


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

Дійсна програма фахового випробування студентів складена з метою 

встановлення фактичної відповідності досягнутого рівня кваліфікації вимогам 

ОКХ (освітньо-кваліфікаційної характеристики). 

Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм 

навчальних дисциплін, які викладались при підготовці за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Програма спрямована на організацію самостійної роботи абітурієнтів для 

підготовки до фахового випробування; роз’яснення структури та організації 

фахового випробування, змісту навчальних дисциплін, за якими проводиться 

випробування, а також критеріїв оцінювання з метою забезпечення прозорості 

процесу прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістр. 

Мета фахового випробування: з’ясування рівня знань, умінь та навичок 

для подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. 

Абітурієнт повинен знати: 

 Сучасні теорії підприємств 

 Види підприємств і їх організаційно-правові форми 

 Основні складники зовнішнього середовища господарювання 

підприємства 

 Основні складники структури та управління підприємством 

 Основні характеристики ринку та збуту продукції підприємства 

 Принципи і методи планування діяльності підприємства  

 Класифікацію і структуру персоналу підприємства.  

 Складники капіталу підприємства 

 Методи планування 

 Принцип підготовки бізнес-плану 

 Основні джерела інвестиційних ресурсів 

 Сутнісну характеристику інновацій та інноваційних процесів.  

 Техніко-технологічну базу та виробничу потужність підприємства 

 Організацію виробництва і забезпечення якості продукції  

 Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

 Фінансово-економічні результати діяльності підприємства  

 Сучасні моделі, трансформацію та реструктуризацію підприємств 

 Принципи економічної безпеки підприємства 

 Вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної і правової держави. 

 Нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структурі застосовувати його на практиці. 

 Основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з 

урахуванням ризиків 



 Основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і 

біржовій діяльності. 

  

 

Абітурієнт повинен уміти:  

 Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 

цілях. 

 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

 Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з 

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

 Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, 

які дозволяють досягати професійних цілей. 

 Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати.  

 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі 

етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.  

 Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.  

 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур.  

 Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

 Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності.  

 Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

 Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у 

кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 

 Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. 



Основна частина 

 
Характеристика змісту програми 

 

Програма фахового випробування охоплює коло питань, які в сукупності 

характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись в ХНАДУ з 

метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня ―магістр‖ за спеціальністю 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Програму розроблено 

відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра, якою 

встановлено галузеві кваліфікаційні вимоги і державні вимоги до властивостей і 

якостей особи, котра здобула базову вищу освіту за професійним спрямуванням 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Під час складання даної програми враховувалися дисципліни циклу 

професійної підготовки, передбачені Освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». У кожному білеті подається інтегрований матеріал певного 

функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно 

поєднуються теоретичні і прикладні питання та матеріал операційного 

характеру, що дозволяє виявити знання і уміння виявити категоріальний апарат, 

методи обґрунтувань й розрахунків. 

Порядок проведення фахового випробування визначається Положенням 

про приймальну комісію ХНАДУ. 

 

Теоретична частина  

 

Теоретична перевірка знань здійснюється у відповідності до стандарту 

вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» за першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

 

Основні поняття, зміст і методи організації виробництва та 

провадження підприємницької діяльності 

 

 Визначення понять «виробництво», «структура виробництва», 

«виробнича система».  Виробничі процеси та засоби праці. Виробнича система 

та виробничий процес. Стадії розвитку виробництва: проектування, 

експлуатація, удосконалення виробничих систем. Предмет та методи організації 

виробництва. Сутність і суспільне значення виробництва. Виробництво і 

виробнича діяльність. Сутність організації виробництва. Взаємозв’язок 

технології та організації виробництва. Історія розвитку провадження 

підприємницької діяльності.  

 

Виробничі системи 

 

Виробництво як відкрита система. Виробнича функція. Система та її 

сутність. Класифікація систем. Виробнича система та її структура. Споріднення 



елементів виробничої системи. Організаційні основи виробничих систем. 

Принципи організації. Закони організації виробничих систем. Закони статики 

організації виробничих систем. Закони розвитку виробничих систем. 

Особливості і властивості виробничих систем. Підприємство — складна 

виробнича система. Цілі та завдання формальної організації. Властивості 

підприємства. Сучасні виробничі стратегії та концепції організації виробництва.  

 

Виробничий процес і організаційні типи виробництва 

 

Технологія і виробничий процес. Сутність та види технології. 

Технологічний процес. Сутність виробничого процесу. Класифікація 

виробничих процесів. Виробнича операція. Принципи раціональної організації 

виробничого процесу. Планування виробничого процесу. Основи розроблення 

технологічного процесу. Організаційні типи виробництва.  

