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Оцінка з атестаційного екзамену складається з двох частин: оцінки за теоретичну
частину, що містить 90 тестових завдань (по 20 тестових завдань з навчальних дисциплін
“Менеджмент організацій”, “Стратегічне управління”, по 25 - “Стратегічний маркетинг”,
“Логістичний менеджмент”) та оцінки за практичне завдання (розрахункові задачі).
Кожна частина атестаційного екзамену оцінюється окремо.
Методика оцінювання теоретичної частини АЕ: за кожну правильну відповідь на
одне тестове завдання студент отримує 1 бал. Загальна кількість балів за теоретичну частину
становить 90 балів.
Відсутність відповіді на тестове завдання вважається помилкою.
Методика оцінювання практичної частини АЕ: загальна кількість балів за
практичну частину становить 100 балів. Оцінювання результатів розв’язання розрахункових
задач здійснюється за загальними критеріями у відповідності до набраних балів (табл. 1).
Таблиця 1
Шкала оцінювання практичної частини атестаційного екзамену
Критерії оцінювання
Сума балів
Завдання виконано у повному обсязі, розрахунки та графіки
правильні, висновки аргументовані, оформлення правильне та
від 8 до 10
акуратне.
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні
неточності в розрахунках або в оформленні, висновки
від 6 до 7
недостатньо аргументовані.
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному
оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні
від 4 до 5
помилки в розрахунках, графіку чи оформленні.
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в
розрахунках чи оформленні, висновки необґрунтовані або
1 до 3
відсутні.
Загальна оцінка за 100-бальною шкалою за атестаційний екзамен представляє собою
суму балів, отриманих за теоретичну та практичну частину та розраховується за формулою:
Загальна оцінка = оцінка за теоретичну частину + оцінка за практичну частину
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
атестаційного екзамену (табл. 2). Оцінка за національною шкалою має бути еквівалентною
оцінці за шкалою ECTS.

Таблиця 2
Шкала оцінювання загальних результатів атестаційного екзамену
Оцінка
100-бальна шкала
Шкала ECTS
Національна шкала
90-100
A
5, «відмінно»
80-89
B
4, «добре»
75-79
C
70-74
D
3, «задовільно»
60-69
E
35-59
FX
2, «незадовільно»

