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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 

1. Мета фахового вступного випробування з «Економіка підприємства» – 

з'ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, яких 

вони набули під час навчання на освітньому рівні молодшого спеціаліста 

коледжу або технікуму спорідненої спеціальності та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, 

загальноекономічних та конкретно-економічних наук, з метою формування 

рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за 

освітнім ступенем бакалавра спеціальності 051 «Економіка» в межах 

ліцензованого обсягу спеціальності. 

 

2. Фахове вступне випробування  проводиться у формі письмового 

тестування, яке розраховано на 2 академічні години.  

Кожен варіант тесту складається з 25 закритих тестових запитань з 

вибором однієї правильної відповіді. 

Максимальна кількість балів при оцінці знань вступника виставляється за 

правильні відповіді на всі питання тесту. 

 Усі варіанти тесту є ідентичними за структурою й складністю, що 

дозволяє говорити про забезпечення принципу об’єктивності й рівності при 

оцінюванні навчальних досягнень вступників. 

 

3. Структура програми 

Програма фахового вступного випробування має синтетичний характер та 

інтегрує знання відповідно до таких модулів професійних знань: 

1. Загальні основи економічного розвитку. 

2. Основи ринкової економіки та ринкова інфраструктура. 

3. Підприємство та підприємництво. 

4. Національна економіка як ціле. 

5. Світова економіка. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
 

 

1. Предмет і методи економічної науки 
 

Економіка як сфера життєдіяльності людей і об’єкт економічного 

дослідження. Виробництво, розподіл, обмін, споживання. Обмежені ресурси і 

безмежні потреби. Економічні відносини, їх суб’єкти. 

Предмет економічної науки. Мета економічного дослідження. 

Економічні закони та необхідність їх пізнання. 

Еволюція поглядів на предмет економічної науки. 

Функції економічної науки. Значення економічних знань для суспільства 

та окремої людини. Позитивна та нормативна економіка. Значення економічної 

науки в умовах сучасної України. 

Етапи,  методи  та  засоби  економічного  дослідження.  Роль  абстракції. 

Класифікація. Узагальнення. Індукція та дедукція. Гіпотеза. 

Моделювання. 

Розроблення економічної теорії та обґрунтування економічної політики. 

Зв’язок економіки з іншими науками про суспільство, природу і людину. 
 
 

 

2. Економічні потреби та економічні інтереси 
 

Зміст економічних потреб, їх класифікація. Розвиток потреб. 

Безмежність потреб. 

Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура споживчих благ. 

Корисність споживчого блага. Граничне споживче благо і гранична корисність. 

Закон спадної граничної корисності. Споживчий вибір. 

Економічні інтереси, їх роль у задоволенні потреб. Завдання суспільства 

у поєднанні інтересів. 
 
 
 

3. Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, підприємницькі 

здібності 
 

Економічний зміст виробництва. Основні елементи виробництва: праця, 

предмети праці, засоби праці. Продукт як результат виробництва. 

Розвиток виробництва. Технологічні способи виробництва. 

Технологічний спосіб виробництва в Україні. 

Організаційні форми виробництва: поділ праці, обмін діяльністю, 

управління. 

Структура виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 
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Первинне, вторинне і третинне виробництво. 

Фактори (ресурси) виробництва: земля, праця, капітал, здатність до 

підприємництва. Зростання ролі особистого фактору. 
 

 

4. Виробничі ресурси та проблема економічного вибору 
 

Виробничі ресурси, їх види. Обмеженість ресурсів. Відтворювані та 

невідтворювані ресурси. Виробничі можливості. 

Ефективність використання ресурсів. Повна зайнятість і повний обсяг 

виробництва. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Альтернативна 

вартість. Крива виробничих можливостей та чинники її зміщення. 

Закономірності економічної поведінки виробника. Гранична виручка та 

граничні витрати. Закон спадної продуктивності факторів (ресурсів) 

виробництва. 
 

5. Економічні системи 
 

Сутність економічної системи. Типи та еволюція економічних систем. 

Економічні системи ринкової та планової (командної) економіки, принципи їх 

функціонування та моделі економічного кругообігу. 

Змішана економіка розвинутих країн. Перехідні (постсоціалістичні) 

економіки. Економічна система сучасної України. 
 

 

6. Ринок. Ринкове розв’язання основних проблем економіки 
 

Сутність ринку. Суб’єкти ринку. Особливості розв’язання основних 

проблем економіки «що виробляти», «як виробляти», «для кого виробляти» в  

умовах ринку. 

