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 ВСТУП 
 

Програма вступного фахового випробування призначена для 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 

«Менеджмент» освітньої-професійною програмою «Торговельний 

менеджмент». 

Для забезпечення ефективної реалізації завдань освітньої та 

професійної підготовки магістра при конкурсному відборі студентів 

до магістеріуму висуваються вимоги щодо їх здібностей і підготов-

леності відповідно до діагностики системних знань, умінь і навичок, 

визначених програмами нормативних дисциплін. 

Програма вступного фахового випробування базується на 

нормативних дисциплінах професійного спрямування і складена  

відповідно до місця та значення дисциплін за структурно-логічною 

схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра 

освітньої програми «Торговельний менеджмент», й охоплює всі 

змістові модулі дисциплін. 

Вступне фахове випробування проводиться у вигляді письмового 

тестування для виявлення рівня підготовки, визначення ступеня володіння 

професійними знаннями та вміннями. 

Програма складається з трьох розділів: 

1. Організація торгівлі. 

2. Економіка і фінанси підприємства. 

3. Маркетинг. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 
Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ 

 

Тема 1. Роздрібна торговельна мережа 

 

Роздрібна торговельна мережа як важлива складова 

інфраструктури ринку споживчих товарів. Необхідність створення 

конкурентного середовища в роздрібній торгівлі. 

Класифікація та види торговельних об’єктів, їх характеристика і 

роль у обслуговуванні покупців. Типи міських і сільських магазинів 

та їх формати. Спеціалізація магазинів: її сутність, значення та форми. 

Визначальні фактори розвитку роздрібної торговельної мережі в 

умовах ринкової економіки. Механізм формування структури 

роздрібної торговельної мережі та її територіального розміщення в 

населених пунктах України та у країнах із розвиненою ринковою 

економікою. 

Показники, які характеризують стан розвитку та ефективність 

використання роздрібної торговельної мережі. 

Методичні підходи щодо визначення потреби в торговельних 

об’єктах, їх спеціалізації та вибору місця розташування на території 

населеного пункту. Основні принципи територіального розміщення 

різних видів і типів торговельних об’єктів. 

Торговельні та торговельно-розважальні центри: їх особливості, 

види, стан та перспективи розвитку.  

Стан і тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі в 

Україні. Тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі в країнах 

із розвиненою ринковою економікою. 

Корпоративні, франчайзингові мережі магазинів, торговельні 

конгломерати та інші види об’єднань у роздрібній торгівлі. 

 

Тема 2. Організування торговельно-технологічного процесу  і 

обслуговування покупців у магазинах 

 

Типи будівель, споруд, в яких розміщуються магазини. Вимоги 

до устрою магазину. Зміст торговельно-технологічного процесу, що 

здійснюється в магазині. Технологічне планування приміщень мага-

зину та визначальні фактори їх вибору. Основні види торговельно-

технологічного обладнання магазинів.  
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Організування процесів приймання, зберігання і підготовки 

товарів до продажу. Розміщення і викладка товарів у торговельній 

залі магазину. Дизайн магазину та його атмосфера. 

Культура торгівлі і фактори, що її обумовлюють. Якість тор-

говельного обслуговування покупців як важлива складова 

конкурентоспроможності роздрібного торговельного об’єкта. Основні 

елементи, що формують якість обслуговування покупців. Система 

показників та методика оцінювання якості торговельного 

обслуговування покупців у магазині. 

Методи роздрібного продажу товарів у магазинах та 

перспективи їх розвитку. Фактори, що впливають на вибір методу 

роздрібного продажу товарів. Самообслуговування як один з 

найбільш ефективних методів роздрібного продажу товарів і 

обслуговування  покупців. Особливості організування процесу 

продажу товарів і праці робітників торговельної зали магазинів 

самообслуговування. Організування продажу товарів у магазинах за 

зразками та з індивідуальним обслуговуванням покупців. 

Послуги, що надаються покупцям у магазинах: їх роль у 

забезпеченні конкурентоспроможності суб’єкта господарювання; 

класифікація та їх характеристика. Зарубіжний досвід щодо надання 

послуг покупцям. Вітчизняний та зарубіжний досвід захисту прав 

споживачів. 

