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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітньою програмою підготовки магістра спеціальності 076
'''Підприємництво, торгівля та біржова діяльність'' освітньої програми
«Публічні закупівлі» передбачається додаткове вступне випробування
для абітурієнтів – випускників вищих навчальних закладів, які
здобули вищу освіту за ступенем бакалавра і магістра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста.
Перелік питань для проведення фахового випробування
базується на навчальному матеріалі фундаментальних дисциплін.
Мета додаткового вступного випробування. Вступ на
навчання за ступенем магістра полягає у визначенні рівня
підготовленості вступників, які бажають навчатися у Полтавському
університеті економіки і торгівлі за освітньою програмою «Публічні
закупівлі».
Метою додаткового вступного випробування є перевірка і
оцінка теоретичної і практичної підготовки вступника, встановлення
рівня його знань з фундаментальних загальноекономічних дисциплін.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для
успішного засвоєння освітньої програми ступеня магістра абітурієнти
повинні мати базову вищу освіту ступеня бакалавра і магістра та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та здібності до оволодіння
знаннями, уміннями і навичками в галузі гуманітарної та соціальноекономічної підготовки, професійних дисциплін. Обов’язковою
умовою є вільне володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма додаткового
вступного випробування спирається на освітньо-професійну програму
підготовки бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування.
Порядок проведення додаткового вступного випробування
визначається Положенням про приймальну комісію Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» та Положенням про предметні екзаменаційні та
фахові атестаційні комісії з проведення вступних випробувань.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
1. Сутність поняття “торгівля”, як найважливішої складової
споживчого ринку. Функції торгівлі в сучасному
економічному середовищі. Економічні та соціальні завдання
торгівлі.
2. Сутність і характерні особливості роздрібної торгівлі.
Завдання і функції роздрібної торгівлі за ринкових умов.
3. Класифікація роздрібної торговельної мережі, її соціальноекономічне значення. Значення дрібнороздрібної торговельної
мережі, пересувних засобів торгівлі для поліпшення
торговельного обслуговування населення.
4. Формування рекламно-інформаційного простору сучасних
підприємств роздрібної торгівлі
5. Організація системи торговельного обслуговування покупців в
роздрібній торгівлі.
6. Види підприємств оптової торгівлі. Організація оптової
закупівлі та продажу товарів.
7. Торговельно-посередницька та посередницька діяльність на
товарному ринку. Основні типи посередників та специфіка їх
роботи. Загальні та специфічні функції різних типів
посередників.
8. Організація господарських зв’язків та вибір потенціального
постачальника.
9. Біржова торгівля як форм організації оптового ринку.
10. Договори поставки та договори купівлі-продажу в оптовому
продажу товарів.
11. Роль транспорту у перевезенні товарів, його види та
особливості.
12. Підприємництво як соціально–економічна категорія і процес.
Природа підприємництва і закономірність його розвитку.
13. Організаційно-правові форми підприємництва, їх вибір та
особливості.
14. Франчайзинг
як
форма
організації
торговельного
підприємництва.
15. Інтернет-торгівля як перспективна форма торговельного
підприємництва.
16. Роль і місце малого підприємництва в економічній системі.
Організаційно-економічний механізм дерегулювання та
підтримки малого підприємництва в Україні.
17. Регуляторна державна політика в сфері підприємництва.
18. Законодавче і нормативне регулювання підприємницької
діяльності. Основні засоби регулюючого впливу держави:
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19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

державне
замовлення,
ліцензування,
патентування,
квотування, сертифікація та стандартизація, застосування
нормативів та лімітів, регулювання цін тарифів, надання
інвестиційних, податкових та інших пільг тощо.
Взаємовідносини державних органів і бізнесу. Роль
самоврядних організацій (підприємницьких об'єднань, спілок,
асоціацій та ін.) у організації роботи суб'єктів підприємництва,
їх характеристика та функції.
Державна підтримка підприємництва.
Поняття та види основних засобів
Поняття та види нематеріальних активів.
Основні завдання бухгалтерського обліку
Поняття, значення та приклади первинних документів
Поняття та значення фінансової звітності підприємства
Бухгалтерський баланс та його структура.
Яка «корисна» інформація може бути отримана користувачами
фінансової звітності з Балансу (Звіту про фінансовий стан) та
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
тощо).
Навести приклади активів (майна) підприємства
Розкрити зміст поняття «доходи» та пояснити джерела їх
формування
Перерахувати складові виробничої собівартості готової
продукції
Розкрити зміст поняття «витрати підприємства» та навести їх
класифікацію
Охарактеризувати такі прийоми бухгалтерського обліку як
оцінка та калькулювання
Розкрити поняття «товари», «роботи» та «послуги»
Дати визначення поняттю «витрати» та навести приклади їх
видів
Перерахувати
первинні
документи,
якими
може
підтверджуватися наявність власних та орендованих основних
засобів
Навести порядок документального оформлення прийняття на
роботу працівника
Описати порядок документального оформлення постачання
товарів
Назвати основні первинні документи, якими оформляють
надходження та рух запасів на підприємстві.
Пояснити поняття «запаси підприємства» та навести їх види
Пояснити значення договірних відносин та перерахувати види
договорів
6

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Вступне випробовування проводиться у письмовій формі у
вигляді розширеної відповіді на питання білету.
Білет для іспиту містить 2 теоретичних питання. Оцінювання
знань вступників проводиться за критерієм склав / не склав.
Для визначення порогу склав / не склав використовуються
наступі критерії:
абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на
поставлені питання, продемонстрував глибокі
знання понятійного апарату і літературних
джерел, уміння аргументувати власне ставлення
до відповідних категорій, залежностей, явищ.

Склав

абітурієнт у цілому відповів на поставлені
питання, але не зміг переконливо аргументувати
власну відповідь, помилився у використанні
понятійного апарату, припустив несуттєву
помилку у відповіді.
абітурієнт дав неповну відповідь на питання,
ухилився від аргументації, показав задовільні
знання літературних джерел.

Не склав

абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної
літератури,
ухилився
від
аргументації чи взагалі не відповів.
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