 

Організація трудових процесів і робочих місць 

 

Трудовий і виробничий процеси. Загальна характеристика трудових 

процесів. Основи проектування трудового процесу. Сучасні концепції 

проектування праці. Організація праці та її форми. Сутність, цілі і завдання 

організації праці. Напрями організації праці. Поділ праці. Кооперація праці. 

Межі поділу і кооперації праці. Організаційні форми праці. Розрахунок 

параметрів багатоверстатного обслуговування. Колективна форма праці. 

Організація і обслуговування робочих місць. Сутність та види робочих місць. 

Вимоги до організації робочих місць. Технологічне планування робочого місця.  

 

Нормування праці 

 

Вимірювання праці. Сутність нормування праці. Об’єкт і предмет 

нормування. Система норм праці. Аналіз трудових процесів і затрат робочого 

часу. Класифікація затрат робочого часу. Типова структура норми часу. Методи 

аналізу затрат робочого часу. Визначення норм праці. Призначення та 

класифікація нормативів праці. Методи створення трудових нормативів. 

Трудомісткість продукції.  

 

Побудова виробничої структури у просторі 

 

Просторові зв’язки у виробничому процесі. Структуроутворення. 

Виробнича структура та її види. Сутність та елементний склад структури. 

Чинники виробничої структури. Принципи формування виробничих 

структур. Цехова виробнича структура. Просторове розташування підприємства. 

Критерії розташування виробничих об’єктів. Оптимізація виробничої структури. 

Тенденції розвитку й удосконалення виробничих структур. 

 

Організація виробничого процесу в часі 



 

Виробничий цикл. Сутність і види циклів. Структура виробничого циклу. 

Чинники виробничого циклу. Розрахунок тривалості виробничого циклу простого 

процесу. Послідовний вид руху партії деталей. Паралельний вид руху партій 

деталей. Паралельно-послідовний вид руху. Визначення виробничого циклу 

складного процесу.  

 

Організація допоміжних виробництв 

 

Виробнича інфраструктура. Забезпечення виробництва технологічним 

оснащенням. Ремонтне обслуговування устаткування. Енергетичне забезпечення 

виробництва. 

 

Організаційно-виробниче забезпечення якості та 

конкурентоспроможності продукції 

 

Якість продукції (послуг). Контроль якості та випробування продукції. 

Міжнародні системи управління якістю продукції. Конкурентоспроможність 

продукції. Міжнародні системи сертифікації. Система створення та освоєння 

нової продукції. Організація науково-технічних досліджень і конструкторської 

підготовки виробництва. Проектно-конструкторська підготовка виробництва. 

Технологічна і екологічна підготовка  виробництва. Організаційна підготовка 

виробництва й освоєння нового продукту. 

 

Бізнес-планування 

 

Бізнес-план. Організаційний план. Оцінка ризику та страхування 

провадження підприємницької діяльності. Кошторис витрат та фінансовий план. 

Показники ефективності діяльності бізнесу. Кредитування. Інвестування. 

 

Практична частина  

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у 

сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і 

функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

2. ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Білет 

1. Теоретична частина. 

1. Значення цього розділу бізнес-плану полягає в тому, що показники, які 

розраховуються в ньому мають значення для прийняття кінцевого рішення 



щодо прийнятності підприємницького проекту для подальшої його 

реалізації. 

a) Фінансовий план 

b) Виробничий план 

c) Організаційний план 

 

2. Метою цього розділу бізнес-плану є дати відповідь на питання щодо 

терміну окупності інвестицій у проект та обґрунтування основних 

показників його ефективності. Це розділ… 

a) Виробничий план 

b) Організаційний план 

c) Фінансовий план 

 

3. Що є джерелом фінансування? 

a) акціонерний капітал  

b) залучений капітал  

c) обидва варіанти правильні 

 

4. Можливість суб'єкта господарювання перевести активи в готівку і 

погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше – це ступінь покриття 

боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення 

яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань це… 

a) Ліквідність балансу 

b) Ліквідність підприємства 

c) Аналіз безпосередньо по балансу 

 

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається… 

a) відношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми 

короткострокових боргів підприємства. 

b) відношення ліквідних засобів перших двох груп до загальної суми 

короткострокових боргів підприємства 

c) відношення всієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене 

виробництво, до загальної суми короткострокових зобов'язань 

 

6. Коефіцієнт поточної ліквідності це… 

a) відношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми 

короткострокових боргів підприємства. 

b) відношення ліквідних засобів перших двох груп до загальної суми 

короткострокових боргів підприємства 

c) відношення всієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене 

виробництво, до загальної суми короткострокових зобов'язань 

 

7. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності це… 

a) відношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми 

короткострокових боргів підприємства. 



