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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

Призначення програми – забезпечити проведення фахової вступної 

співбесіди при вступі на 1 курс для здобуття освітнього ступеня  магістра на 

основі освітнього ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки).  

Мета вступної співбесіди полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань 

і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування обов’язкових  і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки магістра.   

Програма складається з переліку питань, які відображають окремі 

аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін передбачених 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» за освітніми програмами «Економіка, 

планування та управління бізнесом» та «Муніципальна економіка». 

Вступник отримує для відповіді аркуш співбесіди, в якому визначені 2 

питання з наведеного в програмі переліку. 

Співбесіда проводиться в усній формі. Тривалість підготовки 

абітурієнта до відповіді не повинна перевищувати 30 хвилин. 

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом 

проводять не менше двох членів комісії.  

Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в 

протоколі співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується 

екзаменаторами та вступником.  

Додаткове фахове вступне випробування проводиться у формі 

співбесіди за двобальною шкалою (здав/ не здав). 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 

її проведення. Позитивний результат співбесіди є допуском до фахового 

вступного випробування. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ 

 

1. Поняття підприємства як господарської системи. Основні напрями 

діяльності підприємства. 

2. Види підприємств за окремими класифікаційними ознаками. 

3. Натуральні й вартісні показники обсягу продукції підприємства. 

4. Стандартизація і сертифікація продукції. 

5. Виробнича потужність: поняття та фактори, які впливають на її 

величину. 

6. Економічна сутність собівартості продукції. Класифікація витрат, що 

відносяться на собівартість продукції. 

7. Стартовий капітал, особливості формування. 

8. Цінова політика підприємства, основні етапи розробки цінової стратегії. 

9. Порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства. 

10. Оцінка платоспроможності підприємства. 

11. Майбутня та сьогоднішня вартість грошового потоку: поняття, 

особливості визначення. 

12. Система методів державного регулювання економіки. 

13. Визначення потреб держави у промисловій продукції. 

14. Обґрунтування можливого виробництва промислової продукції. 

15. Причини та необхідність державного замовлення на введення у дію 

об’єктів виробничого призначення. 

16. Сутність та призначення SWOT-аналізу. 

17. Зміст основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту. 

18. Критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів. 

19. Проектні ризики. Ймовірні методи аналізу ризиків. 

20. Роль стратегії у функціонуванні підприємства. 

21. П’ять конкурентних сил в галузі. 

22. Загальна класифікація стратегій підприємства. 
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