 

Тема 3. Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів 

 

Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів: їх роль у 

створенні конкуренції, класифікація і види. 

Організування продажу товарів на замовлення покупців в 

Україні та у країнах Західної Європи, США. Типи прямого 

роздрібного продажу товарів: за каталогами, за допомогою 

телебачення, комп’ютерного термінала (відеокіоски). Особистий 

продаж товарів через агентів вдома у покупців, на їх робочому місці 

та ін. 

Розвиток інтерактивної електронної торгівлі.  

Стан і тенденції розвитку глобальної роздрібної торгівлі через 

мережу Інтернет за кордоном та в Україні. 

Продаж товарів через мережу дрібнороздрібних торговельних 

об’єктів. Роздрібний продаж товарів через торговельні автомати. 

Торгівля на ринках: їх типи, матеріально-технічна база, органі-

зування роботи і обслуговування покупців. Правила торгівлі на 
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ринках. Концепція вдосконалення функціонування ринків з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів. 

 

Тема 4. Види посередників в оптовій торгівлі та їхні функції 

 

Сутність понять «оптова торгівля», «торговельний  посередник 

в оптовій торгівлі», «оптовий посередник» і «посередницька 

діяльність». Роль підприємств оптової торгівлі у доведенні товарів від 

виробників до споживачів на внутрішньому і зовнішніх ринках.  

Визначальні фактори розвитку оптових торговельних та інших 

посередників, їхні види та функції. Особливості торговельних  

посередників у оптовій торгівлі із повним і обмеженим циклом 

обслуговування. Послуги, що надають оптові торговельні 

посередники підприємствам роздрібної торгівлі та іншим партнерам.  

Стан розвитку оптової торгівлі споживчими товарами  в Україні 

та у країнах із розвиненою ринковою економікою. Глобалізація 

оптової торгівлі: зарубіжний досвід. 

Основні напрями реформування оптової ланки в Україні: ство-

рення оптових ринків сільськогосподарської продукції і нових видів 

посередників оптової торгівлі, розширення кола їх функцій та послуг, 

що можна надавати товаровиробникам і оптовим покупцям. Державне 

регулювання розвитку оптової торгівлі. 

 

Тема 5. Організування товаропостачання роздрібної 

торговельної мережі 

 

Сутність поняття «товаропостачання» та основні вимоги до його 

організування. 

Визначальні фактори організування товаропостачання 

роздрібної торговельної мережі та її ефективності. 

Прямі та опосередковані господарські зв’язки: особливості та 

визначальні фактори їх вибору. Договір поставки товарів та порядок 

його укладання. 

Форми оптового продажу товарів та фактори, що впливають на 

їх вибір. Законодавча та нормативно-правова база, що регулює 

взаємовідносини постачальників товарів  та оптових покупців: 

Господарський кодекс України, Міжнародні правила „Інкотермс” 

тощо.  

Організування та джерела закупівлі товарів. Види оптових 

ярмарків та порядок їх проведення. Виставки контрактного характеру 

та порядок закупівлі товарів на них. Місце товарних бірж і аукціонів в 
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оптовій закупівлі споживчих товарів. Аукціонна торгівля на оптових 

ринках сільськогосподарської продукції. 

Досвід зарубіжних фірм щодо пошуку постачальників товарів і 

методики їх вибору, організування закупівлі товарів. 

Сутність поняття «товарорух», його складові елементи і 

принципи раціональної організації. Форми товароруху і фактори, що 

визначають їх вибір. Ланковість товароруху і шляхи її скорочення. 

Зарубіжний досвід організації процесу товароруху на принципах 

сучасної концепції логістики та застосування системи „швидкого 

реагування”. 

 

Тема 6. Складська мережа 

 

Роль складів у процесі товароруху. Класифікація складів і 

характеристика їх видів. 

Особливості роботи нових видів складів: консигнаційних, складів-

магазинів самообслуговування, митних, загального користування, 

складів готельного типу, гарантійного зберігання та інших форматів. 

Номенклатура типів складів. Методичні підходи щодо визначення 

потреби у складах та їх розміщення. 

