 1 1 9  балів, абітурієнт вибуває з 
конкурсного відбору на спеціальність 073 «Менеджмент», галузь знань: 07 «Управління та 
адміністрування», освітньо-наукова програма: «Стратегічне управління».

Голова екзаменаційної комісії О. Й. Саврук


