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ВСТУП 

 

Вступний іспит зі спеціальності для вступу для здобуття ступеня доктора 

філософії на основі здобутого ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» на основі 

здобутого ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста розроблена 

предметною комісією на основі програми рівня вищої освіти магістра за 

спеціальністю «Менеджмент» 

Мета вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

полягає у визначенні професійної компетентності й готовності вступників до 

навчання в аспірантурі, що передбачає єдність теоретичної та практичної підготовки 

до проведення наукових досліджень у вищій школі за зазначеною спеціальністю. 

Основні завдання програми вступного іспиту до аспірантури: 

- оцінювання теоретико-методологічної підготовки вступника з дисциплін 

магістерської програми економічного напряму; 

- оцінювання вмінь вступника використовувати теоретичні знання для 

вирішення актуальних завдань менеджменту; 

- оцінювання вміння встановлювати взаємозв’язки між теорією і практикою в 

сучасній системі менеджменту. 

Зміст програми сформовано за розділами: 

1. Інноваційний розвиток підприємства. 

2. Менеджмент організацій. 

3. Управлінські змінами. 

4. Фінансовий менеджмент. 

Вступники до аспірантури повинні відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики магістра з економічних спеціальностей показати фундаментальну та 

спеціальну економічну підготовку, вміння вирішувати організаційно-господарські 

ситуації, що складаються в діяльності підприємства. 

Магістр, що вступає до аспірантури, повинен знати: 

- основи функціонування підприємства та організації підприємницької 

діяльності, зокрема, організаційно-правові форми, ресурси, виробництво, результати 

господарської діяльності та вміти працювати із законодавчими та нормативними 

документами; 

- теоретичні основи та практичні засоби результативного управління 

підприємством, складові системи та особливості процесу менеджменту організації; 

- особливості управління функціональними підсистемами та елементами 

внутрішнього середовища підприємства, зокрема, виробництвом, персоналом, 

маркетингом, інвестиціями, фінансами; 

- теоретичні основи управління якістю, складові системи та особливості 

реалізації процесу управління якістю на підприємстві; 

- інструментарій розробки, обґрунтування та реалізації проектів; складові 



системи та особливості управління проектами; 

- підходи до обґрунтування та прийняття управлінських рішень в умовах 

невизначеності та ризику, методи оцінки ризику та регулювання його ступеню, 

загальні основи управління ризиками та вміти їх використовувати у практичній 

діяльності. 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. Білет 

вступного іспиту зі спеціальності містить три питання за програмою вступного 

іспиту, які передбачають надання вступником розгорнутої письмової теоретичної 

відповіді. Відповіді на питання вступник наводить на бланках письмової відповіді. 



 ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ 

1 ДИСЦИПЛІНА «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА» 

 

1. Ключові поняття інноваційного розвитку. Закон України «Про інноваційну 

діяльність». Сутність інновацій та інноваційної діяльності. Сучасна класифікація 

інновацій. Основні етапи інноваційного процесу. Параметри інноваційності 

підприємства. Концепція інноваційного розвитку підприємства.  

2. Теоретичні та нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу. Сутність 

інтелектуальних продуктів. Ознаки об’єктів звичайної і інтелектуальної власності. 

Об’єкти промислової власності. Об’єкти, що охороняються авторськими та 

суміжними правами Класифікація та характеристика об’єктів інтелектуального 

бізнесу. Нормативні акти в управлінні інтелектуальним бізнесом. Промислова 

власність в інтелектуальному бізнесі. Концептуальні підходи до управління 

промисловою власністю.  

3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування. 

Чинники інноваційного розвитку підприємства. Економічний ефект інноваційної 

діяльності. Показники економічної ефективності. Показники науково-технічного та 

соціального ефекту. Методи оцінки економічної ефективності інновацій на 

підприємстві.  

4. Організаційні форми інноваційного розвитку. Ринкові суб’єкти інноваційної 

діяльності. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва. 

Технологічні парки та шляхи їх створення. Технополіси. Інноваційні бізнес-

інкубатори. Центри трансферу технологій та схема їх роботи. Венчурне 

підприємництво та його форми.  

5. Інфраструктура ринку інновацій. Поняття «інноваційна інфраструктура». 