Показники, що характеризують стан і тенденції розвитку та 

ефективність використання складського господарства. Стан і 

тенденції розвитку складської мережі в торгівлі України. Зарубіжний 

досвід розвитку складської мережі.  

Основні напрями розвитку та підвищення ефективності 

викориcтання складської мережі в торгівлі України. 

 

Тема 7. Організування технологічних процесів і праці  

на складах 

 

Складові елементи технологічного процесу на складах та 

принципи його раціональної організації. Технологічні карти органі-

зації складських процесів. Структура і призначення приміщень 

загальнотоварних і спеціальних складів. Методика розрахунку площі 

приміщень загальнотоварного складу. 

Організування приймання вітчизняних та імпортних товарів на 

складі. Організування зберігання товарів на складі.  

Порядок комплектування партій товарів і їх відпуск зі складу. 

Організація праці на складах і шляхи підвищення її ефективності. 
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Зарубіжний досвід організації технологічного процесу на 

складах і його використання у практиці торгівлі України. 

 

Тема 8. Упаковка товарів та операції з нею 

 

Сутність понять «упаковка» і «тара». Роль упаковки у процесі 

товарного обігу та її функції. Класифікація та основні види і типи 

тари. Стан виробництва тари в Україні. Вимоги до тари, її 

стандартизація та уніфікація. Показники якості тари. Маркування 

тари. Штрихове кодування товарів. Радіочастотна ідентифікація 

товарів. 

Основні нормативні документи, що регламентують порядок 

організації тарообороту. Приймання тари. Розкривання і зберігання 

тари. Повернення багатооборотної тари, основні правила повторного 

використання та розрахунків за неї. Правила скуповування у 

населення скляної тари з-під харчових продуктів. Правила 

перевезення тари. 

Зарубіжний досвід розвитку виробництва тари і пакувальних 

матеріалів, їх повторного використання, перероблення та утилізації. 

Шляхи розвитку виробництва тари в Україні та скорочення витрат і 

втрат по тарі. 

 

Тема 9. Організування перевезення товарів і транспортно-

експедиторського обслуговування 

 

Роль транспорту у перевезенні товарів, його види та 

особливості. Стан розвитку транспорту і вантажообороту в Україні та 

у розвинених країнах світу. 

Управління транспортом. Роль та функції Міністерства 

інфраструктури України в розвитку транспортного комплексу та у 

координації перевезення товарів різними видами транспорту. 

Організаційна структура управління різними видами транспорту. 

Планування перевезення товарів. 

Організування перевезення товарів залізничним транспортом. 

Перевезення товарів автотранспортом загального користування 

та показники ефективності його роботи. Правила укладання договорів 

на перевезення товарів автомобільним транспортом. Способи 

доставки товарів. Переваги централізованої доставки товарів. 

Методика розрахунку інтервалу, частоти та розміру партій завезення 

товарів, обсягу вантажообороту і потреб у автомобілях при 

маятниковому і кільцевому маршрутах.  
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Особливості організації перевезення товарів водним і 

авіаційним транспортом. 

Транспортно-експедиторське обслуговування підприємств 

торгівлі. Логістичні  центри та їх роль в організації перевезення 

товарів. 

Основні стратегічні напрями розвитку транспортної галузі 

України. 

 
Розділ ІІ. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин 

Підприємство як суб’єкт господарювання та об’єкт ринкових 
відносин. Організаційно-економічні умови функціонування 
підприємств.  

Зовнішнє середовище функціонування підприємства. Ринок та його 
інфраструктура. Державний регуляторний механізм діяльності 
підприємства. 

Види підприємства та їх класифікація. Об’єднання підприємств. 
 

Тема 2. Напрями діяльності підприємства 

Напрями та види діяльності підприємства. Класифікація видів 
економічної діяльності. Сутність, функції, завдання, об‘єкт та предмет 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.  

Основні положення теорії організації виробництва.  

 

Тема 3. Основи планування діяльності підприємства 

Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. 
Систематизація планів підприємства. Етапи процесу планування 
діяльності підприємства. Методи планування діяльності 
підприємства. Система поточних планів господарської діяльності 
підприємства. Оцінювання якості планів підприємства. 

