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ВИМОГИ ДО ПРОФІЛЮ  ВСТУПНИКА ТА ПРОЦЕДУРА 
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Характеристика профілю вступника на навчання за програмою 
«Управління вартістю бізнесу»

диплом бакалавра (або спеціаліста, магістра) 
державного зразка
2-3 роки професійної діяльності як підприємець, 
керівник або спеціаліст 
англійська на рівні незалежного користувача 
(рівень В1/В2 згідно з Загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти)

Характеристика профілю вступника на навчання за програмою
«Бізнес-ін нова ції»

диплом бакалавра (або спеціаліста, магістра) 
державного зразка

не обов’язково

англійська на рівні незалежного користувача 
(рівень В1/В2 згідно з Загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти)

Процедура вступного випробування

Для отримання права проходження вступного випробування кандидатам 
необхідно подати у ' відповідний термін документи згідно з переліком, 
визначеним приймальною комісією Тернопільського національного 
економічного університету, а також резюме та мотиваційний лист друкованим 
текстом.

Вступне випробування проводиться у формі співбесіди на задану тему з 
питань бізнесу та управління та в контексті інформації, що представлена в 
резюме та мотиваційному листі вступника.

Освітній ступінь

Досвід роботи 

Знання мови

Освітній ступінь 

Досвід роботи 

Знання мови



ЗРАЗОК РЕЗЮ М Е*

Персональна інформація

9 Адреса проживання
V. Контактний номер телефону 

®  E-mail
О  Персональний веб-сайт, сторінка в соціальних мережах

Стать І Дата народження j Національність

Досвід роботи*

Посада

Основні сфери діяльності 
та відповідальності

Работодавець
(назва, місцерозміщення, 

веб-сайт)
(*) Розм іст іт ь інформацію, розпочавш и з ост аннього м ісця робот и

Основна освіта*

Період навчання
Освітньо-кваліфікаційний

ступінь

Спеціальність, освітня 
програма

Основні дисципліни

Назва навчального 
закладу

(*) Розм іст іт ь інформацію, розпочавш и з ост аннього м ісця навчання

Тренінги, курси*

Рік та тривалість 
навчання

Назва освітньої події

Місце проведення, 
організатор (освітня 

організація, тренер, проект)

( * )  Розміст іт ь інформацію, розпочавш и з ост анньої под ії



Навички та вміння

Рідна мова 

Інші мови*

Іноземна мова 1 

Іноземна мова 2

Комунікаційні навички

Організаційні/управлінськ 
і навички

Специфічні навички, 
пов’язані з роботою

Навички роботи з 
комп’ютером

Інші навички та вміння

Розуміння Мовленнєві вміння Навички письма

Слухання Читання
Рівень Рівень Рівень Рівень

Тип сертифікату за наявності 
Рівень Рівень Рівень Рівень

Тип сертифікату за наявності

(*) Інф ормацію  слід надат и на основі самооцінки відповідно до Загальноєвропейських рівнів 
компет енції володіння іноземною мовою (Com m on European Fram ework o f  Reference (CEF) 
level):
A 1/2 -  Елемент арний користувач;
В1/2  -  Незалежний користувач;
С І/2  -  Д освідчений користувач.
/  раз і складання одного з м іжнародних іспит ів з і знання інозем ної мови слід вказат и тип  

сертиф ікату, рівень

Додаткова інформація
Публікації 
Презентації 

Проекти 
Конференції 

Нагороди, відзнаки 
Членство у спільнотах 
Волонтерська робота 

Інше

О  Зразок розроблено на основі рекомендованого шаблону Europass; ознайомитися з і стандартом можна за 
посиланням http://europass. cede fop. europa. eu

http://europass


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Структура мотиваційного листа, як правило, має включати вступ та 
основну частину.

У вступі кандидату слід стисло представити себе як особистість, свій 
набутий досвід, цікаві факти, які б розширювали уявлення про особу, 
наприклад, рід занять на дозвіллі. Доречним у цій частині було б дати відповіді 
на запитання, що кандидат визначає своїм найбільшим успіхом та поразкою в 
житті, якими є його персональні цілі. Обсяг вступної частини -  600-1000 
друкованих знаків.

В основній частині слід відобразити взаємозв’язок між персональними 
цілями кандидата та його очікуваннями щодо програми навчання, а також 
визначити, яким може бути його внесок у досягнення результатів навчання. 
Доречним у даній частині роботи є дати відповідь щонайменше на два з 
наведених нижче запитань:

•  Які можливості розглядає кандидат щодо залучення себе як спеціаліста у 
майбутньому в процес управління вартістю чи творення бізнес-інновацій?

