
 



 
Ι ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Програма вступного іспиту за спеціальністю 051 «Економіка» розроблена на основі 

нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства». Роль і значення дисципліни у 
підготовці фахівців визначається теоретико-прикладним характером цієї дисципліни: у 
теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання з основних розділів та 
тем економіки підприємства, у практичному плані – закласти базові знання з методики 
розрахунку основних економічних показників діяльності підприємства. 

 
ΙΙ МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 
Завдання вступного іспиту: комплексна перевірка стану навчальної та практичної 

підготовки, який повинен відповідати як професійним потребам кожного студента, так і 
вимогам регіонального ринку праці до кваліфікаційного рівня підготовки бакалаврів.  

Під час підготовки до вступного іспиту студент повинен: 
Знати: 
− особливості сучасного етапу розвитку економіки, роль та значення  підприємства у 

рішенні перспективних і поточних задач; 
− характерні особливості діяльності підприємств з різними формами власності на 

основні засоби; 
− економічні основи виробництва: характеристику виробництва, матеріальної бази, 

кадрів; 
− сутність основних економічних категорій: продуктивність праці, собівартість 

продукції, ціна, прибуток, рентабельність і т.п.; 
− систему факторів, що впливають на ефективність функціонування підприємства; 
− методи врахування, оцінки витрат і результатів діяльності підприємства; 
− методику оцінки результатів господарської діяльності (функція 1, завдання 1.3 

ДСВО МОН); 
− перелік явищ і процесів, методику оцінки їх чинників (функція 2, завдання 2.1 

ДСВО МОН); 
− напрямки та факторі підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Вміти: 
− проводити розрахунки щодо визначення основних техніко-економічних показників 

діяльності підприємства; 
− проводити аналіз та оцінку динаміки основних техніко-економічних показників 

діяльності підприємства; 
− оцінювати ефективності виробництва і використання ресурсів; 
− формувати інформаційну базу аналізу форм подання і способів опрацювання 

(функція 1, завдання 1.1.1 ДСВО МОН); 
− оцінювати результати господарської діяльності (функція 1, завдання 1.3.2 ДСВО 

МОН); 
− обирати порядок складання кошторисів підприємства та калькуляції продукції; 
− обґрунтовувати ціни на продукцію підприємства на основі кошторисів та калькуляцій, а 

також впливу факторів зовнішнього середовища підприємства; 



 
− проводити систематизацію інформації, яка необхідна для складання планово-

економічної та звітної документації; 
Опанувати навиками: 
− розрахунку, аналізу та оцінки техніко-економічних показників діяльності 

підприємства; 
− оцінки ефективності виробництва і використання ресурсів; 
− складання кошторисів підприємства та калькуляції продукції; 
− обґрунтовувати ціни на продукцію підприємства на основі кошторисів та калькуляцій; 
− використання у техніко-економічних розрахунках обчислювальної техніки. 

 
ΙΙΙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 
Теоретичний матеріал. 
Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. 
Сутність, основні функції, принципи здійснення і види підприємництва.  
Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної 

первинної ланки виробничої сфери.  
Класифікація підприємств. Виокремлення підприємств за такими ознаками: мета і 

характер діяльності; форма власності майна; належність капіталу; правовий статус і форма 
господарювання; галузево-функціональний вид діяльності; технологічна (територіальна) 
цілісність і ступінь підпорядкування; розміри за чисельністю працівників.  

Ринок і продукція.  
Обґрунтування виробничої програми підприємства.  
Показники обсягу продукції (послуг): натуральні та вартісні. Номенклатура та 

асортимент продукції (послуг). Товарна. валова і чиста продукція. Обсяг реалізованої 
продукції. 

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці.  
Категорії персоналу підприємств (керівники, професіонали, спеціалісти, технічні 

службовці, робітники).  
Чинники, які мають враховуватися  у процесі розрахунків необхідної чисельності 

персоналу фірми.  
Розрахунки чисельності окремих категорій робітників виробничих підприємств.  
Продуктивність праці як економічна категорія.  
Різноманітність підходів до визначення та можливі методи розрахунку продуктивності 

праці на підприємствах виробничої сфери.  
Показники рівня продуктивності праці.  
Зовнішні та внутрішні чинники зростання продуктивності праці.  
Поняття оплати праці.  
Основна заробітна плата і додаткова оплата праці.  
Основні функції заробітної плати (відтворювальна, стимулююча, регулювальна. 

соціальна) та їх реалізація.  
Дві форми заробітної плати. що базуються на тарифній системі. 
Відрядна форма заробітної плати: пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно-

преміальна. відрядно-прогресивна, акордна. 



