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І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Фахове випробування -  форма вступного випробування для вступу на 
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої 
програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих 
раніше компетентностей.

Результати фахового вступного випробування зараховуються для 
конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття 
ступеня магістра. Приймальна комісія університету допускає до участі у 
конкурсному відборі осіб, які за результатом фахового вступного випробування 
отримали не менше 40 балів за шкалою від 0 до 100 балів.

Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім 
рівнем магістра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність (Освітня програма -  Підприємництво та організація бізнесу) містить 
питання з таких нормативних навчальних дисциплін природничо-наукової та 
професійної підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства, спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність:

1. Економіка підприємства;
2. Планування і контроль на підприємстві;
3. Організація виробництва;
4. Проектний аналіз;
5. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків.

ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА

1. Навчальна дисципліна №1: Економіка підприємства
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання
Організаційно-правові форми підприємств в Україні. О б’єднання 

підприємств. Суттєва характеристика промислового підприємства, критерії 
його ефективної діяльності. Фактори, що впливають на вибір організаційно- 
правової форми підприємства.

Тема 2. Капітал і виробничі фонди
Основні виробничі фонди як фактор виробництва: поняття, значення, 

класифікація, структура. Форми обліку та методи оцінки основних фондів на 
підприємстві. Поняття амортизації. Методи амортизації. Розрахунок 
амортизаційних відрахувань в Україні. Показники ефективності відтворювання 
та використання основних виробничих фондів. Оборотні виробничі фонди як
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фактор виробництва: поняття, значення, класифікація та структура. Показники 
ефективності використання матеріальних ресурсів.

Тема 3. Забезпечення підприємства робочою силою
Персонал підприємства: поняття, класифікація, структура. Методи 

розрахунку потреби підприємства у персоналі.
Тема 4. Забезпечення підприємства оборотними коштами
Джерела формування фінансових ресурсів та види грошових коштів 

підприємства. Оборотні кошти: поняття, призначення, кругообіг, структура. 
Нормування оборотних коштів. Норма та норматив. Обчислювання норм та 
нормативів за елементами оборотних коштів. Показники ефективності 
використання оборотних коштів підприємства.

Тема 5. Виробнича програма та виробничі потужності підприємства
Вимірювачі та показники виробничої програми підприємства та цеху, 

методика обчислювання. Поняття виробничої потужності підприємства. 
Фактори, що впливають на розмір виробничої потужності.

Тема 6. Витрати і ціни на продукцію
Собівартість промислової продукції: поняття, види, показники.

Класифікація витрат на виробництво та реалізацію продукції. Два основних 
напрямки класифікації: за економічними елементами та статтями калькуляції. 
Граничні, елементні і комплексні, прямі і непрямі, постійні і змінні, основні і 
накладні витрати. Сфери, де використовуються ти чи інші класифікації витрат. 
Методи обліку витрат та калькулювання фактичної собівартості: нормативний, 
попередільний, позамовний. Зміст і методика обчислення кошторису 
виробництва. Сутність, функції та види цін на промислову продукцію. Сучасна 
модель ціни. Прибуток як функція ціни, витрат підприємства та кількість 
реалізованої продукції. Система знижок та націнок. Методи ринкового 
ціноутворення.

Тема 7. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності 
підприємства

Методи організації фінансової діяльності підприємств. Фінансові ресурси 
підприємств та джерела їх формування. Формування фінансових результатів 
діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка фінансового стану підприємства.

Прибуток: загальне поняття та види. Джерела одержування та напрямки 
використання прибутку. Прибуток як основа для начислення податків. 
Планування прибутку на підприємстві. Прямий та аналітичний методи 
планування прибутку. Рентабельність як показник ефективності діяльності 
підприємства: загальне поняття та значення. Рентабельність застосованих 
ресурсів та рентабельність продукції. Показники рентабельності ресурсів: 
рентабельність виробничих фондів, сукупних активів, власного капіталу.
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Показники рентабельності продукції: рентабельність реалізованої продукції, 
рентабельність певного виробу.