Механізм функціонування інфраструктури ринку інновацій. Складові інформаційної 

інфраструктури. Фінансово-економічний супровід інноваційної діяльності. 

Сертифікація інноваційної продукції. Захист прав інтелектуальної власності. 

Інформаційне та консультаційне забезпечення. Експертиза проектів.  

6. Інноваційний потенціал підприємства. Перехід підприємства на 

інноваційний шлях розвитку. Зміст і структура потенціалу інноваційного розвитку 

підприємства. ринковий потенціал. Виробничо-збутовий потенціал. Показники 

оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Концептуальна схема аналізу і 

управління потенціалом інноваційного розвитку.  

7. Моделювання інтелектуального бізнесу. Законодавство у сфері промислової 

власності. Організаційне забезпечення системи управління промисловою власністю. 

Управління патентною експертизою. Напрямки формування системи управління 

промисловою власністю.  



8. Державна підтримка та стимулювання інноваційної та інтелектуальної 

діяльності. Фінансування та пільгове кредитування науково-технічних розробок. 

Підтримка інфраструктури утворень. Підвищення якості освіти та її фінансування. 

Концепція партисипативного управління. Методи 6 стимулювання творчої 

активності персоналу. Інтрапренерство. Система стимулювання зростання освітньо-

кваліфікаційного рівня працівників. Залежність зарплати кожного працівника від 

кінцевих результатів діяльності підприємства.  

9. Формування цільових ринків для реалізації інноваційних проектів. 

Структурно-логічна схема взаємодії різних видів ринкових досліджень. Сегментація 

ринку. Варіанти розвитку ринкових можливостей для різних видів новацій. 

Визначення оптимального рівня точності ринкового позиціонування для цілей 

інноваційного розвитку. Залежність витрат на залучення споживачів від стану їхньої 

споживчої готовності. Визначення оптимального рівня витрат на просування 

інновацій на ринку.  

10. Управління життєвим циклом інновацій. Маркетинговий підхід до розробки 

і виведення інновацій на ринок. Життєвий цикл інновацій. Оцінка достатності 

потенціалу підприємства для інноваційного розвитку. Структура і аналіз етапів 

інноваційного процесу. Проблеми управління інноваційним та життєвим циклом 

товару.  

11. Управління інтелектуальним бізнесом та інноваційним розвитком 

підприємства. Інтелектуальний бізнес в стратегії підприємницької діяльності. 

Корпоративне управління інтелектуальним бізнесом. Бізнес-план як умова 

інноваційної власності. Раціоналізаторська пропозиція. Методи управління 

інноваційним розвитком підприємства. Функції управління процесами інноваційного 

розвитку. Формування організаційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком.  

12. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу. 

Конкурентоспроможність новацій і технологій. Обмін ліцензіями як об’єктивна 

закономірність розвитку економіки. Опціонні договори в ліцензійній торгівлі. 

Економічна ефективність ліцензій. Класифікація ліцензійних договорів. 

Обґрунтування доцільності залучення нової технології. Доцільність патентування 

винаходів в іноземних державах. Попередня оцінка економічної ефективності купівлі 

ліцензії. Фактори ризику при купівлі ліцензії. Практика укладання ліцензійних 

договорів.  

13. Інноваційний проект та його інвестиційне забезпечення. Основні 

характеристики інноваційного проекту. Управління проектом. Життєвий цикл 

проекту та його фази. Техніко-економічне обґрунтування проекту. Джерела 

фінансування проектів. Оцінювання ефективності інноваційних проектів. Комерційна 

і бюджетна ефективність. Майбутня та поточна вартість вкладених інвестицій. 

Інтегральний ефект. Внутрішня норма прибутковості. Рентабельність. Строк 

окупності інвестицій.  



14. Ризики в інтелектуальному бізнесі та інноваційній діяльності. Чинники 

невизначеності та ризику на етапах обґрунтування інноваційних проектів. 

Класифікація інноваційних ризиків. Блок-схема алгоритму кількісної оцінки ризику. 

Методи кількісної оцінки ризиків. Чинники ризику при виборі цільового ринку. 

Фактори ризику при розробці та виведенні нового товару на ринок.  

15. Економічна безпека інтелектуального бізнесу. Охорона прав та економіка 

інтелектуальної власності.. Право інтелектуальної власності. Авторське право. Право 

на промислову власність. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в 

Україні. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності. Захист 

авторського права і суміжних прав. Цивільно-правовий захист патентних прав. 

Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності. Адміністративно-

правовий захист права інтелектуальної власності. Реалізація права власності на 

нематеріальні ресурси.  

 

Орієнтовні питання для вступного іспиту 

 

 1. Інноваційність як інструмент ефективного розвитку підприємств. Основні 

тенденції розвитку інновацій.  

2. Розвиток конкуренції та економічне зростання.  

3. Параметри інноваційності підприємства.  

4. Чинники інноваційного розвитку підприємства. Економічний ефект 

інноваційної діяльності.  

5. Макроекономічний підхід до оцінювання рівня інноваційного розвитку.  

6. Методи оцінки економічної ефективності інновацій на підприємстві.  

7. Центри трансферу технологій та схема їх роботи.  

8. Зміст і структура потенціалу інноваційного розвитку підприємства.  

9. Показники оцінювання інноваційного потенціалу підприємства.  

10. Формування цільових ринків для реалізації інноваційних проектів. 

Сегментація ринку досліджень.  

11. Визначення оптимального рівня витрат на просування інновацій на ринку.  

12. Маркетинговий підхід до розробки і виведення інновацій на ринок.  

13. Оцінка достатності потенціалу підприємства для інноваційного розвитку.  

14. Принципи функціонування інноваційного підприємства. 

 15. Стратегії інноваційного розвитку підприємства. Етапи стратегічного 

планування інноваційного розвитку організації.  

16. Структура і рівень інноваційного потенціалу організації. Матриця вибору 

інноваційної стратегії.  

17. Альтернативні варіанти інноваційних стратегій. Інноваційна політика 

організації.  

18. Оцінювання ефективності інноваційних проектів. Комерційна і бюджетна 

ефективність. 

 19. Майбутня та поточна вартість вкладених інвестицій. Інтегральний ефект. 

Внутрішня норма прибутковості.  

20. Чинники невизначеності та ризику на етапах обґрунтування інноваційних 

проектів. Чинники ризику при виборі цільового ринку. 
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2 ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Сутність, ціль та завдання фінансового менеджменту. Функції та механізм 

фінансового менеджменту. Система організаційного забезпечення фінансового 

менеджменту. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 

Поняття фінансової звітності та її значення в ринковій економіці. Вимоги до 

фінансової звітності. Класифікація та склад фінансової звітності. Системи та методи 

фінансового аналізу. Системи та методи фінансового планування. Системи та методи 

внутрішнього фінансового контролю  

2. Поняття вартості грошей. Теперішня та майбутня вартість. Методичний 

інструментарій оцінки вартості грошей у часі: нарощування та дисконтування. Прості 

та складні проценти. Вартість ануїтету. Методичний інструментарій врахування 

інфляції у фінансових розрахунках.  



 3. Сутність та класифікація фінансових ризиків підприємства. Властивості 

фінансових ризиків. Формування політики управління фінансовими ризиками на 

підприємстві. Основні фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків 

підприємства. Методи управління фінансовими ризиками. Форми та види 

страхування фінансових ризиків підприємства. Методичний інструментарій оцінки 

рівня ризику: економіко-статистичні методи, методи експертних оцінок, аналогові 

методи.  

4. Економічна сутність та класифікація активів підприємства. Принципи 

формування активів підприємства. Методи оцінки сукупної вартості активів 

підприємства як цілісного майнового комплексу. Політика управління оборотними 

активами підприємства. Управління запасами. Управління дебіторською 

заборгованістю. Управління грошовими активами. Управління фінансуванням 

оборотних активів. Політика управління необоротними активами. Управління 

оновленням необоротних активів. Управління фінансуванням оборотних активів.  

5. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства. Принципи 

формування капіталу підприємства. Вартість капіталу та принципи її оцінки. 

Фінансовий леверидж. Оптимізація структури капіталу. Політика формування 

власних фінансових ресурсів. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу. 

Фінансові механізми управління операційним прибутком підприємства. Дивідендна 

політика підприємства. Емісійна політика підприємства. Політика залучення 

позикових коштів. Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу. 

Управління залученням банківського кредиту. Управління фінансовим лізингом. 

Управління облігаційною позикою. Управління залученням товарного 

(комерційного) кредиту. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю.  