Функції ринку. Роль ринку у виявленні та узгодженні економічних 

інтересів. 

Ринкова конкуренція, її види та методи конкурентної боротьби. 

Досконала і недосконала конкуренція. Ринок і регулююча роль держави. 
 

 

7. Товарне виробництво – основа ринкової економіки 
 

Форми організації суспільного виробництва: натуральне господарство та 

товарне виробництво. Сучасне товарне виробництво. 
 

Товар. Вартість товару. Закон вартості. Теорії вартості. 
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8. Гроші: їх функції та види 
 

Виникнення, сутність та роль грошей у функціонуванні ринку. Функції 

грошей. Еволюція грошей. 

Види грошей. Паперові гроші. Замінники грошей. Банківські рахунки. 

Грошова маса. Кількість грошей, необхідна для грошового обігу. 

Інфляція. Грошові системи. Конвертованість грошей. 

Суспільна цінність грошей. Гроші в Україні. 
 
 

 

9. Економічний механізм ринкового саморегулювання 

Взаємозв’язок попиту, пропозиції, конкуренції та ціни. 

Попит. Функція попиту від ціни та її графічне зображення. Закон попиту. 

Нецінові чинники попиту. Еластичність попиту. 

Пропозиція.  Функція  пропозиції  від  ціни  та  її  графічне  зображення. 

Закон пропозиції. Нецінові чинники пропозиції. Еластичність пропозиції. 

Взаємодія попиту та пропозиції і утворення ринкової ціни. Ціна ринкової 

рівноваги. Явища дефіциту та надлишку товарів. 

Роль конкуренції в утворенні ринкової ціни та урівноваженні попиту і 

пропозиції. Конкуренція і монополія. Діяльність держави у захисті конкуренції. 

Антимонопольне законодавство. 

 

10. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці 
 

Поняття та структура ринку виробничих ресурсів. Спільні риси ринків 

ресурсів. 

Ринок землі. Особливості попиту на землю та пропозиції землі. Ціна 

землі. Рента. Комерційна рента. Економічна рента. Механізм формування 

ренти. 

Ринок праці. Особливості попиту та пропозиції на ринку праці. Заробітна 

плата та її форми. Чинники диференціації заробітної плати. Роль держави та 

профспілок у формуванні заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. Вплив 

інфляції на заробітну плату. Ринок праці та заробітна плата в Україні. 

Ринок капіталів. Особливості попиту та пропозиції на ринку капіталів. 

Позичковий процент. Ставка позичкового процента. Диференціація ставок 

позичкового процента. Ринок капіталів в Україні. 

Ринок цінних паперів. Акція. Облігація. Попит та пропозиція на ринку 

цінних паперів. Курс акції. Ринок цінних паперів в Україні. 
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Ринок інформації.Розподіл та перерозподіл доходів. Крива Лоренца. 

Проблема бідності. 

 

11. Ринкова інфраструктура 
 

Поняття ринкової інфраструктури, її значення та елементи. 

Товарні та фондові біржі, їхні функції. Механізм функціонування та 

операції бірж. 

Банки. Банківська система. Функції банків. Операції банків. Інвестиційні 

фонди, довірчі товариства, страхові компанії, інші фінансово-кредитні 

посередники. 

Служби зайнятості. 

Організаційно-дослідна інфраструктура: інформаційно-консультативні 

фірми, аудиторські організації тощо. 

Ринкова інфраструктура в Україні. 

 
 

12. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Підприємництво 
 

Сутність підприємства, його функції. Класифікація підприємств. 

Організаційно-правові форми підприємств. Господарські товариства. 

Визначальні риси. Переваги і недоліки. Товариство з обмеженою 

відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Товариство з 

повною відповідальністю. Командитне товариство. Вимоги щодо організації 

господарських товариств. Управління товариством. Розподіл прибутку. 

Акціонерні товариства. Сутність переваги і недоліки. Види акціонерних 

товариств. Вимоги щодо організації акціонерних товариств. Акції: визначення і 

види. Управління акціонерним товариством. Розподіл прибутку. 

Зв’язок окремого підприємства з національною економікою в цілому. 

Підприємництво.  Роль  підприємця.  Види  підприємницької  діяльності. 

Підприємництво та ризик. Підприємництво в Україні. 
 
 
 

13. Витрати виробництва та підприємницький доход 
 

Поняття витрат виробництва. Економічні витрати. Економічний і 

бухгалтерський підходи до визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні 

(зовнішні) і неявні (внутрішні) витрати. 
 