 

Тема 4. Продукція підприємства 

Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання 

обсягу продукції. Сутність, показники та методи вимірювання якості 

продукції. Конкурентоспроможність продукції: сутність, чинники та 

методика оцінювання. 

Стандартизація продукції, принципи і сфера застосування. 

Сертифікація продукції, її організаційні основи. 
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Тема 5. Планування виробництва та реалізації продукції 

підприємства 

 

Зміст та завдання виробничої програми підприємства.  

Методологічні засади аналізу та планування виробничої 

програми підприємства. Планування параметрів виробничої 

програми: послідовність, методи.  

Забезпечення виробничої програми матеріальними ресурсами. 

Сутність, види та методи обґрунтування норм витрат матеріальних 

ресурсів. 

 

Тема 6. Виробнича потужність підприємства 

Сутність та систематизація видів виробничої потужності 

підприємства. Інформаційна база, послідовність та методи розрахунку 

виробничої потужності підприємства.  

Методологічні засади аналізу використання виробничої 

потужності підприємства. 

 

Тема 7. Ресурсний потенціал підприємства 

Поняття та систематизація економічних ресурсів підприємства. 

Поняття та складові ресурсного потенціалу підприємства. 

Методи оцінки ресурсного потенціалу підприємства.  

Чинники, що обумовлюють рівень використання ресурсного 

потенціалу.  

 

Тема 8. Трудові ресурси підприємства 

Сутність та класифікація трудових ресурсів, принципи й 

завдання їх формування. 

Продуктивність праці робітників: поняття і методи оцінки. 

Фактори, що впливають на продуктивність праці. Методи нормування 

витрат праці. 

Система стимулювання праці. Сутність та види заробітної 

плати. Форми та системи оплати праці. Державне регулювання оплати 

праці. 

Методологічні засади аналізу та планування чисельності, 

продуктивності та витрат на оплату праці на підприємстві. 
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Тема 9. Матеріальні та нематеріальні ресурси підприємства 

Сутність та класифікація активів підприємства. 

Поняття, класифікація та особливості необоротних активів 

підприємства. Сутність, класифікація, види вартості та особливості 

відтворення основних засобів. Поняття та види зносу основних 

засобів. Сутність та методи нарахування амортизації. Сутність та 

види нематеріальних ресурсів підприємства, методи їх оцінки та 

амортизації. Методологічні засади аналізу та планування необоротних 

активів. 

Поняття, класифікація та особливості оборотних активів 

підприємства та окремих їх складових. Сутність і методика оцінки 

виробничого, операційного та фінансового циклів підприємства. 

Методологічні засади аналізу та планування оборотних активів 

підприємства. 

 

Тема 10. Капітал підприємства 

Сутність та класифікація капіталу підприємства. Власний та 

позиковий капітал підприємства: сутність, класифікація, особливості.  

Кредитування як механізм формування позикового капіталу.  

Поняття «вартість капіталу» підприємства та методи її оцінки.  

Методологічні засади аналізу та планування капіталу 

підприємства. 

 

Тема 11. Поточні витрати підприємства і собівартість  

продукції 

Сутність понять витрати, поточні й капітальні витрати підпри-

ємства, виробнича собівартість продукції. Класифікація поточних 

витрат. 

Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. 

Поняття та методи калькулювання продукції підприємства.  

Методологічні засади аналізу та планування поточних витрат 

підприємства. 

 

Тема 12. Доходи та цінова політика підприємства 

Доходи підприємства: сутність та класифікація. Особливості та 

механізм формування доходів від операційної діяльності 

підприємства.  



 11 

Цінова політика підприємства як фактор формування його доходів 

від реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. Методи 

ціноутворення. 

Методологічні засади аналізу та планування доходів 

підприємства. 

 

Тема 13. Фінансові результати діяльності підприємства 

Поняття і класифікація фінансових результатів діяльності 

підприємства. Сутність, функції та механізм формування прибутку 

підприємства.  

Методологічні засади аналізу та планування прибутку 

підприємства. 

Резерви зростання прибутку підприємства. 

Використання чистого прибутку підприємства.  

