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ВСТУП 

 
До участі в конкурсі на навчання за освітнім ступенем магістр за 

спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”  
допускаються особи, які мають документ державного зразка про здобутий освітній 
ступінь бакалавра відповідної спеціальності. 

  
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

ІІ-ІV рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 076 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь бакалавра 
за спорідненими спеціальностями. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: товарознавство, економіка, маркетинг, 
менеджмент. Має знати сутність процесів організації виробничо-господарської 
діяльності на підприємствах різних форм власності, методи їх дослідження; 
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 ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

1. ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА 
2. МАРКЕТИНГ     
3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА  
4. МЕНЕДЖМЕНТ      
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА” 
 

Тема Теоретичні засади товарознавства 
1. Предмет, цілі та завдання товарознавства. 
2. Об`єкти та суб`єкти товарознавчої діяльності. 

Тема Методи товарознавства 
1. Класифікація методів.  
2. Теоретичні методи.  
3. Емпіричні методи.  
4. Практичні методи.  
5. Класифікація як метод товарознавства.  
6. Кодування товарів.  
7. Класифікатори.  
8. Товарознавча класифікація товарів. 

Тема Асортимент товарів 
1. Класифікація асортименту товарів.  
2. Групи, підгрупи, види, різновиди асортименту споживчих товарів.  
3. Промисловий та торговий асортимент.  
4. Класифікаційні ознаки асортименту.  
5. Види асортименту.  
6. Показники асортименту. 

Тема Натуральні властивості товарів 
1. Номенклатура натуральних властивостей товарів.  
2. Характеристика властивостей товарів. 

Тема Споживчі властивості товару та їх номенклатура 



 
1. Загальна характеристика споживчих властивостей товарів.  
2. Властивість соціального призначення товару.  
3. Функціональні властивості товарів.  
4. Експлуатаційні властивості товарів.  
5. Показники надійності товарів.  
6. Ергономічні властивості товарів.  
7. Естетичні властивості товарів. 
8.  Екологічні показники.  
9. Властивості безпеки споживання товарів та ін. 

Тема Якість товарів 
1. Категорія “якість”.  
2. Зв’язок якості продукції з споживчою корисністю.  
3. Технічний рівень виробів.  
4. Суспільна сутність категорії “якість”. 
5.  Методи оцінки якості.  
6. Значення підвищення якості продукції.  
7. Рівень якості.  
8. Фактори, що визначають якість товарів.  
9. Класифікація показників якості.  
10. Дефекти товарів. 

Тема Фактори збереження якості товарів 
1. Збереження товару.  
2. Упаковка товару й транспортування. 

Тема Засоби товарної інформації та маркування 
1. Види і форми товарної інформації.  
2. Вимоги до товарної інформації.  
3. Маркування товарів. 

Тема Система класифікації й кодування товарів 
1. Системи класифікації товарів.  
2. Загальнодержавна класифікація.  
3. Торгова класифікація.  
4. Учбова класифікація.  
5. Методи класифікації товарів.  



 
6. Сутність та цілі кодування товарів.  
7. Правила і методи кодування товарів. 

Тема Управління споживчими властивостями металопродукції 
1. Класифікація металів і сплавів на їх основі.  
2. Методи аналізу металевих матеріалів та їх експлуатаційні властивості.  
3. Поняття про корозію та методи захисту від неї. 

 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „МАРКЕТИНГ” 

 
Тема Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

1. Розуміння маркетингу. 
2. Походження та еволюція концепції маркетингу. 
3. Основні питання маркетингу. 

Тема Система і характеристики сучасного маркетингу 
1. Принципи маркетингу. 
2. Завдання та функції маркетингу. 
3. Система засобів маркетингу. 
4. Основні питання маркетингу. 