Тема 8. Продуктивність, мотивація та оплата праці
Продуктивність праці: поняття та показники вимірювання. Поняття 

оплати праці, її склад. Функції оплати праці. Нормування праці та тарифна 
система як елементи організації оплати праці на підприємстві. Форми та 
системи оплати праці. Визначення розміру заробітної плати за кожною з них.

Тема 9. Інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиції: поняття та функціонально-елементний склад. Капітальні 

вкладення: поняття, різновиди та структура. Визначення необхідного обсягу і 
джерел фінансування капітальних вкладень. Поняття ефективності капітальних 
вкладень та її оцінка за офіційною методикою: загальні положення. Абсолютна 
та порівняльна ефективність капітальних вкладень, їх показники та критерії 
ефективності. Урахування чинника часу при обґрунтуванні ефективності. 
Визначення прибутковості окремих об’єктів інвестування в умовах ринкової 
економіки. Поняття інвестиційного циклу, грошового потоку.

Тема 10. Трансформація і реструктуризація підприємств
Ліквідація підприємства шляхом банкрутства. Причини й симптоми 

банкрутства підприємств (фірми). Класифікація чинників, що сприяють 
банкрутству фірми. Процедура оголошення банкрутства підприємства в 
Україні.

Тема 11. Економічна безпека підприємства
Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за 

умов ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рівня 
економічної безпеки як основна причина кризового економічного стану 
підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і 
катастрофічна економічна криза, її основні причини й наслідки. Реакція 
керівництва фірми на економічну кризу, окремі фази цієї реакції: шок; 
оборонний відступ; аналіз характеру кризи; адаптація та зміна поведінки.

2. Навчальна дисципліна №2: Планування і контроль на підприємстві
Тема 1. Система планів і контролю підприємства
Сутність планування та його форми. Поняття плану. Форми вияву та 

змісту планування. Принципи планування. Типи планування. Види планів, їх 
характеристика.

Предмет планування на підприємстві. Методи прийняття планових 
рішень. Контроль на підприємстві: цілі, завдання, функції та види.

Система планів на підприємстві. Етапи планування діяльності 
підприємства. Система показників та їх використання при розробці планів.
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Тема 2. Планування виробництва та виробничої інфраструктури 
підприємства

Виробнича програма. Показники та складові частини виробничої 
програми. Методика та етапи планування виробничої програми підприємства. 
Аналіз виконання плану виробництва. Планування обсягів випуску продукції на 
основі плану обсягів продажу. Аналіз та планування виробничої потужності 
підприємства. Прийняття проекту виробничої програми.

Планування виробничої інфраструктури. Ремонтне господарство. 
Інструментальне господарство. Транспортне господарство. Енергетичне 
господарство.

Тема 3. Планування ресурсного забезпечення діяльності підприємства
Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. 

Планування та визначення потреби в обладнанні. Потреба в запасних частинах. 
Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

Розробка плану з праці та персоналу підприємства. Аналіз використання 
персоналу. Методика розробки пану з праці та персоналу. Планування 
продуктивності праці. Планування потреби в персоналі. Планування коштів на 
оплату праці.

Тема 4. Планування витрат і фінансових ресурсів
Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. Планування 

собівартості реалізованої продукції. Розрахунок калькуляційних статей прямих 
витрат.

Планування потреби у фінансових ресурсах. Фінансове планування і 
контроль на підприємстві: сутність, зміст, показники. Планування прибутку 
підприємства.

Тема 5. Планування розвитку підприємства
Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової 

продукції. Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння 
нових виробів. Планування технічного та організаційного розвитку 
підприємства.

Сутність бізнес-планування та необхідність його розробки. Етапи 
розробки та склад бізнес-плану.

3. Навчальна дисципліна №3: Організація виробництва
Тема 1. Основи організації і управління виробничими системами.
Сутність і роль організації виробництва в розвитку підприємства. Зміст і 

розвиток наукових основ організації виробництва.
Тема 2. Виробничий процес і організаційні типи виробництва
Поняття виробничого процесу. Склад та структура виробничого процесу.
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Поняття та види виробничих операцій. Принципи раціональної організації 
виробничого процесу.

Тема 3. Організація виробничого процесу у часі та просторі
Поняття та характеристика елементів виробничої структури 

промислового підприємства. Фактори, що визначають виробничу структуру 
підприємства та необхідність її поліпшення. Поняття та склад виробничого 
циклу, його тривалість. Розрахунки тривалості виробничого циклу за різних 
способів поєднання операцій.