6. Економічна сутність та класифікація інвестицій. Інвестиційна політика 

підприємства. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Види 

інвестиційних проектів та вимоги щодо їх розробки. Принципи та методи оцінки 

ефективності реальних інвестиційних проектів. Управління реалізацією 

інвестиційних проектів. Форми фінансових інвестицій та особливості управління 

Фактори, що впливають на інвестиційні властивості фінансових інструментів. 

Принципи та методи оцінки інвестицій в окремі фінансові інструменти. 

 7. Поняття грошового потоку. Характеристика видів грошових потоків 

підприємства. Принципи управління грошовими потоками. Методи оптимізації 

грошових потоків підприємства. Розробка плану надходження та витрачання 

грошових коштів підприємства. Розробка платіжного календаря.  

8. Сутність, види та процедура банкрутства. Політика антикризового 

фінансового управління підприємства при загрозі банкрутства. Система експрес-

діагностики банкрутства. Система фундаментальної діагностики банкрутства. 

Внутрішні механізми фінансової стабілізації. Форми санації підприємства та їхня 

ефективність.  

 

 Орієнтовні питання для вступного іспиту 

  

1. Сутність, ціль та завдання фінансового менеджменту.  



2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту: вимоги до 

інформації, внутрішні та зовнішні джерела інформації.  

3. Фінансова стратегія підприємства та процес її розробки.  

4. Поняття майбутньої вартості грошей. Визначення майбутньої вартості 

грошей за процентною та обліковою ставками. 

 5. Поняття вартості ануїтету. Визначення теперішньої вартості ануїтету. 

 6. Характеристика інструментів фінансового ринку  

7. Сутність та класифікація фінансових ризиків підприємства. 

 8. Методи управління та способи зниження фінансових ризиків.  

9. Політика управління оборотними активами підприємства.  

10. Політика управління необоротними активами. 

 11. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства.  

12. Вартість капіталу та оптимізація структури капіталу.  

13. Політика формування власних фінансових ресурсів.  

14. Політика залучення позикових коштів.  

15. Інвестиційна політика підприємства.  

16. Сутність, види та процедура банкрутства.  

17. Форми санації підприємства та їхня ефективність. 
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3. ДИСЦИПЛІНА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 

 

1.Місце і роль менеджменту в організації. Сутність управлінської праці і ознаки 

діяльності менеджера. Функції і роль менеджерів. Цілі, суб'єкт та об'єкт управління. 

Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери 

менеджменту. Принципи та функції менеджменту. Функція планування та його види. 

Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та 

процесуальні теорії мотивації. Сутність, елементи та процес управлінського 

контролю, його різновиди. Етапи регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання 

рішень, корегування рішень.  

2.Стратегічне управління підприємством на корпоративному рівні та на рівні 

бізнес одиниці. Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні 

стратегічних рішень. Характерні риси стратегій підприємства. Основні типи 

конкурентної переваги. Диверсифікація господарської діяльності підприємства. 

Особливості стратегічного аналізу підприємства. Методи та моделі Для проведення 

стратегічної діагностики підприємства.  

3.Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його 

розробки. Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від 

галузевої привабливості та організаційної сили підприємства. Стратегічна позиція 

підприємства та стратегічні зони господарювання (СЗГ): поняття та характеристика. 

Параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та СЗГ. Ключові 

фактори успіху СЗГ: види та характеристика. Стратегічна сегментація ринку в 

процесі управління стратегічною позицією підприємства. Визначення реальної та 

потенційної Ємності ринку. Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна 

гнучкість (зовнішня та внутрішня) та синергiзм СЗГ. Використання матриць 

«Бостонської консультаційної групи», «МакКінзі», «Shell» - DPM, моделі ADL та 

інших для оцінювання стратегічної позиції підприємства та визначення стратегічно 

перспективних для нього напрямків розвитку/дій на ринку.  

4.Загальне управління якістю (TQM). Система технічного забезпечення тQМ. 

Система вдосконалення і розвитку принципів і змісту том. Побудова бізнес-процесів 

відповідно до тQМ 

 



Орієнтовні питання для вступного іспиту 

 

1. Принципи управління сучасними організаціями. 

2. Глобальне інформаційне суспільство. 

3. Поняття про інформацію. 

4. Поняття про інформаційні системи. 

