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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Освітньою програмою підготовки магістра спеціальності 076  

'''Підприємництво, торгівля та біржова діяльність'' освітньої програми 

«Публічні закупівлі» передбачається фахове випробування для 

абітурієнтів – випускників вищих навчальних закладів, які здобули 

вищу освіту за ступенем бакалавра і магістра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Перелік питань для проведення фахового випробування 

базується на навчальному матеріалі фундаментальних дисциплін. 

Мета фахових вступних випробувань. 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 фахового вступного випробування є перевірка і оцінка 

теоретичної і практичної підготовки вступника, встановлення рівня 

його знань з фундаментальних 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 соціально-

економічної підготовки, професійних дисциплін. Обов’язковою 

умовою є вільне володіння державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма фахових 

вступних випробувань спирається на освітньо-професійну програму 

підготовки бакалавра і магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста зі спеціальності  «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» та одночасно відображає вимоги до студентів освітнього 

ступеня магістра, визначених у галузевих стандартах вищої освіти 

даних ступенів. 

Порядок проведення фахових вступних випробувань 

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. Еволюція теоретичних поглядів на поняття підприємництва. 
2. Поняття і ознаки підприємницької діяльності. 
3. Підприємництво як економічна категорія. 
4. Суб’єкти підприємництва та принципи господарювання 

(підприємницької діяльності). 
5. Основні функції підприємництва та його роль у суспільстві. 
6. Підприємницька діяльність: сутність, суб’єкти, принципи. 
7. Особливості сучасної підприємницької діяльності. 
8. Основні види підприємництва. 
9.  Характеристика організаційних форм підприємництва. 
10.  Поняття підприємницького середовища. 
11.  Зовнішнє та внутрішнє підприємницьке середовище.  
12.  Вплив держави на розвиток підприємницької діяльності. 
13. Економічна свобода як передумова розвитку підприємництва 
14.  Становлення і розвиток підприємницької діяльності в Україні.  
15.  Репутація підприємця як фактор міцності його становища. 
16.  Поняття і принципи державного регулювання 

підприємницької діяльності 
17. Державна підтримка підприємництва 
18. Особистість підприємця, його ділові якості та психологічні 

риси. 
19. Поняття ринку, його види і функції 
20. Соціальна відповідальність підприємця. 
21. Товар як об’єкт комерційної діяльності 
22. Послуги як об’єкт комерційної діяльності 
23. Етика підприємницької діяльності: поняття та еволюція її 

тлумачення. 
24. Ризики підприємницької діяльності 
25. Механізм державного регулювання підприємництва. 
26. Основні форми та методи державного сприяння розвитку 

підприємництва. 
27. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності 

в Україні.  
28. Сутність та функції бюджету держави. 
29. Особистість підприємця, його ділові якості та психологічні 

риси 
30. Податки: сутність, види, функції. 
31. Економічна сутність малого підприємництва. 
32. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва 

в Україні. 
33. Проблеми сучасного розвитку малого підприємництва. 
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34. Призначення та роль бюджету держави у суспільстві 
35. Бюджетний механізм 
36. Поняття та принципи побудови бюджетної системи України 
37. Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва. 
38. Загальна характеристика торгівлі як системи, її функції 
39. Організаційні форми торгівлі 
40. Сутність та функції роздрібної торгівлі. 
41. Сутність та функції оптової торгівлі 
42. Види оптових підприємств 
43. Посередництво як вид підприємницької діяльності. 
44. Форми та методи товаропостачання 
45. Товар як об’єкт комерційної діяльності. 
46. Податки: сутність, види, функції 
47. Чинники, що впливають на рівень підприємницького ризику 
48. Поняття та призначення бізнес-плану 
49. Основні етапи відкриття власної справи 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 200-бальною 

шкалою, мінімальний прохідний - 100 балів. При цьому 

використовуються такі критерії: 

180-200 балів 

вступник дав правильну, вичерпну відповідь на 

поставлене питання, продемонстрував глибокі 

знання понятійного апарату та інформаційних 

джерел, уміння аргументувати власне 

ставлення до відповідних категорій, 

залежностей, явищ. 

160-179 балів 

вступник у цілому  відповів на поставлене 

запитання, але не зміг переконливо 

аргументувати власну відповідь, помилився у 

використанні понятійного апарату, припустився 

несуттєвої помилки у відповіді. 

140-159 балів 
вступник отримує за правильну відповідь з 

двома-трьома суттєвими помилками. 

120-139 балів 

вступник дав неповну відповідь на запитання, 

ухилився від аргументації, показав задовільні 

знання інформаційних джерел. 

100-119 балів 

вступник має неповне знання програмного 

матеріалу, але отримані знання відповідають 

мінімальним критеріям оцінювання. 

0-99 балів 

вступник дав неправильну відповідь, показав 

незадовільні знання понятійного апарату і 

спеціальної літератури, ухилився від 

аргументації чи  взагалі не відповів. 

 

Екзаменаційний білет містить 2 питання з основних розділів, 
наведених у Програмі. 
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