 

Тема 14. Ефективність діяльності та методичні 

 засади її оцінки 

Поняття ефекту діяльності підприємства та характеристика його 

видів. Методологічні засади оцінки ефективності діяльності 

підприємства.  

Розвиток концепції оцінювання результатів здобутків 

підприємства. Поняття ефективності, результативності та 

економічності. 

 

Тема 15. Фінансово-майновий стан підприємства і методи  

його оцінювання 

Фінансово-майновий стану підприємства: сутність та види. 

Поняття й методи оцінки окремих елементів фінансово-майнового 

стану підприємства. Експрес- та фундаментальна діагностика 

фінансово-майнового стану підприємства.  

Інтегральне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства.  

 

Тема 16. Конкурентоспроможність підприємства 

Сутність, види та методичні підходи до оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. Систематизація факторів, що 

її визначають. Методи оцінки поточної та стратегічної 

конкурентоспроможності підприємства. 
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Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. 

Трансформація (реструктуризація) підприємств  

у процесі розвитку 

Поняття «розвиток», його роль, місце і значення в господарській 

діяльності. Видова класифікація процесів розвитку. Концепції та 

моделі розвитку підприємств. Основні організаційні форми розвитку 

(трасформації) підприємства. 

Методичні підходи до визначення ефективності трансформації 

господарюючих суб’єктів.  

 

Тема 18. Економічна безпека підприємства та його  

антикризова діяльність 

Сутність та методи оцінювання рівня економічної безпеки 

підприємства. Механізм забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

Сутність і фази розгортання кризи. Банкрутство підприємство як 

результат розвитку кризових явищ у його діяльності. Загальна 

характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб’єкта 

господарювання. Санація: цілі а форми проведення. Класифікація 

санаційних заходів.  
 

Розділ ІІІ. МАРКЕТИНГ 

 

Тема 1. Сутність та зміст маркетингу  

як управлінської концепції та сфери діяльності 

Визначення маркетингу. Сучасні наукові підходи до розуміння 

сутності маркетингу. Провідні категорії маркетингу. Передумови 
виникнення маркетингу. Еволюція концепції маркетингу. Зміна 

поглядів на роль маркетингу в управлінні підприємством. Роль 
маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності підприємства. 

Цілі, принципи і функції маркетингу на макро- та мікрорівнях. 
Види маркетингу. 

 

Тема 2. Маркетингове середовище 

Поняття і структура маркетингового середовища. Макро- й мікро-
середовище маркетингу. Чинники макросередовища маркетингу. 

Елементи мікросередовища маркетингу. Внутрішнє середовище 
підприємства.  

Основні функціональні зони діяльності підприємства: 

маркетинг, дослідження і розробки, інформаційне та  матеріально-
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технічне забезпечення, виробництво, збут, персонал, фінанси. 

Комплекс маркетингу 4P’s як чинник внутрішнього середовища 

маркетингу. 
 

Тема 3. Маркетингове поняття ринку  

та його основні характеристики 

Маркетингове поняття ринку як сукупності реальних і потенційних 
покупців товарів та послуг. Функції ринку. Місткість і частка ринку. 

Поняття ринкового попиту. Способи оцінки й прогнозування попиту. 
Поняття кон’юнктури ринку. Показники кон’юнктури ринку. 

Оцінка стану кон’юнктури. Поняття інфраструктури ринку та її елементи. 
Ринки споживчих товарів та товарів виробничого призначення. 

Класифікація ринків. 

Модель купівельної поведінки споживача. Чинники впливу на 
поведінку споживача. Характеристики споживача. Етапи процесу 

прийняття рішення про купівлю. 
Поняття сегменту й сегментації ринку. Критерії сегментації ділових 

і споживчих ринків. Вибір цільових сегментів та формування цільового 
ринку. Позиціювання товару на цільовому ринку. 

 

Тема 4. Товар у системі маркетингу 

Маркетингова товарна політика в системі маркетингу підприємства, 
її зміст та завдання. 

Товар як ключовий елемент комплексу маркетингу. Маркетингове 

поняття товару. Рівні товару. Класифікація товарів. Поняття номен-

клатури товарів та товарного асортименту. Стратегії управління 

асортиментом. Життєвий цикл товару на ринку. Характеристика 
маркетингової діяльності на різних етапах життєвого циклу товару. 