Тема 4. Типи та методи організації виробництва
Поняття типів виробництва, їх організаційно-економічні характеристики. 

Поняття методів організації виробництва, особливості їх визначення й 
застосування. Непотокове виробництво та його характеристика. Потокове 
виробництво та його характеристика. Вибір форми організації виробництва та 
визначення параметрів потокової лінії.

Тема 5. Організація діяльності господарства промислового підприємства.
Організація діяльності інструментального господарства. Організація 

діяльності ремонтного господарства. Організація діяльності енергетичного 
господарства. Організація діяльності транспортного господарства. Організація 
матеріально-технічного забезпечення виробництва. Організація управління 
якістю продукції на промисловому підприємстві. Оперативне управління 
виробництвом на підприємстві.

4. Навчальна дисципліна №4: Проектний аналіз
Тема 1. Концепція проекту
Поняття та ознаки проекту. Концепція проекту за методикою ЮНІДО та 

Всесвітнього банку. Визначення мети проекту. Оточення проекту та його 
учасники. Класифікація проектів: основні властивості проектів, види проектів. 
Поняття про управління проектом.

Тема 2. Життєвий цикл проекту
Поняття життєвого циклу проекту. Фази та стадії проектного циклу за 

методиками Всесвітнього банку та UNIDO, їх зміст.
Тема 3. Аспекти проектного аналізу
Маркетинговий аналіз. Технічний, екологічний, соціальний та 

інституціональний аналіз. Фінансовий та економічний аналіз.
Тема 4. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у

часі
Витрати й вигоди в проектному аналізі. Прирістна природа витрат і 

вигод. Специфіка визначення витрат і вигод та їх кількісна оцінка у 
фінансовому та економічному аналізі. Альтернативна вартість та її
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використання в проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Дисконтування, 
ставка дисконту. Теперішня та майбутня вартість грошей.

Тема 5. Грошовий потік
Поняття грошового потоку, причини застосування його в інвестиційному 

проектуванні. Методологічні принципи розрахунку грошового потоку. 
Прогнозування потоку грошових коштів. Урахування інфляції у проектному 
аналізі. Номінальна й реальна величина грошових коштів. Методичні підходи 
до розрахунку реальної величини грошового потоку.

Тема 6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень
Методи оцінки ефективності інвестицій. Показники ефективності (чиста 

приведена вартість, внутрішня норма доходності, індекс доходності, період 
окупності та ін.): економічний зміст, розрахунок, переваги й недоліки, 
доцільність використання.

Тема 7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту
Визначення точки беззбитковості. Маржинальний аналіз та його 

інструментарій.

5. Навчальна дисципліна №5: Обґрунтування господарських рішень і
оцінювання ризиків
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
Господарські рішення та їх види. Способи формалізації та реалізації 

господарських рішень. Якість і ефективність господарських рішень.
Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності
Процес прийняття господарських рішень. Основні моделі та засоби 

прийняття рішень. Характер та умови прийняття господарських рішень. Закони 
та закономірності, що впливають на прийняття рішень.

Тема 3. Методичні основи розробки та обґрунтування господарських 
рішень

Методи розробки рішень господарської діяльності. Обґрунтування 
господарських рішень. Прогнозування та аналіз господарських рішень.

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької 
діяльності

Сутність і види невизначеності. Критерії прийняття рішень в умовах 
невизначеності. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень.

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських 
рішень

Характеристика ризику як економічної категорії. Класифікація 
підприємницьких ризиків. Обґрунтування господарських рішень в умовах 
ризику.
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Тема 6. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень 
Проектний ризик та прийняття господарських рішень. Прийняття 

фінансових рішень за умов ризику.
Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків
Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності. Кількісний аналіз 

ризиків господарювання. Методи кількісного оцінювання підприємницьких 
ризиків.

Тема 8. Основи ризик-менеджменту
Особливості управління ризиками господарської діяльності. Напрями та 

методи регулювання ступеня ризику.

ІІІ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До навчальної дисципліни №1: Економіка підприємства
Основна

1. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: підруч. для студентів ВНЗ / 
М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха. -  Харків: Інжек, 2013. -  660 с.

2. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. 
Шаповал. -  2-ге вид. -  К.: Центр учбової літератури, 2010. -  488 с.

3. Економіка підприємства: підруч. для студентів ВНЗ / Д. К. Семенда [та 
ін.]; за ред. Д. К. Семенди. -  Умань: Сочінський [вид.], 2014. -  477 с.

4. Економіка підприємства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. 
Мельник [та ін.]; за заг. ред. Л. Г. Мельника. -  Суми: Університетський 
книга, 2012. -  863 с.

5. Череп А. В. Економіка підприємства: підручник / А. В. Череп, 
В. В. Ярмош. -  Запоріжжя: ЗНУ, 2014. -  335 с.

Додаткова
1. Болтянська Л. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Л. О. Болтянська, 

Л. О. Андрєєва. -  Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. -  668 с.
2. Економіка і фінанси підприємства: підручник / Х. І. Цвайг [та ін.]. -  

Львів: ЛДУВС, 2014. -  698 с.
3. Економіка підприємства: навч. посіб. / С. М. Рогач [та ін.]. -  К.: 

КОМПРИНТ, 2015. -  391 с.
4. Економіка підприємства: навч. посіб. / [О. М. Зборовська та ін.]. -  Д.: 

Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. -  227 с.
5. Економіка підприємства: підручник / М. Г. Грещак [та ін.]; заг. та наук. 

ред. Г. О. Швиданенко. -  Вид. 4-те, перероб. і доп. -  К.: КНЕУ, 2009. -  
816 с.

6. Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навч. посіб. / 
[І. І. Грибик та ін.]. -  Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. -  427 с.
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7. Лойко В. В. Економіка підприємства: навч. посіб. для студентів напряму 
підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / В. В. Лойко, 
Т. П. Макаровська. -  К.: КНУТД, 2015. -  267 с.

8. Нестерчук Ю. О. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / Ю. О. 
Нестерчук, С. А. Сегеда. -  Вінниця: Едельвейс і К, 2014. -  372 с.

9. Суліма Н. М. Економіка і фінанси підприємства: підручник /
Н. М. Суліма, Л. М. Степасюк, О. В. Величко. -  К.: Компринт, 2015. -  
465 с.

10.Федишин М. П. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / М. П. 
Федишин. -  Чернівці: Наші книги, 2015. -  327 с.

До навчальної дисципліни №2: Планування і контроль на підприємстві
Основна

1. Ачкасов А. Є. Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / А. Є. Ачкасов, В. М. Охріменко, І. В. Мількін. -  Х.: 
ХНУМГ, 2014. -  277 с.

2. Єрмаков О. Ю. Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. для 
студентів вищ. закл. освіти Ш-ІУ рівня акредитації / О. Ю. Єрмаков, 
М. М. Жибак, С. А. Нестеренко. -  2-ге вид., допов. і перероб. -  К.: 
Компринт, 2015. -  228 с.

3. Іванова В. В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. / В. В. 
Іванова. -  Суми: Університетська книга, 2011. -  443 с.

4. Погріщук Б. В. Планування і контроль на підприємстві: підруч. для 
студентів ВНЗ / Б. В. Погріщук, О. І. Марченко. -  Тернопіль: Крок, 2015.
-  682 с.

5. Строченко Н. І. Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. для 
студентів екон. напряму підгот. ден. та заоч. форм навчання освіт.- 
кваліфікац. рівня "Бакалавр" / Н. Строченко, І. Коблянська. -  Суми: Сум. 
нац. аграр. ун-т, 2015. -  271 с.

Додаткова
1. Білик М. Д. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. / М. Д. 

Білик, Т. Е. Бєлялов. -  К.: ПанТот, 2015. -  435 с.
2. Драпкина Г. С. Планирование на предприятии: Учебн. пособие / Г. С. 

Драпкина, В. Н. Дикарев. -  Кемерово, 2006. -  132 с.
3. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник / И. А. 