Тема Маркетингові дослідження 
1. Мета, принципи та завдання маркетингових досліджень. 
2. Види маркетингових досліджень. 
3. Алгоритм процесу маркетингових досліджень. 
4. Маркетингова інформація. 
5. Методи збору первинної інформації. 
6. Дослідження навколишнього середовища маркетингу. 
7. Маркетингові дослідження ринку. 
8. Аналіз конкурентного середовища. 
9. Маркетингові дослідження підприємства. 

Тема Маркетингова товарна політика 
1. Суть маркетингової товарної політики. 
2. Маркетингова концепція товару. 
3. Життєвий цикл товару. 
4. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. 



 
5. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів 

підприємства. 
Тема Маркетингова цінова політика 

1. Сутність маркетингової цінової політики. 
2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін. 
3. Управління цінами підприємства. 

Тема Маркетингова політика комунікацій 
1. Сутність маркетингової політики комунікацій. 
2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій. 

Тема Маркетингова політика розподілу 
1. Суть маркетингової політики розподілу. 
2. Формування каналів розподілу. 
3. Методика вибору структури каналів розподілу. 

Тема Організація і контроль маркетингової діяльності 
1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві. 
2. Контроль маркетингової діяльності підприємства. 
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” 
 

Тема Підприємство в сучасній системі господарювання 
1. Поняття підприємства та його ознаки. 
2. Виробнича та загальна структура підприємства. 
3. Класифікація підприємств за різними ознаками. 
4. Ринок як сфера функціонування підприємств, його склад та види. 

Тема Персонал підприємства 
Персонал підприємства, його склад, структура і класифікація. 
Кадрова політика підприємства і управління персоналом. 

Тема Капітал, виробничі фонди і нематеріальні ресурси 
1. Поняття капіталу. 
2. Поняття і класифікація основних фондів підприємства. 
3. Пнятття амортизації. 

Тема Інвестиції та оборотні кошти 
1. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів підприємства. 



 
2. Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства. 
3. Поняття виробничих інвестицій та їх склад. 
4. Оборотні кошти підприємства, їх структура. 

Тема Регулювання, прогнозування і планування діяльності 
1. Суть і основні процедури стратегічного планування на підприємстві. 
2. Прогнозування як процедура стратегічного планування, його сутність та 

зміст. 
3. Поняття, принципи і методи планування. 

Тема Організація виробництва і виробнича інфраструктура 
1. Типи виробництва та їх характеристика. 
2. Методи організації виробничих процесів. 

Тема Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 
1. Поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення. 
2. Показники та методи оцінки якості. 
3. Конкурентоспроможність продукції: чинники забезпечення та методика 

оцінки їх рівня. 
4. Сертифікація та стандартизація. 

Тема Продуктивність, мотивація і оплата праці 
1. Продуктивність праці: сутність і значення. 
2. Показники і методи вимірювання продуктивності. 
3. Поняття мотивації, моделі і методи. 
4. Сутність, функції та принципи заробітної плати. 

Тема Поточні витрати і ціноутворення 
1. Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції. 
2. Класифікація витрат. 
3. Поняття і види содівартості продукції. 
4. Економічний зміст і функції ціни. Види цін. 

Тема Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності 
1. Суть і основні завдання фінансової діяльності підприємства. 
2. Форми фінансової звітності. 
3. Поняття і види прибутку підприємства. 
4.  Суть іхарактеристика загальної ефективності діяльності підприємства. 
5. Показники ефективності виробництва. 

 



 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ” 

 
Тема Організація, менеджмент і менеджери 

1. Поняття «менеджмент» і необхідність управління організаціями.. 
2. Поняття «менеджер» та суть його діяльності. 
3. Рівні менеджменту. 

Тема Еволюція управлінської думки 
1. Характеристика управління та організацій до 1900 року. 
2. Підходи до управління на основі виділення різних шкіл. 
3. Сучасні підходи до управління: процесний підхід, системний підхід, 

ситуаційний підхід. 
4. Сучасний стан розвитку менеджменту в Україні. 

