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ВСТУП 
 

Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського (далі КрНУ) допускає до участі у фаховому іспиті 
при вступі для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 
«Економіка» спеціальності 051 «Економіка» вступників на основі ступеня 
бакалавра, здобутого за відповідною спеціальністю, які успішно склали 
магістерський тест навчальної компетентності у рік вступу (крім випадків, 
передбачених Правилами прийому). 

Прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за іншою 
спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 
вищої освіти, здійснюється за результатами фахового іспиту. Вступники на 
основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
здобутого за іншою спеціальністю, подають також результати індивідуальної 
усної співбесіди з іноземної мови, складеної в КрНУ в рік вступу. 

Фаховий іспит проводиться в КрНУ. 
Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» в КрНУ. 
 

МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-
професійної програми «Економіка» спеціальності 051 «Економіка» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

 
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на фаховий іспит: економіка підприємства, економічна аналітика, 
обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Має знати особливості 
формування інформаційно-аналітичної бази, проведення аналізу, прогнозування 
стану суб’єктів економічної діяльності різного рівня, виявлення закономірностей 
та проблем їх розвитку в тактичній та стратегічній перспективі, обґрунтування та 
прогнозування наслідків прийняття управлінських рішень з урахуванням 
сучасного та перспективного стану внутрішнього і зовнішнього середовища 
функціонування суб’єктів господарювання, мати практичні навички формування 



 

і використання економічного потенціалу господарюючих суб'єктів економіки 
різних форм власності, раціональної організації виробничого процесу, 
виробничої потужності, формування витрат і собівартості продукції, знати 
шляхи підвищення ефективності виробництва. 

Вступник повинен уміти здійснювати вибір відповідних розрахункових 
методик, застосовуючи при цьому методичний апарат та інструментарій 
зазначених дисциплін. Повинен продемонструвати навички творчого, критичного 
погляду на поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій 
щодо їх розв’язання. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА. 

2. ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ 

РИЗИКІВ 
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва 
1. Соціально-економічна характеристика підприємництва. 
2. Еволюція наукових теорій економіки підприємства та їх загальна 
характеристика. 
 
Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 
1. Створення підприємства і порядок його реєстрації.. 
2. Особливості функціонування малого підприємства. 
 
Тема 3. Зовнішнє середовище функціонування підприємств 
1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств. 
2. Макросередовище функціонування та його основні чинники. 
 
Тема 4. Структура та управління підприємством 
1. Поняття і сутність системи управління підприємством. 
2. Функції управління підприємством. 
3. Методи управління діяльністю підприємства. 
4. Організаційні структури управління підприємством. 
5. Корпоративне управління. 
 



 

Тема 5. Ринок і продукція 
1. Конкурентоспроможність товару та її показники. 
2. Товарна і цінова політика підприємства. 
 
Тема 6. Планування діяльності підприємства 
1. Прогнозування розвитку підприємства. 
2. Методологічні основи планування. 
3. Стратегія розвитку і бізнес-плани підприємств (організацій). 
4. Тактичне та оперативне планування діяльності. 
 
Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 
1. Продуктивність праці персоналу. 
2. Мотивація трудової діяльності працівників. 
3. Оплата праці: сутність, функції, державна політика, загальна організація. 
4. Застосовувані форми та системи оплати праці робітників виробничих 
підприємств. 
5. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання 
персоналу. 
6. Участь працівників у прибутках підприємства (організації). 
 
Тема 8. Капітал підприємства 
1. Економічний зміст поняття «капітал підприємства». 
2. Класифікація видів капіталу підприємства. 
3. Типи капіталу підприємства. 
 
Тема 9. Інвестиційна діяльність підприємства 
1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. 
2. Класифікація інвестицій. 
3. Структура і планування капітальних вкладень. 
4. Оцінювання економічної ефективності інвестицій. 
 
Тема 10. Інноваційна діяльність підприємства 
1. Загальна характеристика інноваційних процесів 
2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями 
3. Організаційний прогрес. 
4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 
 
Тема 11. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 
1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. 
2. Організаційне-економічне управління технічним розвитком підприємства. 
3. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. 
4. Формування та використання виробничої потужності підприємства. 
 
Тема 12. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 
підприємства 



 

1. Операційна діяльність та принципи її організації. 
2. Характеристика різних типів виробництва. 
3. Способи поєднання операцій технологічного циклу. 
4. Забезпечення якості продукції. 
 
Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції 
1. Загальна характеристика витрат. 
2. Управління витратами. 
3. Сукупні витрати та собівартість продукції (послуг) 
4. Собівартість окремих виробів. 
5. Ціни на продукцію (послуги). 
 
Тема 14. Фінансово-економічні результати підприємства 
1. Економічна сутність і загальна характеристика видів фінансово - 
економічних 
результатів діяльності. 
2. Система показників та вимірювання ефективності. 
3. Шляхи підвищення та чинники зростання ефективності діяльності 
підприємства. 
 
Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та 
реструктуризація 
1. Трансформація і реструктуризація підприємств. 
2. Оптимізація бізнес-процесів підприємства. 
 
Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 
1. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства. 
2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства. 
3. Основні напрями організації економічної безпеки за окремими 
функціональними складовими. 
4. Служба економічної безпеки підприємства. 
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА» 
 
Тема 1. Зміст аналітичної роботи та роль аналітики в діяльності сучасного 
підприємства 
1. Сутність аналітики в діяльності підприємства. 
2. Особливості організації аналітичної роботи на сучасному підприємстві. 
3. Роль планування аналітичного процесу. 
 
Тема 2. Інформаційна база економічної аналітики 
1. Принципи та критерії інформаційного забезпечення аналізу. 
2. Класифікація інформаційно-аналітичного забезпечення. 
3. Характеристика інформаційних джерел економічної аналітики. 
 



 

Тема 3. Аналіз структури сукупності та її змін 
1. Сутність структури економічної системи та показники структурних зрушень. 
2. Коефіцієнти структурних зрушень. 
3. Показники структурних відмінностей. 
 
Тема 4. Випадкові величини, гіпотези і висновки в економічній аналітиці 
1. Випадкові величини в економічній аналітиці.. 
2. Закони розподілу випадкових величин: сутність і види. 
3. Сутність і види статистичних гіпотез та інструменти їх перевірки. 
 
Тема 5. Моделювання взаємозв'язків між кількісним змінними 
1. Види взаємозв’язків між кількісними змінними. 
2. Детерміновані моделі та їх аналіз. 
3. Регресійно-кореляційний аналіз. 
 
Тема 6. Інструменти фінансової аналітики 
1. Аналіз і обґрунтування обсягів продажів компанії.  
2. Аналіз доходів і витрат. Маржинальний аналіз. 
3. Аналіз фінансової звітності компанії. 
4. Аналіз ринкової вартості та інвестиційної привабливості компанії. 
 
Тема 7. Інструменти аналізу бізнес-середовища 
1. Аналіз поточного стану і перспектив розвитку ринку. 
2. Аналіз зовнішнього середовища компанії. PEST(EL)-аналіз. SWOT-аналіз. 
3. Аналіз конкурентного середовища та визначення конкурентної позиції 
компанії. 
 
Тема 8. Інструменти стратегічного аналізу 
1. . Сутність стратегічного аналізу і його методи. 
2. SPASE-аналіз. 
3. ABC-XYZ-аналіз. 
4. Інструменти стратегічного портфельного аналізу. 
 
Тема 9. Аналіз ризиків бізнес-середовища 
1. Сутність та класифікація ризиків в бізнесі. 
2. Якісний аналіз ризиків. 
3. Кількісний аналіз ризиків. 
4. Управління ризиками. 
 
Тема 10. Методи аналізу бізнес-процесів 
1. Метод реінжинірингу бізнес-процесів. 
2. Метод бенчмаркінгу бізнес-процесів. 
3. Організація вдосконалення бізнес-процесі. 
4. Методика впровадження удосконалень у бізнес-процеси. 
5. Показники ефективності бізнес-процесів та їх вимірювання. 



 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 
РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ» 

 

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 
1. Поняття та ознаки господарських рішень. 
2. Ефективність управлінських рішень. 
3. Формування та втілення господарських рішень. 
 
Тема 2. Прийняття управлінських рішень в конфліктних ситуаціях 
1. Механізм прийняття господарських рішень в умовах конфліктних ситуацій. 
2. Фактори впливу на прийняття господарських рішень. 
3. Стилістичне розмаїття підходів до прийняття рішень. 
 
Тема 3. Методичні основи підготовки та обґрунтування господарських 
рішень 
1. Способи пошуку господарських рішень. 
2. Методи визначення ефективності управлінських рішень. 
3. Роль прогнозування у прийнятті господарських рішень. 
 
Тема 4. Невизначеність в господарській діяльності та критерії прийняття 
рішень в умовах невизначеності 
1.Природа виникнення та сутність невизначеності. 
2.Причини невизначеності та можливі небезпеки. 
3. Способи вибору рішень в умовах невизначеності. 
 
Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських 
рішень 
1. Причини виникнення та сутність підприємницького ризику. 
2. Класифікація підприємницьких ризиків. 
3. Особливості прийняття господарських рішень при наявності ризиків. 
 
Тема 6. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику 
1. Принципи формування управлінських рішень в умовах ризику. 
2. Сутність методів прийняття рішень за умов ризику. 
3. Механізми оцінки господарських рішень в умовах ризику. 
 
Тема 7. Якісне та кількісне оцінювання ризиків 
1. Сутність процесу вибору методів оцінювання ризиків. 
2. Характеристика кількісних методів оцінювання ризиків. 
3. Характеристика якісних методів оцінювання ризиків. 
 

Тема 8. Управління ризиками 
1. Особливості ризик-менеджменту. 
2. Етапи та методи управління ризиками. 
3. Способи зниження ступеня ризику. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
ВСТУПНИКІВ 

 

Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів 
складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у 
процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 



 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 
результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту – 

дванадцять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в 

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
 

Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100 
до 200 балів 
Сумарна 
кількість 
балів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 
фахове 
випробування 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

 
На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) 

проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за 
фаховий іспит, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, 
які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково 
перевіряються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його 
підписом. 

Приклад оформлення 
Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 

Оцінка за випробування            190 (сто дев’яносто) 
 

Члени комісії                                       
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит, яка засвідчується 
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 
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