Дубровин. -  2-е изд. -  М.: Дашков и К, 2016. -  432 с.
4. Зінь В. А. Планування діяльності підприємства: підручник / В. А. Зінь, 

М. О. Турченюк. -  К.: Видавничий дім «Професіонал», 2004. -  320 с.
5. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства:
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підручник / О. О. Орлов. -  К.: Скарби, 2002. -  336 с.
6. Планування діяльності підприємств: навч. посіб. / О. О. Непочатенко [та 

ін.]. -  Вид. 2-ге, допов. і перероб. -  К.: КиМУ, 2014. -  448 с.
7. Планування та контроль на підприємстві: навч. посіб. / за ред. М. О. 

Данилюка. -  Львів: Магнолія, 2008. -  500 с.
8. Свінцицька О. М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / О. 

М. Свінцицька. -  К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. -  232 с.
9. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум: навч. 

посіб. / Г. М. Тарасюк. -  К.: Кондор, 2014. -  266 с.
10.Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб. /

A. В. Череп, А. В. Сучков. -  К.: Кондор, 2011. -  334 с.

До навчальної дисципліни №3: Організація виробництва
Основна

1. Васильков В. Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В. Г. Васильков. -  
2-ге вид., без змін. -  К.: КНЕУ, 2008. -  524 с.

2. Дикань В. Л. Організація виробництва: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /
B. Л. Дикань, В. О. Маслова. -  Х.: УкрДАЗТ, 2013. -  422 с.

3. Організація виробництва: навч. посіб. / Мазнєв Г. Є. [та ін.]; за ред. проф. 
Мазнєва Г. Є. -  Вид. 2-ге, випр. і допов. -  Х.: Майдан, 2013. -  603 с.

4. Організація виробництва: підручник / [А. І. Яковлєв та ін.]; за ред. А. І. 
Яковлєва, С. П. Сударкіної, М. І. Ларки. -  Харків: НТУ «ХПІ», 2016. -  
435 с.

5. Семенов Г. А. Організація і планування на підприємстві: навч. посіб. / 
Г. А. Семенов, В. К. Станчевский, М. О. Панкова, А. Г. Семенов, К. М. 
Гребінець. -  К.: Центр навчальної літератури, 2006. -  528 с.

Додаткова
1. Боковець В. В. Організація виробництва: навч. посіб. для студ. екон. спец. 

/ В. В. Боковець, А. В. Драбаніч. -  Вінниця: ВФЕУ, 2012. -  319 с.
2. Організація виробництва: навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка; [упоряд.: Л. О. Пашнюк, О. П. Микитюк]. -  К.: Київський 
університет, 2015. -  207 с.

3. Організація виробництва: курс лекцій / Мазнєв Г. Є. [та ін.]; за ред. проф. 
Мазнєва Г. Є. -  Х.: Міськдрук, 2012. -  402 с.

4. Новікова М. М. Організація виробництва: навч. посіб. / М. М. Новікова, 
М. В. Боровик. -  Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. -  495 с.

5. Свелеба Н. А. Організація виробництва: навч. посіб. / Свелеба Н. А. -  
Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. -  383 с.

6. Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва: навч. посіб. /
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З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. -  К.: Знання, 2012. -  299 с.
7. Новицкий Н. И. Организация производства на предприятиях: учеб.-метод. 

пособие / Н. И. Новицкий. -  М.: Финансы и статистика, 2001. -  З92 с.
В. Організація виробництва: навч. посіб / В. О. Онищенко, О. В. Редкін,

А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. -  К.: Лібра, 2013. -  336 с.
9. Фатхутдинов Р. А. Организация производства. Практикум / Р. А. 

Фатхутдинов, Л. А. Сивкова. -  М.: ИНФРА-М, 2010. -  15б с. -  (Серия 
«Высшее образование»).

10. Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование производства 
на предприятии. Учебное пособие для студентов экономических 
факультетов и вузов / Г. И. Шепеленко. -  2-е изд, доп. и переработ. -  
Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2011. -  544 с.

До навчальної дисципліни №4: Проектний аналіз
Основна

1. Верба В. А. Проектний аналіз: підруч. / В. А. Верба, О. А. Загородніх. -  
К.: КНЕУ, 2000. -  322 с.

2. Кальницький А. Є. Проектний аналіз: навч. посіб. / А. Є. Кальницький, 
М. А. Кальницька. -  Ужгород: Говерла, 2014. -  318 с.