Витрати короткострокового і довгострокового періодів. Короткострокові 

постійні та змінні витрати. Загальні, середні, граничні витрати. 
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Поняття доходу. Розрахунок доходу. Валовий доход (загальний виторг) і 

середній доход. Загальний і граничний доход. 

Прибуток. Розрахунок прибутку. Бухгалтерський і економічний 

прибуток. Нормальний прибуток. Валовий та чистий прибуток. Прибутковість 

капіталовкладень (інвестицій) підприємства та рентабельність його основної 

діяльності. 

Підприємницький доход, його структура та розподіл. Чинники 

підприємницького доходу. Правило максимізації прибутку. 

Розподіл та використання підприємницького доходу в Україні. 

 
 

14. Національна економіка та результати її діяльності 
 

Поняття економіки як цілого. Суб’єкти макроекономічних відносин. 

Відповідність сукупних доходів і сукупних витрат, сукупного попиту і 

сукупної пропозиції як прояв макроекономічної цілісності. 

Система національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП). 

Кінцева і проміжна продукція. Додана вартість. Обчислення ВВП за сумою 

доданих вартостей. Обчислення ВВП за видатками. Обчислення ВВП за 

доходами. Використання ВВП для визначення динаміки національного 

виробництва та міжнародних порівнянь. 

Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. 

Інші макроекономічні показники, їх значення та методика їх розрахунку: 

чистий внутрішній продукт, національний доход, сукупний особистий доход. 

ВВП в Україні та шляхи його зростання. 
 

 

15. Макроекономічна рівновага та механізм її забезпечення 
 

Досягнення макроекономічної рівноваги як фундаментальна проблема 

економіки. 

Класичні та кейнсіанські погляди на механізм формування 

макроекономічної рівноваги. Історична зумовленість та значення кейнсіанства. 

Класичний підхід у сучасній Україні. 

Неокласичні погляди на проблеми досягнення макроекономічної 

рівноваги. 

Поняття сукупного попиту. Графічне відображення сукупного попиту. 

Фактори сукупного попиту. Вплив нецінових факторів на сукупний 

попит. 
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Сукупна пропозиція. Поняття сукупної пропозиції. Крива сукупної 

пропозиції: кейнсіанський і класичний погляди. Фактори сукупної пропозиції. 

Вплив нецінових факторів на сукупну пропозицію. 

Макроекономічна рівновага. Графічне відображення макроекономічної 

рівноваги. Рівновага на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції. 

Рівновага на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції. Рівновага 

на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції. 
 

 

16. Циклічні коливання та економічне зростання 
 

Макроекономічна нестабільність та нерівномірність економічного 

розвитку. Економічні коливання. Причини економічних коливань. Показники 

економічної активності. Тривалість та матеріальна основа економічних циклів. 

Фази економічного циклу. Характеристика фаз економічного циклу. Заходи 

державної економічної політики на різних фазах економічного циклу. 

Сутність, джерела та чинники економічного зростання. Погляди на 

економічне зростання. Показники економічного зростання. Типи економічного 

зростання. Фактори економічного зростання. 

Моделі економічного зростання екстенсивного типу у закритій економіці. 

Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного 

зростання. Державне регулювання економічного зростання. 
 

 

17. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги 
 

Зайнятість у ринковій економіці. Працездатні, зайняті, безробітні. 

Структура ринку праці. Природа безробіття. Чинники, що зумовлюють 

невідповідність між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Показники 

безробіття. 

Види безробіття: циклічне, структурне, фрикційне. Природний рівень 

безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А. Оукена. Заходи 

держави по обмеженню безробіття. 

Безробіття в Україні. 
 

 

18. Інфляція як макроекономічне явище 
 

Суть і причини інфляції. Рівень інфляції. Темп інфляції. Види інфляції за 

темпами зростання цін. Інфляція за критерієм прояву. Інфляція за критерієм 
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причинності. Збалансована і незбалансована інфляція. Очікувана і неочікувана 

інфляція. Інфляція попиту. Інфляція витрат. Інфляція грошей. 

Соціально-економічні наслідки інфляції. Втрати домогосподарств від 

інфляції. Вплив інфляції на доходи. Вплив інфляції на заощадження. Вплив 

інфляції на перерозподіл доходів. Інфляція і стимули до праці. Втрати 

економіки від інфляції. Вигода від інфляції. 

Антиінфляційні заходи. Індексація доходів. Політика регулювання 

доходів. 

Інфляція в Україні у 90-х роках ХХ століття та на сучасному етапі. 

