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Вступ
Підготовка фахівців з моделювання власного бізнесу, створення та
розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних
сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням
традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та
ін.) та набуття практичних навичок роботи на платформах фондових,
валютних і товарних бірж забезпечує ступень бакалавра зі Спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вступні фахові
випробування передбачають здавання за тестовою технологією з дисциплін:
економіка підприємств, фінанси, економічна теорія та статистика.

1. Мета додаткового вступного випробування
Метою додаткового вступного випробування є комплексна перевірка
знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін,
передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у
відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійноорієнтовані уміння та знання з питань економіки підприємств, статистики,
економічної теорії та фінансів, а також здатність вирішувати типові
професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.

2. Характеристика змісту програми
(Опис основних розділів та їх короткий зміст)
СТАТИСТИКА
1. Предмет і метод статистики, основні риси. Завдання статистики.
2. Сутність, види та організаційні форми статистичного спостереження.
3. Поняття про статистичне зведення та групування. Види групувань та
групувальних ознак.
4. Статистичні таблиці, їх види та складові елементи.
5. Види рядів розподілу. Техніка їх побудови.
6. Узагальнюючі статистичні показники (абсолютні величини, відносні
величини, середні величини).
7. Варіація ознак. Розрахунок показників варіації.
8. Ряди динаміки, основні вимоги до їх побудови. Основні елементи ряду
динаміки.
9. Класифікація рядів динаміки.
10. Визначення основної тенденції розвитку в рядах динаміки.
11. Визначення індексу як статистичного показника. Основні елементи
загального індексу. Види економічних індексів.
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12. Суть вибіркового спостереження. Основні види та схеми відбору, їх
характеристика.
13. Види взаємозв’язків між ознаками. Суть кореляційно-регресійного
аналізу. Етапи проведення кореляційного аналізу.
14. Прямолінійна і криволінійна регресія. Побудова рівняння зв’язку.
15. Графічне зображення статистичних матеріалів. Види графіків та їх
характеристика.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1. Підприємство у сучасній системі господарювання.
2. Основи підприємницької діяльності підприємств та сучасне ринкове

середовище підприємства.
3. Земельні ресурси аграрних підприємств та ефективність їх використання.
4. Персонал підприємства і продуктивність праці.
5. Основні фонди підприємствата ефективність їх використання.
6.Нематеріальні ресурси підприємства.
7. Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання.
8. Витрати виробництва та собівартість продукції.
9. Ціни та ціноутворення на продукцію.
10.
Фінансово-економічні результати
й ефективність діяльності
підприємства.
11. Якість та конкурентоспроможність продукції
12. Інвестиційні ресурси підприємств та ефективність їх використання
13. Інноваційна діяльність підприємств.
14. Інтенсивність розвитку аграрних підприємств
15. Суспільні форми організації виробництва.
16. Інфраструктура аграрних підприємств
17. Економічна безпека підприємства
18. Антикризове управління підприємством
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« ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
Державний бюджет, його місце та роль у розвитку економіки.
Економічні категорії та закони, їх пізнання та використання.
Методи дослідження економічних явищ та процесів.
Мотиви економічної діяльності: потреби та економічні інтереси.
Натуральне та товарне виробництво, їх основні риси.
Основний та оборотний капітал.
Конкуренція, її види та соціально-економічні результати.
Безробіття і зайнятість населення. Види безробіття та його соціальні
наслідки.
10. Бюджетно-податкова, грошово-кредитна та соціальна політика
держави.
11. Види та функції кредиту.
12. Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати.
13. Власність в економічній системі. Суб’єкти та об’єкти власності.
14.Банки, їх види та функції. Банківська система. Банківські операції.
15.Основні елементи ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна.
16. Підприємництво: суть, функції, моделі.
17. Поняття та функції ринкової інфраструктури, її основні елементи.
18.Ринок, його суть та функції.
19. Суть і види економічної діяльності. Суспільний поділ праці та
структура суспільного виробництва.
20. Суть та функції ціни.
21.Суть та функції грошей.
22. Типи економічних систем та критерії їх класифікації.
23. Товар і його властивості. Споживна вартість, мінова вартість, вартість.
24.Циклічність суспільного відтворення. Види циклів, їх фази.
25. Світова торгівля , її види та структура
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ФІНАНСИ
1. Основи організації фінансів підприємств
2. Фінансовий капітал підприємства та джерела його формування
3. Грошові розрахунки підприємств
4. Грошові надходження підприємств
5. Формування та розподіл прибутку
6. Оподаткування підприємств
7. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
8. Кредитування підприємств
9. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
10. Оцінка фінансового стану підприємств
11. Фінансове планування
12. Фінансова санація та банкрутство підприємств
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3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів
Для успішного засвоєння освітньо-професійної підготовки бакалавра за
скороченим терміном навчання абітурієнти повинні мати освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та здібності до оволодіння
знаннями, вмінням і навичками в галузі природничо-наукових,
загальноекономічних та конкретно-економічних наук.
Відбір студентів для зарахування здійснюється на конкурсній основі.
4. Порядок проведення додаткового вступного випробування
Вступні випробування охоплюють фахові предмети, які передбачені
навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший
спеціаліст», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та складаються із
тестових завдань з наступних дисциплін: економічна теорія, фінанси,
економіка підприємства, статистика.
5. Структура екзаменаційного білета
Завдання для додаткового вступного випробування для здобуття
ступеня бакалавр за скороченим терміном навчання на основі освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» галузь знань 07 «Управління
та адміністрування» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»:
- номер варіанту;
- тестові завдання з дисципліни «статистика» (5 тестів )
- тестові завдання з дисципліни «економіка підприємства» (5 тестів )
- тестові завдання з дисципліни «фінанси» (5 тестів )
- тестові завдання з дисципліни « економічна теорія» (5 тестів )
- шкала оцінювання за 100 бальною шкалою (від 0 до 100 балів)
6.

Критерії оцінювання додаткового вступного випробування

За результатами додаткового вступного випробування проводиться
оцінка рівня фахових знань за наступними критеріями:
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Критерії оцінки результатів тестування:
Завдання

Бали

Тестові завдання з статистики (1-25)
по 5 бала за кожний
Тестові завдання з економіки підприємств (1-25)
по5 бала за кожний
Тестові завдання з фінансів (1-25)
по 5 бала за кожний
Тестові завдання з економічної теорії(1-25)
по 5 бала за кожний
Максимальна кількість балів 100

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
Бали
100-90
85,5-75
74,5-70
69,5-60
59,5-0

Оцінка
ВІДМІННО
ДУЖЕ ДОБРЕ
ДОБРЕ
ЗАДОВІЛЬНО
НЕЗАДОВІЛЬНО

Шкала оцінювання додаткового вступного випробування від 0 до 100 балів,
кожне 5 балів
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