 
Погодинна форма заробітної плати - проста погодинна, погодинно-преміальна. 
Форма оплати праці за посадовими окладами. 
Основні засоби підприємства: сутність і класифікація. 
Поняття «оцінка основних засобів». Первісна і відновна, повна та залишкова вартість 

основних засобів.  
Показники ефективності використання основних засобів. 
Характеристика процесу відтворення основних засобів.  
Фізичний і моральний знос основних засобів. 
Амортизація основних засобів. Методи амортизації: прямолінійний, метод зменшення 

залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний 
метод, виробничий метод. 

Характеристика ремонту, модернізації і заміни діючих засобів праці та економічна 
оцінка доцільності витрат на їх періодичне здійснення. 

Обігові засоби підприємства: сутність і класифікація.  
Основні показники рівня ефективності використання обігових засобів. 
Нормування обігових засобів.  
Витрати підприємства. Економічні елементи витрат. 
Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками.  
Собівартість продукції. 
Типова номенклатура калькуляційних статей витрат.  
Методика обчислення окремих статей калькуляції.  
Поняття, роль і функції ціни в економіці.  
Види цін (тарифів) і сфери їх застосування.  
Методика встановлення ціни на продукцію. 
Фінансові результати діяльності підприємства. 
Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. 

Види прибутку підприємства. 
Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства. 
Види рентабельності. 
 



 
IV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА 

 
 

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнтів, виставляючи 10 балів за 
кожне завдання. Схема оцінки наведена в табл. 1. 

 
 

Таблиця 1 
Схема оцінки тестових завдань 

Т
ес

то
ві

 за
вд

ан
ня

 
бл

ок
у 

ко
ж

но
ї 

ди
сц

ип
лі

ни
 Вид тесту 

Кількість 
тестів  

у блоку 
Оцінка за кожен тест 

Відкритий 
теоретичний тест (з 
варіантами відповіді) 20 200 балів 

(20 х 10 = 200 балів) 

Разом 200 балів 
 
Загальна оцінка вхідного іспиту ставиться за Болонською системою у відповідності до 

шкали ECTS та за національною шкалою.  
У табл. 2 надана схема відповідності оцінки за болонською системою та національною 

шкалою оцінки знань. 
 

Таблиця 2 
Схема оцінки результатів вступного іспиту за болонською системою та 

національною шкалою оцінки 
Рейтинг студента 

за 200-бальною шкалою 
Оцінка 

за національною шкалою 
Оцінка 

за шкалою ESTS 
180-200 балів 

Зараховано 

А 
162-179 балів B 
150-161 балів C 
130-149 балів D 
110-129 балів E 
До 110 балів Незараховано FX, F 

 
У табл. 3 надані критерії оцінки за болонською системою та національною шкалою 

оцінки знань. 
 



 
Таблиця 3 

Критерії оцінки 

Оцінка Оцінка 
за шкалою ESTS 

Критерії оцінки 

Зараховано 

А 

Оцінка “зараховано А” виставляється тоді, коли 
абітурієнт дає вірну відповіді на теоретичні і практичні 
тестові завдання, показує не лише глибокі теоретичні 
знання і практичні навички, але і уміння самостійно 
робити виводи і узагальнення. 

B 
 
 
 

Оцінка “зараховано В і С” виставляється, коли знання 
абітурієнта задовольняють ті ж вимоги, що і до оцінки 
“відмінно ”, але при відповіді на окремі тестові 
завдання допущені незначні помилки, які істотно не 
впливають на підсумковий результат. При цьому буква 
В передбачає, що таких помилок 1-2, а буква С – що 
таких помилок 3-4. 

C 

D 
 
 
 

Оцінка “зараховано Д і Е, виставляється, якщо 
абітурієнт в основному виконав тестові завдання в 
об'ємі наданого білету, але не досить глибоко володіє 
матеріалом, його знання мають розрізнений, 
фрагментарний характер, абітурієнт допускає окремі 
грубі помилки, яких можна було б уникнути. При 
цьому буква Д передбачає, що грубих помилок 1-2, а 
буква Е – що таких помилок 3-4. 

E 

Незараховано FX, F 

Оцінка “незараховано FX і F” виставляється  тоді, коли 
абітурієнт не орієнтується в матеріалі тестових завдань 
дисциплін, дає невірні відповіді, має слабкі теоретичні 
знання і практичні навички. Причому букви FX 
означає, що не менш, ніж 5 тестових завдань виконано 
на оцінку задовільно, буква F означає, що на 
задовільно виконані лише 1-4 тестові завдання, або 
вірних відповідей немає взагалі. 