5. Класифікація інформаційних систем. 

6. Концепція розвитку та проектування інформаційних систем. 

7. Необхідність створення єдиної інформаційної системи. 

8. Тенденції розвитку інформаційних систем. 

9. Етапи розвитку інформаційної системи в менеджменті. 

10. Інформаційні системи сучасного підприємства. 

11. Функції головних блоків інформаційної системи підприємства. 

12. Функціональні модулі інтегрованих систем управління. Основна ідея 

створення інтегрованих систем. 

13. Функціональне забезпечення корпоративних систем в умовах 

автоматизації бізнес-процесів. 

14. Поняття масштабованості, модульності та відкритості інформаційних 

систем менеджменту. 

15. Основні характеристики економічних моделей для електронної комерції. 

16. Простір рішень для електронної комерції в Internet. 

17. Бізнес та Internet. 

18. Роль Internet у діяльності сучасних компаній. 

19. Поняття та основні принципи праці в Internet 

20. Internet як метод та технологія маркетингу 
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4.ДИСЦИПЛІНА «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ» 

 

1.Поняття і складові змін в соціально-економічній системі. Впливові фактори. 

Класифікація змін в організації.  

2.Характеристика концепцій життєвого циклу в системі стратегічного 

управління організацією. Обгрунтування необхідних перетворень за моделлю 

організаційного розвитку Л.Грейнера Модель змін в управлінні організацією 

І.Адизеса «PAEI».  

3.Діагностика необхідності змін. VRIO-аналіз для стратегічно-важливих 

ресурсів. Аналіз ланцюга створення вартості. GAP – аналіз. Підготовка до змін. 

Стейкхолдери та учасники стратегічних змін. Основні навички і якісні 

характеристики членів команд. Мотивація до змін. Вимоги до структури організації у 

підготовці до змін.  

4.Класифікація стратегій здійснення змін. Теорія «Е» і теорія «О» здійснення 

змін. Стратегічний континуум. Процес здійснення змін в організації. Концепція 

Курта Левіна. Модель ADKAR. Модель проведення змін Джона Коттера.  

5.Зміни організаційної структури. Діагностика структурних проблем. 

Типи організаційних структур. Концепція реінжинірингу бізнес-системи. Сучасні 

напрямки розвитку організаційних структур  

6.Зміни ресурсної бази. Сутність і види ресурсів і компетенцій організації. 

Аутсоринг як метод вдосконалення бізнес-системи. Умови та доцільність 

аутсорсингу. Аутстаффінг персоналу як метод управління ресурсною базою.  

7.Психологічний стан і адаптація працівників до змін. Управління опором 

змінам. Сутність опору змінам і його причини. Підходи до управління опором 

змінам. Визначення потенційно лояльних та резистентних працівників  

8.Зміна організаційної культури. Сутність та складові організаційної культури. 

Типологія організаційних культур. Реформування організаційної культури. Основні 

помилки.  

9.Закріплення проведених змін та подальший розвиток. Безперервні та 

дискретні Зміни.  

 

Орієнтовні питання для вступного іспиту 

 

1.Поняття управління змінами та його етапи.  

2. Внутрішні причини організаційних змін. 

3. Зовнішні причини організаційних змін.  

4. Методика незапланованих змін.  

5. Методика планової перебудови.  

6. Методика нав’язаних змін.  



7. Зміни з участю.  

8. Зміни з використанням перемовин. 

 9. Фактори подолання опору змінам.  

10. Універсальні методи подолання опору змінам.  

11. Метод термінового залучення уваги.  

12. Метод інформаційного процесу.  

13. Властивості процесу здійснення змін.  

14. Фактори реалізації стратегії змін.  

15. Рівні залучення співробітників до здійснення змін.  

16. Директивна стратегія впровадження змін. 

 17. Стратегія змін, заснована на перемовинах.  

18. Нормативна стратегія.  

19. Аналітична стратегія.  

20. Принципи управління процесом змін.  
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання підготовленості вступників на вступному іспиті зі 

спеціальності для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

 

Структура оцінки вступного іспиту. 

 Оцінка вступного іспиту (за шкалою від 0 до 100 балів) складається із суми 

балів, виставлених предметною комісією в результаті перевірки письмової роботи 

вступника, виконаної ним на вступному іспиті, за відповіді вступника на кожне з 3 

питань білета вступного іспиту, які передбачають надання вступником розгорнутої 

письмової теоретичної відповіді. 