•  Якими унікальними характеристиками володіє кандидат, котрі здатні 
вирізнити його з-поміж інших, а також будуть важливими під час 
спільного навчання?

•  Як би кандидат охарактеризував свій стиль роботи як в команді, так і 
індивідуально?

•  Які очікування кандидата щодо внеску навчання за освітньою програмою 
в досягнення його персональних цілей?
Обсяг основної частини -  2500-6000 друкованих знаків.



ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

1. Підприємець та менеджер: диференціація та гармонізація ролей у 
творенні бізнесу.

2. Розвиток бізнесу в умовах невизначеності.
3. Соціальна відповідальність бізнесу та соціальне підприємництво.
4. Соціальний капітал як фактор підвищення економічної 

ефективності підприємства.
5. Персонал компанії: від управління ресурсами до управління 

талантами.
6. Формулювання місії, візії та цінності: формальність чи визначення 

дійсних орієнтирів компанії.
7. Сучасне розуміння та особливості формування бізнес-стратегії в 

умовах викликів глобального середовища.
8. Маркетинг як філософія сучасного бізнесу.
9. Роль інновацій у творенні цінності бізнесу.
10.Мінливість середовища: від прогнозування до управління змінами.
11. Інноваційний маркетинг: творення споживчої цінності.
12. Роль інформаційних технологій в управлінні компанією.
13.Інформація та знання як об ’єкт управління та фактори розвитку 

бізнесу.
14.Розуміння бізнес-процесів компанії та необхідність управління 

ними.
15.Сучасне трактування конкуренції в системі управління компанією.
16.Основні відмінності між стратегічним та оперативним управлінням

та їх значення для життєздатності компанії.
17. Значення інформації для прийняття управлінських рішень.
18. Взаємовідносини зі споживачами в системі управління компанією.
19. Керівники та лідери: спільне та відмінне.
20. Компанії, які розвиваються: роль корпоративного навчання в 

управлінні компанією.
21. Джерела фінансування бізнесу: можливості та проблеми залучення.
22. Проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємства.
23. Ключові проблеми розвитку стартапів.
24. Фактори забезпечення вартості бізнесу.
25. Можливості мережі Інтернет для розвитку бізнесу.
26. Важливість інвестиційної діяльності підприємства для розвитку 

бізнесу.
27.Особливості інвестиційної діяльності підприємства в умовах 

невизначеності.
28.Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг підприємства.
29.Роль маркетингових технологій у підвищенні вартості бізнесу.
3.0. Вплив цінностей на розвиток компанії.
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оцінювання рівня знань на фаховому вст) 
зі спеціальності 073 “Менеджмент” (освітні прог\ 

бізнесу»; «Бізнес-інновації») до Тернопільського ь
університету

КРИТЕРІЇ

а

За результатом вступної співбесіди та ознайомлення з резюме й мотиваційним 
листом вступника визначається загальний рівень його підготовки для професійного та 
особистісного розвитку, вміння генерувати нові ідеї, потенційна здатність до командної 
роботи та застосування набутих компетенцій для створення нового бізнесу та розвитку 
компаній.

Рівень знань вступників оцінюється за 100-бальною шкалою:
90-100 балів -  “ відмінно” (високий рівень загальної управлінської підготовки та 

уміння ґрунтовно та доказово відстоювати думку під час співбесіди, належний рівень 
знання іноземної мови, високий рівень комунікативних та соціальних навичок, чітка 
орієнтація на результати навчання та висока мотивація до професійного та особистісного 
розвитку);

75-89 балів -  “добре” (належний рівень загальної управлінської підготовки та 
уміння ґрунтовно та доказово відстоювати думку під час співбесіди, належний рівень 
знання іноземної мови, належний рівень комунікативних та соціальних навичок, 
орієнтація на результати навчання та належна мотивація до професійного та особистісного 
розвитку);

60-74 балів -  “задовільно” (достатній рівень загальної управлінської підготовки та 
аргументованості власних суджень під час співбесіди, належний рівень знання іноземної 
мови, достатній рівень комунікативних та соціальних навичок, усвідомлення 
взаємозв’язку між результатами навчання та можливостями досягнення персональних 
цілей, наявність прагнень до професійного та особистісного розвиту);

59 та менше -  “незадовільно” (низький рівень загальної управлінської підготовки 
та аргументованості власних суджень під час співбесіди, недостатній рівень знання 
іноземної мови, базовий рівень комунікативних та соціальних навичок, недостатня 
орієнтація на результати навчання та низька мотивація до професійного та особистісного 
розвиту).
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