 



 
V ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ  ЛІТЕРАТУРА 

Методична 
1 Рыжиков В.С., Рыжиков С.В., Золотогоров В.Г. Конспект-справочник по курсу 

"Экономика предприятия" .− Краматорск:ДГМА, 2000.−252  
2 Економіка підприємства: Навч.посібник/ В.С.Рижиков, В.А.Панков, В.В.Ровенська, 

Є.О.Підгора.− К.: Слово,  2004.−272 с 
3 Економіка підприємства: практикум: Навч.посі6ник/ В.С. Рижиков, В. А Панков, 

В.В.Ровенська, Є.О.Підгора.− К.: Слово, 2004.−160 с. 
4 Економіка підприємства:навч.-метод. посібник для сам. вивчення дисципліни/за ред. 

В. С. Рижикова / Рижиков В. С., Ровенська В. В., Підгора Є. О. - Краматорск:ДГМА, 
2010.−252  

5 Экономика предприятия: Учебное пособие к выполнению курсовой работы / Рижиков 
В. С., Ровенська В. В., Підгора Є. О. - Краматорск:ДГМА, 2010.−94  

Базова 
1 Березін О.В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. 

Бутенко. — К.: Знання, 2009. — 390 с. — (Вища освіта ХХІ століття). ISBN 978-966-346-548-7  
2 Березін О.В., Бутенко Н.В. Економіка підприємства : практикум : навч. посіб. / О.В. 

Березін, Н.В. Бутенко. — К. : Знання, 2009. — 254 с. — ISBN 978-966-346-647-7 
3 Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник .-К.: Атіка, 2010 .− 478 с. 
4 Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник.− К.: А.С.К., 2009,− 400 

с. 
5 Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / О.О.Гетьман, 

В.М.Шаповал. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с. ISBN 978-611-01-0005-2 
6 Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник / В.І.Гринчуцький, 

Е.Т.Карапетян, Б.В.Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. ISBN 978-611-
01-0309-1 

7 Дюжев, Віктор Геннадійович. Економіка підприємства : практикум : учб. посіб. / В. Г. 
Дюжев, Т. О. Погорєлова, І. М. Посохов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ 
"ХПІ", 2008. - 157, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 156-157. - 300 экз. - ISBN 966-594-354-0 

8 Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: 
Навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та інші.; За заг. ред. 
С.Ф Покропивного .− К:КНЕУ, 2010 .− 250 с. 

9 Економіка підприємства : індивід. навч.-дослід. завдання для самост. роботи студ. 
галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. 
комерц. акад. ; [уклад.: Гринкевич С. С., Маринич І. А., Дуляба Н. І.]. - Л. : Вид-во Львів. 
комерц. акад., 2013. - 39 с. : табл. - Бібліогр.: с. 31-38. - 300 экз. 

10 Економіка підприємства  : метод. рек. до викон. випуск. роботи для студ. напряму 
підготов. 6.030504 "Економіка підприємства" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: Є. М. Сич та ін.]. - К. : 
НАУ, 2012. - 53, [2] с. : табл. - Бібліогр.: с. 20-21. - 100 экз. 

11 Економіка підприємства  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. В. Краснова та 
ін.] ; за заг. ред. В. В. Краснової ; Донец. нац. ун-т, Екон. ф-т. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 502 с. : 
рис., табл. - Бібліогр.: с. 493-498. - 300 экз. - ISBN 978-966-639-525-5 

12 Економіка підприємства  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [С. П. Кирильчук та 
ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. Акад. екон. наук України, засл. працівника освіти 
Автоном. Республіки Крим С. П. Кирильчук ; Крим. екон. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. 



 
В. Гетьмана". - Сімф. : КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2013. - 442 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 
с. 431-442. - 300 экз. - ISBN 978-617-671-029-5 

13 Економіка підприємства  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Мельник Л. Г. та ін.] ; 
за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетський книга, 2012. - 863 
с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 500 экз. - ISBN 978-966-680-619-5 

14 Економіка підприємства. Практикум  : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. 
- К. : Кондор, 2012. - 600 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 599-600. - 500 экз. - ISBN 978-966-2781-07-
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VI ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 
 
1 Підприємство, яке належить на правах приватної власності громадянину (або членам 

його сім'ї на правах приватної власності). Функціонує на базі особистого майна, 
отриманого доходу та інших джерел. Це ... 
а) державне підприємство; 
б) приватне підприємство; 
в) колективне підприємство. 

10 бал. 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю вважається публічним якщо - ... 
а) акції у вільному обігу на ринку цінних паперів; 
б) випуск акцій обмежений статутом. 

