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Програма з фахового іспиту зі спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеню 

«магістр» складена на основі Правил прийому до ПрАТ ПВНЗ ЗІЕІТ у 2021 році, 

Закону України «Про вищу освіту». 

Мета проведення фахового іспиту на освтній ступень магістра спеціальністі: 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» полягає у перевірці 

професійних компетенцій вступників. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників.  

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступник 

повинен мати здібності до оволодіння знаннями, уміннями і  навичками в галузі 

природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно економічних наук. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.  

Вимоги до професійних компетенцій.  

Вступники повинні продемонструвати компетенції: 

–навички здійснювати збирання, аналіз і обробку даних, що необхідні для 

розв’язання поставлених економічних задач;  

–вміння вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних у 

відповідності з поставленою задачею, аналізувати отримані результати розрахунків 

і обґрунтов увати висновки;  

–здатність проаналізувати дані, що необхідні для розрахунку економічних 

показників, які характеризують діяльність господарюючих суб’єктів;  

–вміння розрахувати на основі типових методик й діючої нормативно 

-правової бази економічні показники, що характеризують діяльність 

підприємства;  

–здатності виконувати розрахунки необхідні для складання економічних 

розділів планів, обґрунтовувати їх та формалізувати результати у відповідності зі 

стандартами;  

–вміння аналізувати й інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу 

інформацію, яка міститься у звітності підприємств різних форм власності, 



організацій, відомств і використовувати отримані дані для прийняття управлінських 

рішень;  

–здатність використовувати для розв’язання аналітичних й дослідницьких 

задач сучасні технічні засоби й інформаційні технології.  

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

  

Структура програми відповідає освітньому рівеню  бакалавра., галузь знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальность 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність». Фахові іспити мають синтетичний характер, де органічно 

поєднуються теоретичні, методичні та прикладні завдання, які націлені на 

виявлення знань, навиків й умінь щодо використання категоріального апарату, 

методів розрахунків та обґрунтувань доцільності управлінських рішень за окремими 

функціями бакалавра з економіки підприємства. 

Програму складено на підставі освітньо-професійної программи галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальность 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» освітнього ступеня бакалавр з наступних дисциплін:  

1. Проектний аналіз 

2. Планування і контроль на підприємстві. 

3. Обгрунтування господарських рішень i оцінювання ризиків 

На фахових вступних випробуваннях кожний абітурієнт отримує 

індивідуальний білет тестового завдання, бланк аркушу відповіді студента та 

титульний аркуш зі штампом Приймальної комісії. Перед початком вступного 

випробування, представники приймальної комісії проводять інструктаж щодо 

правил виконання вступного тестового завдання. На аркушах не допускаються 

будь-які умовні позначки, які б розкривали  авторство роботи. Вступник зазначає 

прізвище тільки у визначених для цього  місцях. 

 



ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ТЕСТУВАННЯ 

 

 

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ 

 

1. Концепція та життєвий цикл проекту 

2. Методологія проектного аналізу 

3. Критерії оцінки інвестиційних проектів 

4. Комерційний аналіз 

5. Технічний аналіз 

6. Екологічний аналіз 

7. Інституційний аналіз 

8. Соціальний аналіз 

9. Фінансовий аналіз 

10. Економічний аналіз 

 

ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1. Планування виробничої програми 

2. Планування матеріальнотехнічного о забезпечення  ресурсами 

діяльності підприємства 

3. Планування чисельності персоналу підприємства 

4. Планування оплати праці на підприємстві 

5. Планування виробничої  інфраструктури 

6. Планування витрат на виробництво 

7. Зміст фінансового плану підприємства 

8. Планування оновлення продукції. 

9. Бізнеспланування. 

 



ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ I ОЦІНЮВАННЯ 

РИЗИКІВ 

1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності 

3. Методичні основи підготовки господарських рішень 

4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 

5. Прогнозування та аналіз господарських рішень 

6. Невизначеність та аналіз господарських рішень 

7. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності 

8. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень 

9. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 

10. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Фаховий іспит передбачає відповідь вступника на блок  тестових питань із 

професійно-орієнтованих і фахових навчальних дисциплін: стратегія підприємства, 

проектний аналіз, планування і контроль на підприємстві, обгрунтування 

господарських рішень i оцінювання ризиків. Кількість питань з окремих дисциплін 

представлена в загальній кількості питань тесту приблизно пропорційними 

частками. 

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

бала. Загальна кількість балів (А) нараховуються за допомогою формули:  

А =  Х  

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

      А – загальна кількість балів 

      п – кількість правильних відповідей 

За підсумками фахового іспиту абітурієнт може набрати від 100 до 200 балів 

включно. Абітурієнт можє приймати участь в конкурсі на зарахування студентом, 

якщо підсумкова кількість балів не менше 115 балів. 
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