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МЕТА:  

 

Фаховий іспит для навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво,  торгівля  

та  біржова  діяльність» освітньої програми «Підприємництво,  торгівля  та  біржова  

діяльність» проводиться для вступників, які мають освітній ступінь бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста. 

Метою фахового іспиту є виявлення ступеню засвоєння матеріалу зі 

спеціальних дисциплін і оцінювання індивідуальних знань і умінь вступника, який 

претендує на подальше навчання. Передбачений обсяг професійних знань 

забезпечує необхідний рівень інтелекту та ерудиції для ефективного навчання і 

отримання кваліфікації бакалавра. 

Фаховий іспит проводиться письмово у вигляді тестових завдань протягом 90 

хвилин. Кожен вступник отримує тестове завдання та бланк відповідей. Перед 

початком вступного випробування представники приймальної комісії проводять 

інструктаж щодо правил виконання тестових завдань. Протокол відповіді 

перевіряється і оцінюється членами фахової екзаменаційної комісії.  

 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ІСПИТ 

 

1. Економіка підприємства 

2. Економічний аналіз 

3. Управління витратами 

4. Ціноутворення 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Підприємство як економічний суб'єкт : напрями діяльності, виробнича 

структура підприємства, організаційна структура підприємства 

2. Виробнича програма: її сутність та основні поняття, основні показники 

виробничої програми, планування виробничої програми, виробнича потужність, її 

місце і роль у виробничій програмі  

3. Нематеріальні ресурси : поняття та види нематеріальних ресурсів 

підприємства, поняття та класифікація нематеріальних активів підприємства, оцінка 

нематеріальних активів, амортизація нематеріальних активів. 

4. Основні фонди підприємства : знос основних фондів та його види, 

амортизація основних засобів, показники ефективності використання основних 

фондів. 

5. Склад і структура оборотних фондів, показники оцінки ефективності їх 

використання. 

6. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 



5 

 

7. Витрати підприємства : класифікація витрат підприємства, поняття про 

собівартість виготовленої продукції та її види, кошторис витрат і калькуляція 

собівартості підприємства, показники собівартості виготовленої продукції. 

8. Оцінка ефективності діяльності підприємства. 

9. Функціональні моделі підприємств. 

10. Планування та аналіз собівартості виготовленої продукції. 

 

ЕКОНМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

1. Предмет, мета і види економічного аналізу 

2. Метод економічного аналізу та його основні прийоми 

3 Інформаційне забезпечення та організація економічного аналізу 

4. Аналіз виробництва та реалізації продукції 

5.  Аналіз стану і використання основних засобів  

6 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх 

використання 

7. Аналіз використання трудових ресурсів 

8 Аналіз витрат підприємства і собівартості продукції 

9 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

10 Аналіз фінансового стану підприємства 

11 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх 

використання. 

 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

1. Загальна характеристика витрат 

2. Нормування і планування витрат 

3. Моделювання витрат 

4. Формування витрат за економічними елементами та статтями 

калькуляції 
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5. Розподіл витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності 

6. Облік і калькулювання витрат 

7. Витрати і собівартість 

8. Аналіз витрат  

9. Зниження витрат 

 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

1.Ціна та її сутність, функції цін в економіці 

2.Ціноутворення на ринках різних типів 

3.Система цін 

4.Витрати у структурі ціни виробництва 

5.Життєвий цикл товару на ринку 

6.Прибуток у структурі ціни виробництва 

7.Структура ціни реалізації та її розрахунок 

8.Цінова стратегія підприємства на ринку 

9.Методи встановлення цін 

10.Державне регулювання цін у ринковій економіці 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Фаховий іспит передбачає відповідь студента на блок  питань із професійно-

орієнтованих і фахових навчальних дисциплін: економіка підприємства, 

економічний аналіз, управління витратами, ціноутворення. 

Кількість питань з окремих дисциплін представлена в загальній кількості 

питань приблизно пропорційними частками. 

Білет включає в себе 50 тестів. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 

балів. За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 100 до 200 балів 

включно. Загальна кількість балів (А) розраховується за допомогою формули:  

А = 100 + Х  

де, Х – бали відповідно частині правильної відповіді (Х=2*п), 

      А – загальна кількість балів, 

      п – кількість правильних відповідей 

Вступник може приймати участь в конкурсі на зарахування студентом, якщо 

підсумкова кількість балів (А) не менше 115 балів. 
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