10 бал. 

3 До складу основних виробничих засобів відносять: 
а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби; 
б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, обладнання, незавершене виробництво, 
інструменти та прилади, транспортні засоби; 
в) будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти та прилади, 
запаси сировини і матеріалів. 

10 бал. 

4 Коефіцієнт, який характеризує інтенсивність вибуття основних засобів протягом 
розрахункового періоду - це ... 
а) коефіцієнт оновлення; 
б) коефіцієнт зносу; 
в) коефіцієнт придатності; 
г) коефіцієнт вибуття. 

10 бал. 

5 Який елемент оборотних коштів не нормується ... 
а) виробничі запаси; 
б) незавершене виробництво; 
в) дебіторська заборгованість; 
г) готова продукція. 

10 бал. 

6 Оборотні засоби підприємства - це частина виробничих засобів підприємства, яка в 
процесі виробництва ... 
а) підлягає амортизації протягом періоду корисного використання; 
б) відшкодовується з прибутку підприємства; 
в) переносить свою вартість на вартість готової продукції за один виробничий цикл; 
г) створює належні умови для нормального перебігу основних виробничих процесів. 

10 бал. 

7 Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, 
- це ... 
а) постійні витрати; 
б) змінні витрати. 

10 бал. 

8 Витрати, які є функцією часу, а не обсягу продукції, їх загальна сума не залежить від 
кількості виготовленої продукції в певних межах. 
а) постійні витрати; 
б) змінні витрати. 

10 бал. 

9 Ціна, яка є сумою відпускної оптової ціни виробника і надбавки посередника, яка 
включає витрати і прибуток торгово-посередницьких організацій, це 
а) оптова ціна виробника; 
б) відпускна оптова ціна; 
в) оптова ціна закупівлі; 
г) роздрібна ціна. 

10 бал. 

10 Ціна, яка є сумою оптової ціни закупівлі і торгової надбавки. Торгова надбавка 
покриває витрати торговельних організацій і забезпечує отримання прибутку, це ... 
а) оптова ціна виробника; 
б) відпускна оптова ціна; 
в) оптова ціна закупівлі; 
г) роздрібна ціна. 

10 бал. 

11 Економічними ознаками основних засобів підприємства є: 10 бал. 



 
а) використовуються у виробничому процесі тривалий період; 
б) переносять свою вартість на вартість готової продукції за один виробничий цикл; 
в) в процесі експлуатації змінюють свою форму і розмір. 

12 Рентабельність - це: 
а) частина виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і 
комерційну діяльність підприємства; 
б) відносний показник ефективності діяльності підприємства; 
в) різниця між виручкою і прямими витратами; 
г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції. 

10 бал. 

13 
За формулою %100

засобиОборотні
Прибуток

×  обчислюється: 

а) оборотності оборотних коштів; 
б) рентабельність оборотних коштів; 
в) фондовіддача; 
г) чистий дохід. 

10 бал. 

14 Який фактор впливає на формування виробничих запасів підприємства 
а) потреба в матеріальних ресурсах; 
б) періодичність використання матеріальних ресурсів у виробництві; 
в) сезонність виробництва, споживання та транспортування; 
г) всі наведені фактори. 

10 бал. 

15 Витрати різноманітні за складом і охоплюють декілька елементів витрат - це ... 
а) одноелементні (прості) витрати; 
б) комплексні витрати. 

10 бал. 

16 Комплект, вузол, деталь, екземпляр - це ... 
а) об'єкт калькуляції виріб; 
б) об'єкт калькуляції речовина. 

10 бал. 

17 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховується як: 
а) валовий прибуток + прибуток від фінансової діяльності + результат від іншої 
звичайної діяльності; 
в) чистий прибуток + податок на прибуток; 
г) прибуток від операційної діяльності ± фінансовий результат від фінансової 
діяльності ± фінансовий результат від участі в капіталі ± фінансовий результат від 
іншої звичайної діяльності. 

10 бал. 

18 Для відрядної системи оплати праці характерна оплата праці відповідно до ... 
а) кількості випущеної продукції; 
б) кількості відпрацьованого часу; 
в) розміром посадового окладу. 

10 бал. 

19 Хто з перелічених працівників не належить до керівників: 
а) комерційний директор підприємства; 
б) начальник відділу технічного контролю; 
в) головний технолог; 
г) оператор заводської лабораторії. 

10 бал. 

20 Якщо вироблення на одного працівника підприємства підвищиться, то трудомісткість: 
а) теж підвищиться; 
б) знизиться; 
в) залишиться незмінною. 

10 бал. 
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