b) відношення ліквідних засобів перших двох груп до загальної суми 

короткострокових боргів підприємства 

c) відношення всієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене 

виробництво, до загальної суми короткострокових зобов'язань 

 

8. Критичне значення коефіцієнта автономії 

a) 0,5 

b) 1 

c) 0,1 

 

9. Оптимальне значення коефіцієнту фінансового ризику 

a) 0,5 

b) 1 

c) 0,1 

 

10. Критичне значення коефіцієнту фінансового ризику 

a) 0,5 

b) 1 

c) 0,1 

 
11. Фактори, які впливають на ступінь ризику умовно поділяють на дві групи: 

a) Первинні та вторинні 

b) Об’єктивні та суб’єктивні 

c) Наявні та приховані 
 

12. Ризики, які не залежать безпосередньо від фірми та менеджерів (суб’єктів 

прийняття рішень): інфляція, конкуренція, політичні та економічні кризи, 

екологія, мито тощо, називають… 

a) Об’єктивні  

b) Суб’єктивні 

c) Наявні 

 

13. Ризики, які характеризують суб’єкт прийняття рішень (безпосередньо 

менеджерів і фірму): виробничий потенціал, технологічне забезпечення, 

рівень предметної та технологічної спеціалізації, організація праці, 

ступінь кооперації, рівень компетенції та інтелектуальний потенціал 

суб’єкта прийняття рішення тощо, називають… 

a) Об’єктивні  

b) Суб’єктивні 

c) Наявні 

 

14. Найбільш ефективний спосіб профілактики, що полягає в наступному: 

відмови від здійснення господарських операцій, рівень ризику по яких 

дуже великий і не відповідає критеріям фінансової політики господарства; 

зниження питомої ваги позикових коштів у господарському обороті, що 



дозволяє уникнути втрати фінансової стійкості; збільшення ліквідності 

активів за допомогою збільшення частки оборотних активів у загальній їх 

сумі дозволяє уникнути ризику неплатоспроможності називають 

методом… 

a) уникнення ризиків 

b) мінімізація ризиків 

c) диверсифікація ризиків  

 

15. Цей метод здійснюється, якщо їх неможливо уникнути повністю, 

шляхом: отримання від покупців гарантій у погашенні боргу; 

скорочення переліку безпідставних форс-мажорних обставин у 

контрактах із партнерами, що дозволить підвищити фінансову 

відповідальність за невиконання контрактних обов’язків, отже знизити 

комерційний ризик. 

a) уникнення ризиків 

b) мінімізація ризиків 

c) диверсифікація ризиків  

 

16. Даний розділ повинен містити в собі аналіз ступеню всіх можливих для 

проекту ризиків. У цьому аналізі слід пояснити, чому цей ризик є 

важливим для проекту, показати ступінь можливого підвищення цього 

ризику та міри, за допомогою яких вдасться його зменшити. 

a) Організаційний план 

b) Виробничий план 

c) Аналіз потенційних ризиків 

 

17. Яких ризиків не буває? 

a) Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації 

b) Виробничі ризики 

c) Поточні ризики 

 

18. Що не відноситься до ринкових ризиків? 

a) зміна попиту на продукцію 

b) втрата позицій на ринку 

c) нестача трудових ресурсів 

 

19. Що не відноситься до виробничих ризиків? 

a) поява конкуруючої продукції 

b) зміна умов транспортування 

c) зрив графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного 

устаткування, паливно-енергетичних ресурсів 

 

20. Що не відноситься до ризиків загальної соціально-економічної ситуації? 

a) політична нестабільність 

b) несвоєчасність виходу на ринок 



c) фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція тощо) 

 

Задача 1  

 

Розрахувати повернення кредиту згідно з графіком погашення, з виплатою 

банківського відсотку на залишок (під 21% річних) та заповнити таблицю при 

наступних вихідних даних: 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 

Контроль знань та вмінь проводиться за екзаменаційними білетами. 

Екзаменаційні білети щорічно розглядаються та затверджуються випускаючою 

кафедрою. Фахове випробування проводиться шляхом перевірки теоретичних та 

практичних вмінь загальною тривалістю дві аудиторні годині. Кожна правильна 

відповідь та тестові питання оцінюється в 8 балів, де максимальна кількість 

балів складає 160 балів. Правильно розв’язана задача оцінюється максимально в 

40 балів. 

Після перевірки розв’язання всіх завдань визначається сума нарахованих 

балів та виставляється оцінка за 200-бальною шкалою. При цьому, кількість 

балів фахового вступного випробування для вступу на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб складає не менше 100 балів та 140 балів для 

вступу на навчання за державним замовленням. 
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