 

Порядок оцінювання підготовленості вступників. 



 Оцінка вступного іспиту визначається у такому порядку: 

 1) виставляють бали за відповіді на кожне питання білета вступного іспиту 

виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей;  

2) обчислюють сумарну оцінку вступного іспиту . 

 

Критерії оцінювання відповідей на питання. 

 Відповіді на перше та друге питання білета вступного іспиту  можуть бути 

оцінені балами від 0 до 33, на третє питання  – балами від 0 до 34.  

Відповідь на питання оцінюють таким чином:  

-  від 26 до 33 (34) балів ставлять вступнику, який надав повну, у логічно 

правильній послідовності відповідь, яка свідчить про всебічні, систематизовані та 

глибокі знання з поставленого питання в обсязі програми рівня вищої освіти магістра 

з відповідної спеціальності; демонструє здатність вступника вільно оперувати 

здобутими знаннями: диференціювати та інтегрувати їх, відтворювати та аналізувати 

отриману інформацію, робити обґрунтовані висновки та узагальнення, виявляти й 

відстоювати власну позицію, переконливо висловлювати думку та чітко 

формулювати відповідь.  Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 

питання не менше ніж на 90 %. Відповідь оцінюють у максимальну кількість балів 

тільки за умови надання вичерпної відповіді на питання;  

-  від 17 до 25 балів ставлять вступнику, який надав досить повну, без 

суттєвих неточностей, у логічно правильній послідовності відповідь, яка свідчить про 

ґрунтовні та систематизовані знання з поставленого питання в обсязі програми рівня 

вищої освіти магістра з відповідної спеціальності; демонструє здатність вступника 

впевнено оперувати здобутими знаннями: відтворювати та аналізувати отриману 

інформацію, пояснювати основні закономірності, робити висновки, чітко 

висловлювати думку та формулювати відповідь. Як правило, таку оцінку отримує 

вступник, який відповів на питання на 70–90 %; 

-  від 8 до 16 балів ставлять вступнику, який надав не зовсім повну, із 

неточностями та окремими незначними помилками, в основному у правильній 

послідовності відповідь, яка свідчить про задовільні знання з поставленого питання в 

обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності, демонструє 

здатність вступника відтворювати основний матеріал навчальної дисципліни 

відповідно до поставленого питання. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який 

відповів на питання на 50–70 %; 

-  від 1 до 7 балів ставлять вступнику, який надав фрагментарну, із 

суттєвими неточностями та принциповими помилками відповідь, яка свідчить про 

неповноту знань з поставленого питання в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності, демонструє наявність у вступника утруднень 

при відтворенні інформації відповідно до поставленого питання. Як правило, таку 

оцінку отримує вступник, який відповів на питання менше ніж на 50 %;  

-  0 балів ставлять вступнику, який не надав відповідь на поставлене питання 

або надана вступником відповідь не відповідає поставленому питанню.  

Оцінка вступного іспиту від 0 до 59 балів вважається незадовільною. 

 

 



Шкала переведення тестового балу в шкалу 200  
 

1 101  35 135  69 169 

2 102  36 136  70 170 

3 103  37 137  71 171 

4 104  38 138  72 172 

5 105  39 139  73 173 

6 106  40 140  74 174 

7 107  41 141  75 175 

8 108  42 142  76 176 

9 109  43 143  77 177 

10 110  44 144  78 178 

11 111  45 145  79 179 

12 112  46 146  80 180 

13 113  47 147  81 181 

14 114  48 148  82 182 

15 115  49 149  83 183 

16 116  50 150  84 184 

17 117  51 151  85 185 

18 118  52 152  86 186 

19 119  53 153  87 187 

20 120  54 154  88 188 

21 121  55 155  89 189 

22 122  56 156  90 190 

23 123  57 157  91 191 

24 124  58 158  92 192 

25 125  59 159  93 193 

26 126  60 160  94 194 

27 127  61 161  95 195 

28 128  62 162  96 196 

29 129  63 163  97 197 

30 130  64 164  98 198 

31 131  65 165  99 199 

32 132  66 166  100 200 

33 133  67 167    

34 134  68 168    

 


