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Програма фахового вступного випробування з «Економіка підприємств» 
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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. 

 



4 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
 

1. Підприємство як суб’єкт господарювання 
 

Поняття підприємства як організаційно виокремленої та економічно 

самостійної первинної ланки виробничої сфери. Основні ознаки підприємства. 

Місія та цілі діяльності підприємства. Головні напрямки діяльності 

підприємства. 

Законодавча база функціонування підприємства. Господарський кодекс 

України, зміст його основних розділів. Статут підприємства. 

Порядок створення, реєстрації і ліцензування діяльності підприємств. 

Класифікація підприємств та її значення. Характеристика окремих видів 

підприємств. Особливості функціонування малих підприємств. 

Суть підприємництва. Принципи здійснення, форми і моделі 

підприємницької діяльності. Формування підприємницького середовища. 

Активізація підприємницької діяльності в Україні. 

Професійна культура бізнесу. Ділова етика підприємниця. 

 

 

2. Напрями діяльності підприємства 

 

Види діяльності підприємства. Напрями ведення підприємницької 

діяльності. Основні положення теорії організації виробництва. Виробничий 

процес, типи його організації. Виробничий цикл, його структура, методи 

розрахунку. Методи організації виробництва. 

Мета, функції та завдання матеріально-технічного забезпечення 

підприємства. Виробнича логістика на підприємстві. 

Маркетингова діяльність підприємства, її завдання та функції. 

Інноваційна діяльність підприємства: зміст, види і напрями. Поняття й види 

інвестиційної діяльності підприємства. 

Сутність фінансової діяльності підприємства. Принципи та особливості 

організації фінансової діяльності підприємства. 
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3. Організація управління підприємством 

 

Необхідність управління суб’єктами господарювання. Планування, 

організація, мотивація і контроль як основні функції управління 

підприємствами. Суть організаційної структури управління підприємством. 

Основні типи організаційних структур управління: лінійна, функціональна, 

лінійно-функціональна, дивізійна, матрична. 

 

Методи управління. Характеристика економічних, організаційно-

розпорядчих, соціально-психологічних методів управління. 

Характеристика інфраструктури підприємства, її призначення. 

Виробнича і соціально інфраструктура. 

 

4. Основні засоби промислового підприємства 

 

Основний капітал підприємства. Поняття та склад основних засобів 

підприємства. Класифікація основних засобів підприємства. Оцінка основних 

засобів. Первісна, відновлювальна, залишкова, переоцінена, ліквідаційна 

вартість основних засобів. Індексація вартості основних засобів підприємства. 

Знос та відтворення основних засобів виробничого підприємства. Амортизація 

основних засобів. Методи нарахування амортизації. Показники стану та 

ефективності використання основних засобів промислового підприємства. 

Завдання управління основними засобами підприємства та шляхи їх 

розв’язання. 

 

5. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

 

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності 

підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. 

Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. 

Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства. 

Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні. 

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. 
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Загальна характеристика рентабельності застосовуваних (інвестованих) 

ресурсів. 

Обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних 

активів; власного (акціонерного) капіталу. 

Рентабельність обсягу продукції та окремих виробів. 

Динаміка і способи підвищення рівня рентабельності на підприємствах 

різних видів економічної діяльності України. 

Класифікація чинників зростання ефективності виробництва за певними 

ознаками: видами витрат і ресурсів (джерелами зростання); напрямами 

розвитку й удосконалення виробництва; місцем реалізації в системі управління 

виробництвом. 

Розподіл внутрішніх чинників на так звані тверді (технологія, 

устаткування, матеріали та енергія, вироби) і м′які (організація й системи, 

працівники, методи роботи, стиль управління). 

 

Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва (державна 

економічна й соціальна політика, інституційні механізми, інфраструктура, 

структурні зміни в суспільстві та економіці). 

 

6. Персонал підприємства 

 

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, 

кадрів, трудового потенціалу. Категорії персоналу підприємства (керівники, 

спеціалісти, службовці, робітники). 

Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією. Особливості структури 

персоналу різних підприємств та організацій різних типів, розмірів та форм 

власності. Тенденції динаміки структури персоналу за окремими видами і 

сферами економічної діяльності. Продуктивність праці як економічна категорія. 

Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих 

підприємствах. 
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Чинники зростання продуктивності праці. Динаміка продуктивності праці 

на підприємствах різних галузей. Резерви зростання продуктивності праці та 

заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання. 

Розрахунки зростання продуктивності праці за рахунок дії окремих і 

певної сукупності чинників. Мотивація як процес стимулювання людей до 

ефективної трудової діяльності. Аналіз формування та використання персоналу 

підприємства. 

 

7. Поточні витрати промислового підприємства 

 

Поточні витрати як комплексний економічний показник. Включення 

поточних витрат до собівартості продукції. 

Класифікація витрат за окремими ознаками (ступенем однорідності, 

призначенням та місцем виникнення, зв’язком з обсягом виробництва, 

способом обчислення на одиницю продукції, можливістю включення до 

собівартості продукції). 

Структура поточних витрат за окремими групами первинних елементів на 

підприємствах різних видів економічної діяльності та тенденція її зміни з 

часом. Зміст обчислення кошторису виробництва. 

Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними 

елементами. Порядок розробки кошторису виробництва залежно від стадії й 

форми прогнозування, наявності інформації, розміру підприємства. Загальний 

рівень поточних витрат на виробництво валової, товарної й реалізованої 

продукції. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. 

Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Типова номенклатура 

калькуляційних статей витрат для підприємств різних видів економічної 

діяльності.  

Групи чинників (способів) зниження поточних витрат у розрахунку на 

одиницю продукції: підвищення технічного рівня виробництва;  вдосконалення  

організації  виробництва,  праці  й  управління; збільшення обсягу виробництва 

та підвищення якості продукції. 
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8. Ціни та ціноутворення на промисловому підприємстві 

 

Поняття, роль та функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх 

застосування. 

Методи встановлення ціни: витрати плюс прибуток; забезпечення 

фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем 

попиту. 

Система знижок і доплат до ціни. 

Державне регулювання ціноутворення. Шляхи вдосконалення 

ціноутворення в Україні. 

 

9. Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та 

організацій 

 

Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємств: 

об’єктивна необхідність і стратегія структурної перебудови економіки та її 

базових галузей. 

Вплив реформування форм власності на реструктуризацію виробничо-

господарської діяльності підприємств. 

Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів 

господарювання: конверсія, диверсифікація та розукрупнення виробництва як 

дійові форми реструктуризації підприємства. 

Методичні підходи до визначення ефективності реструктуризації різних 

господарюючих суб’єктів. 

Санація господарюючих суб’єктів. Особливості державної підтримки 

проведення санації потенційно-конкурентоспроможних підприємств. 
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10. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність 

Цілі та форми санації. Відмітні особливості досудової та судової санації 

(фінансового оздоровлення). Зміст плану санації. Класифікація санаційних 

заходів. 

Генезис формування й сучасне розуміння економічної безпеки 

підприємств, її місце і роль у системі управління підприємством. Система 

показників економічної безпеки підприємства. Оцінювання рівня економічної 

безпеки підприємства. 

Методи моніторингу економічної безпеки підприємства. Механізми 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Сутність і фази розгортання кризи. Фактори, що зумовлюють виникнення 

кризи. 

Банкрутство підприємство як результат розвитку кризових явищ у його 

діяльності. 

Фінансово-економічні передумови й наслідки виникнення ситуації 

банкрутства. Види банкрутства підприємства. Методичні підходи до 

визначення ймовірності банкрутства на підприємстві. Інститут банкрутства: 

сутність, цілі та завдання. Процедура розгляду й прийняття рішення у справі 

про банкрутство підприємства. 

Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб’єкта 

господарювання. Оцінювання і продаж майна підприємства-банкрута. 

Черговість задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідаційної процедури. 
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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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