Якість та конкурентоспроможність товару. 
Поняття торгової марки. Управління торговими марками. Упаковка, 

гарантії та сервіс як складові маркетингової товарної політики. 
 

Тема 5. Ціна в системі маркетингу 
Маркетингова цінова політика в системі маркетингу підприємства, 

її зміст та завдання. 

Категорія ціни, її історична генеза. Функції ціни в ринковій 

економіці. Склад і структура ціни. Класифікація цін. 
Етапи процесу ціноутворення. Фактори ціноутворення. Цілі 

цінової політики. Цінові стратегії. Методи ціноутворення. 

Диференціація цінових пропозицій. Тактика ціноутворення. 
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Тема 6. Маркетингова збутова діяльність 

 

Маркетингова збутова політика в системі маркетингу підприємства, 
її зміст та завдання. Передумови виокремлення збутової діяльності в 

системі маркетингу підприємства. Функції збуту. Основні типи збутових 
потоків. Товарорух  або маркетингова логістика. Етапи управління 

товарорухом. 
Переваги та недоліки прямого й опосередкованого збуту. 

Служба збуту на підприємстві. Організаційна структура служби 
збуту. Етапи управління створенням і функціонуванням служби збуту. 

Поняття про канал розподілу. Характеристики каналів розподілу. 
Місія торгових посередників. Типи і характеристика посередників. 
Умови вибору каналів розподілу. Маркетингові системи розподілу: 
вертикальні (адміністративні, договірні, корпоративні) та горизонтальні. 
Етапи управління створенням і функціонуванням системи каналів 
розподілу. 

Оптова торгівля та роздрібна торгівля: функції, форми, сучасні 
особливості.   

 

Тема 7. Система маркетингових комунікацій 
 
Поняття, цілі та завдання маркетингових комунікацій. Класична 

модель здійснення маркетингових комунікацій. Класифікація 
маркетингових комунікацій. Етапи управління маркетинговими 
комунікаціями. Наукові підходи до оцінювання ефективності 
комунікацій. 

Поняття й ознаки реклами. Класифікація реклами. Основні 
різновиди носіїв реклами. Поняття та основні етапи рекламної 
кампанії. 

Поняття стимулювання збуту. Засоби стимулювання збуту, 
спрямовані на споживачів, торгових посередників та власний торговий 
персонал. 

Поняття прямого маркетингу. Форми прямого маркетингу. 
Поняття і завдання зв’язків з громадськістю (PR). Основні 

інструменти зв’язків з громадськістю. Способи співпраці із засобами 
масової інформації. 

 

Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю 
 
Поняття управління маркетинговою діяльністю. Функції  

управління маркетингом, інформаційне забезпечення, планування, 
організація та контроль маркетингової діяльності. 
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Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності. Поняття й 
структура маркетингової інформаційної системи. Зовнішня та внутрішня, 
первинна і вторинна маркетингова інформація. 

Маркетингові дослідження: сутність та основні етапи. Цілі й 
об’єкти маркетингових досліджень. Кількісні та якісні методи марке-
тингових досліджень. Вибір  методів дослідження. Інструменти 
отримання маркетингової інформації.  

Планування маркетингової діяльності: сутність, завдання й етапи. 
Класифікація маркетингового планування. Методи планування.  
Призначення, основні розділи та порядок розробки плану маркетингу 
підприємства. Маркетингові стратегії: сутність і класифікація. Тактика 
маркетингу. 

Організація маркетингової діяльності: сутність, принципи та 
етапи формування. 

Контроль маркетингової діяльності. Методи аудиту маркетингу. 
Основні показники ефективності маркетингу. 

 

КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні  

для здобуття освітнього ступеня магістра 

 

1. Загальні положення: 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, 

умінь та навичок вступників згідно з вимогами програми вступного 

фахового випробування.  

 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається 

з 50-ти закритих тестових завдань. 

 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою.  

 Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати 

одну правильну. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, 

а неправильна – у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 100 балів до наступних випробу-

вань не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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