Чинники інфляції. Антиінфляційні заходи держави. 
 

 

 

19. Податково-бюджетна (фіскальна) політика. Проблема дефіциту 

державного бюджету та державного боргу 
 

Зміст та мета податково-бюджетної (фіскальної) політики держави. 

Стимулююча та стримуюча фіскальна політика. Інструменти фіскальної 

політики. 

Складові податкової системи. Сутність податків та їх роль у формуванні 

бюджету. Принципи і механізми оподаткування. Види податків: прямі і 

непрямі, загальнодержавні та місцеві. Ставка податку. Прогресивні, регресивні 

та пропорційні податки. Податкові надходження. Крива Лаффера. 

Особливості оподаткування в Україні. 

Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету. Бюджетний 

дефіцит і бюджетний надлишок. Фактичний, структурний і циклічний 

бюджетний дефіцит. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Державний борг 

країни. 
 

 

20. Грошово-кредитна (монетарна) політика держави 
 

Зміст та мета грошово-кредитної політики держави. Ринок грошей. 

Чинники попиту та пропозиції грошей. Рівновага на грошовому ринку. 

Роль банків у регулюванні грошового ринку. Банківська система країни. 

Види банків. Функції банків. Центральний банк країни. 

Інструменти монетарної політики. Експансіоністська і рестриктивна 

монетарна політика. Політика «дорогих грошей». Політика «дешевих грошей». 

Світовий досвід використання кейнсіанської та монетаристської грошово-

кредитної політики. Грошово-кредитна політика в Україні. 
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21. Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання 

міжнародної торгівлі 
 

Міжнародний поділ праці (МПП) як основа сучасних міжнародних 

економічних відносин. Форми міжнародних економічних відносин. 

Світове господарство та місце в ньому окремих країн. 

Міжнародний поділ праці як фактор розвитку світового господарства. 

Глобалізація: сутність, причини виникнення, суперечливі наслідки. 

Економічні причини виникнення світової торгівлі. Теорії міжнародної 

торгівлі: абсолютні і порівняльні переваги. Вигоди міжнародної торгівлі. 

Формування світових цін. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. 

Торговельний баланс країни, його значення та структура. Сальдо 

торговельного балансу. Причини виникнення дефіциту торговельного балансу 

та протидіючі заходи держави. 

Зовнішньоторговельна політика. Фритредерство (вільна торгівля) і 

політика протекціонізму. Інструменти торговельних обмежень. Тариф (мито), 

імпортні квоти, ліцензії, добровільні експортні обмеження. Демпінг. 

Міжнародні організації з регулювання торговельних відносин між 

країнами. Світова організація торгівлі (СОТ). Україна і СОТ. 
 

 

22. Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші 
 

Зміст міжнародних валютних відносин. Поняття валюти. Види валют. 

Чинники попиту на іноземну валюту та пропозиції валюти. 

Взаємозв'язаний рух товарів, послуг, капіталів і грошей у відносинах між 

країнами. Платіжний баланс країни. 

Національна валютна система. Міжнародна валютна система. 

Міжнародна ліквідність, валютний курс, валютні ринки та міжнародні 

валютно-фінансові організації. 

Етапи розвитку міжнародної валютної системи. Система золотого 

стандарту. Система золотовалютного (золотодоларового) стандарту. Ямайська 

валютна система (плаваючих валютних курсів). Види світових грошей. 

Чинники впливу на валютний курс. 

Формування валютних курсів в Україні. 
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23. Міжнародні валютно-фінансові організації 
 

Необхідність існування та зміст діяльності міжнародних валютно-

фінансових організацій. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Світовий банк. 

Європейські міжнародні фінансово-кредитні організації. Співпраця України з 

міжнародними фінансово-кредитними організаціями. 
 

 

24. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного 

співробітництва 
 

Суть, передумови та причини міжнародного підприємництва та його 

риси. 

Форми міжнародного підприємництва. Спільні підприємства: зміст та 

правові основи діяльності. Вільні економічні зони: види та особливості 

формування. 

Науково-технічне співробітництво. 

Інтеграція України у світову економіку. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

 

Комплект включає в себе 25 завдань для проведення фахового вступного 

випробування з економіки підприємства у формі тестування. Зміст завдань 

відповідає чинним нормативним актам і рекомендаціям МОН України.  

Правильна відповідь на запитання оцінюється у 8 балів. Максимальна 

кількість тестових балів – 200.  

Виконання тестових завдань розраховано на 2 академічні години. 

Мінімальний  результат здачі фахового вступного випробування – 100 

балів. 
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