3. Ковальська Л. Л. Проектний аналіз: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Л. 
Ковальська, Л. В. Павлюк, Л. В. Савош. -  Луцьк: РВВ Луц. НТУ, 2014. -  
261 с.

4. Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник / Н. В. Попова. -  Х.: ХНАДУ, 
201б. -  163 с.

5. Яковлєв А. І. Проектний аналіз: підруч. для вищ. закл. за напрямком 
"Економіка підприємства" / А. І. Яковлєв. -  Х.: НТУ "ХПІ", 2015. -  339 с.

Додаткова
1. Аптекар С. С. Проектний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів 

/ С. С. Аптекар, Ю. Л. Верич. -  Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. -  З0В c.
2. Афанасьєв М. В. Проектний аналіз: конспект лекцій / М. В. Афанасьєв,

І. Я. Іпполітова. -  Х.: ХНЕУ, 2008. -  260 с.
3. Блонська В. І. Проектний аналіз: навч.-метод. посіб. для самост. роботи за 

кредитно-модульною системою навч. напряму підгот. «Економіка 
підприємства» / В. І. Блонська. -  Л.: ЛКА, 2009. -  148 с.

4. Лудченко Я. О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. О. Лудченко. -  К.: Ельга, 2010. -  
208 с.

5. Митяй О. В. Проектний аналіз: навч. посіб. / О. В. Митяй. -  К.: Знання, 
2011. -  311 с.
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6. Приймак В. М. Управління проектами: навч. посіб. / В. М. Приймак. -  К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2011. -  420 с.

7. Проектний аналіз: навч. посібник / Р. Б. Тян [и др.]. -  Д.: вид-во ДДФА, 
2009. -  244 с.

В. Узун Д. Д. Проектний аналіз до самостійного вивчення дисципліни: навч. 
посіб. / Д. Д. Узун, Ю. О. Узун. -  Х.: ХАІ, 2011. -  74 с.

9. Чевганова В. Я. Проектний аналіз: навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, 
А. С. Скрильник -  К. : «Центр учбової літератури», 2014. -  258 с.

10.Яковлєв А. І. Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності: 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Яковлєв. -  Х.: Підручник 
НТУ "ХПІ", 2012. -  207 с.

До навчальної дисципліни №5: Обґрунтування господарських рішень і 
оцінювання ризиків
Основна

1. Г ерасимчук Н. А. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Герасимчук Н. А., Мірзоєва Т. В., 
Томашевська О. А.]. -  К.: Компринт, 2013. -  320 с.

2. Логвінова О. П. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 
ризиків: навч. посіб. / О. П. Логвінова, І. М. Семененко. -  Харків: Лідер, 
2015. -  368 с.

3. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / [Донець Л. І. та ін.]; за заг. ред. Донець Л. І. -  
К.: Центр учбової літератури, 2012. -  471 с.

4. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. / 
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ІУ СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Кожний варіант фахового вступного випробування містить 50 тестових 
питань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту 
випробування.

Варіант складається із завдань таких форм:

1) Питання на обрання вірної відповіді -  до кожного питання надаються 
чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, зробивши 
відповідну позначку.

Розподіл питань у кожному варіанті:

- за формою завдань

№
з/п

Форма завдання
Кількість одиниць 

у варіанті
1 Питання на обрання вірної відповіді 50

Усього 50

- за темами навчальних дисциплін
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№
з/п

Зміст питання
Кількість одиниць 

у варіанті
1 За темами навчальної дисципліни №1 18
2 За темами навчальної дисципліни №2 8
3 За темами навчальної дисципліни №3 8
4 За темами навчальної дисципліни №4 8
5 За темами навчальної дисципліни №5 8

Усього 50

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту фахового вступного 
випробування може набувати одного з двох значень:

максимального значення кількості балів -  за вірної відповіді, 
мінімального значення (0 балів) -  за невірної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної 

форми наведений у таблиці:

№
з/п Форма завдання

Максимальне 
значення, 

кількість балів

Максимальна кількість 
балів, яка може бути 
набрана за виконання 
завдань певної форми

1 Питання на обрання 
вірної відповіді 2 50*2 =100

Усього 100
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