Тема Середовище організацій і менеджерів 
1. Внутрішнє середовище організації. 
2. Значення та визначення зовнішнього середовища в бізнесі. 
3. Характеристика факторів зовнішнього середовища. 

Тема Планування і стратегічний менеджмент 
1. Суть стратегічного планування та його складові. 
2. Місія організації. Цінності та цілі вищого керівництва. 
3. Використання SWOT-аналізу для формулювання стратегії. 
4. Управління реалізацією стратегічного плану. 
5. Формування стратегії бізнесу. 

Тема Організаційні зміни 
1. Природа організаційних змін. 
2. Управління змінами в організації. 
3. Опір організаційними змінами. 
4. Проведення організаційних змін. 

Тема Мотивація 
1. Поняття мотивації. 
2. Змістовні процеси підходу до мотивації. 
3. Сутність процесного підходу до мотивації. 

Тема Управління контролем 
1. Суть контролю та його види. 



 
2. Етапи процесу контролю. 
3. Рекомендації щодо проведення ефективного контролю. 
4. Характеристики ефективного контролю. 

Тема Закони, принципи та методи менеджменту 
1. Основні закони менеджменту. 
2. Поняття та еволюція принципів менеджменту. 
3. Економічні методи управління в менеджменті. 
4. Адміністративні методи менеджменту. 
5. Соціально-психологічні методи менеджменту. 

Тема Керівництво, лідерство, стиль 
1. Огляд теорії лідерства. 
2. Підхід з позиції поведінки до лідерства. 
3. Ситуаційний підхід до лідерства. 
4. Форми влади та впливу. 

Тема Комунікаційні процеси 
1. Поняття комунікаційного процесу. 
2. Елементи та етапи комунікативного процесу. 
3. Міжособисті комунікації. 
4. Організаційні комунікації. 

Тема Управлінські рішення 
1. Суть процесу прийняття рішення. 
2. Підходи до прийняття рішень. 
3. Етапи раціонального вирішення проблеми. 
4. Фактори, що вливають на процес прийняття управлінських рішень. 
5. Методи прийняття рішень. 

Тема Соціальна відповідальність 
1. Прямі та зворотні зв’язки між суспільством і менеджментом. 
2. Поняття соціальної відповідальності та основні підходи до її інтерпритації. 
3. Етичні виміри менеджменту. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 
Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь та 

навичок абітурієнтів програмовим вимогам, з’ясування компетентності та оцінка 
ступеня підготовленості вступників для отримання освітнього ступеню магістр. 

Зміст тестових завдань побудовано на програмному матеріалі нормативних 
та варіативних дисциплін напряму і не виходить за його межі. 

Тестове завдання складається з восьми питань, які містять задачі трьох 
рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у 
процесі їх розв’язання. Перша група завдань складається з нормативних 
дисциплін, друга та третя групи з варіативних дисциплін. 

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 – 1. 
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 – 1. 
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 – 3. 
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.  

Оцінка три засвідчує повне та правильне розв’язання й обґрунтування 
одержаної відповіді. 



 
Оцінка два виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розв’язання, 

виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Оцінка один виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків та не одержав кінцевого 
результату. 

Оцінка нуль виставляється у всіх інших випадках. 
Максимальна сума балів за тестування – сто балів. 
На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 

проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове тестування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується підписами 
членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 
0-59 або 90-100 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна оцінка – 5 (п’ять) 
 
Загальна кількість балів – 68 (шістдесят вісім) 

підписи членів фахової 
комісії 

підпис голови фахової 
комісії 

 
На першій сторінці роботи вгорі справа проставляється (цифрами та 

прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-59, або 90-100 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 68 (шістдесят вісім) підписи членів фахової 

комісії 
підпис голови фахової 

комісії 
 

Перерахунок оцінок до 100-бальної системи відбувається за наступною 
шкалою 
           Таблиця 1 
Загальна 
оцінка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одержана 
кількість 
балів 

0 25 45 60 64 68 72 76 80 84 90 95 100 

 
 


