
 



1   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма додаткових вступних випробувань  за спеціальністю 051 

«Економіка» ОПП «Економіка та управління підприємством» 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. 

 

Мета вступного випробування – відбір до навчання осіб, які 

продемонстрували найвищий рівень засвоєння знань та умінь, визначених 

галузевими стандартами вищої освіти на базі диплому бакалавра, спеціаліста, 

магістра. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.  

Для успішного засвоєння програми освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» абітурієнти повинні мати диплом бакалавра, спеціаліста, магістра 

за відповідною або спорідненими до неї спеціальностями, а також здібності 

до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-

наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних (професійних) 

дисциплін. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до професійних компетенцій. Вступники повинні 

продемонструвати компетенції: 

- навички збирання, аналізу і обробки даних, необхідних для 

розв’язання поставлених економічних, фінансово-облікових, управлінських 

задач; 

- вміння вибирати інструментальні засоби для обробки економічних 

даних у відповідності з поставленою задачею, аналізувати отримані 

результати розрахунків і обґрунтовувати висновки; 

- вміння розраховувати на основі типових методик й діючої 

нормативно-правової бази економічні показники макро – та мікрорівня; 

- здатність виконувати розрахунки, необхідні для складання 

економічних та фінансових розділів планів, обґрунтовувати їх та 

формалізувати результати у відповідності із нормативами; 

- вміння аналізувати й інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та 

іншу економічну інформацію, яка міститься у звітності підприємства і 

використовувати отримані дані для підготовки управлінських рішень; 



- здатність використовувати для розв’язання аналітичних та 

дослідницьких задач сучасні технічні засоби й інформаційні технології.  

Порядок проведення фахового іспиту визначається Положенням про 

приймальну комісію Донбаської державної машинобудівної академії МОН 

України. 

 

2   ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Господарська діяльність відповідно до законодавства України 

2. Підприємство як організаційна форма господарювання  

3. Поняття та види господарських товариств 

4. Об'єднання підприємств: поняття та види 

5. Організаційні структури управління підприємствами 

6. Поняття, класифікація, види оцінки основних засобів підприємства 

7. Знос та амортизація основних засобів 

8. Показники, що характеризують технічний стан та рух основних засобів  

9. Показники використання основних виробничих засобів 

10. Поняття та склад оборотних коштів підприємства 

11. Нормування оборотних коштів 

12. Показники ефективності використання оборотних коштів 

13. Поняття, класифікація та структура персоналу 

14. Показники руху персоналу 

15. Методи розрахунку чисельності робітників 

16. Поняття та показники продуктивності праці 

17.  Поняття, склад і функції заробітної плати  

18. Форми і системи оплати праці 

19. Поняття та класифікація продукції 

20.  Вимірники обсягу продукції 

21. Класифікація та склад витрат підприємства 

22. Собівартість промислової продукції, методи її калькулювання 

23. Витрати операційної та звичайної діяльності підприємства 

24. Поняття, значення для підприємства та види цін 

25.  Цінова політика та цінова стратегія підприємства 

26. Методи ціноутворення 

27. Прибуток як фінансовий результат діяльності підприємства  

28. Показники ефективності 

29. Зміст фінансової діяльності 

30. Економічний зміст та класифікація інвестицій 

  



3   КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ  ВСТУПНИКА 

 

Екзаменаційний білет складається з тестів (10 теоретичних тестів) 

Правильність виконання завдань вступного іспиту за спеціальністю 051 

«Економіка» перевіряється за всіма питаннями. Оцінка виконання 

екзаменаційного завдання здійснюється за 100 бальною шкалою (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Структура бальної оцінки виконання екзаменаційного 

завдання  

№ Завдання Оцінка одного 

вірного завдання, 

балів 

Сума балів 

(рейтинг) 

1 10 тестів  10 балів 100 балів 

Всього 100 балів 

 

Результати випробування потенційних абітурієнтів оцінюються за 

шкалою від 0 до 100 балів (50 балів – мінімальний позитивний результат, 

якому відповідає оцінка «зараховано»). Оцінка “зараховано” виставляється 

тоді, коли абітурієнт набрав від 50 балів до 100 балів. Оцінка “незараховано” 

виставляється тоді, коли абітурієнт набрав від 0 балів до 49 балів.  

Пропоноване коло питань потребує вміння шляхом логічного та 

аналітичного мислення знаходити вірні відповіді на тестові завдання, які 

містяться у білеті, продемонструвати уміння щодо розв’язання практичних 

задач.  

Наведені в програмі завдання відрізняються багатоплановістю. За їх 

допомогою моделюються можливі умови трудової діяльності майбутнього 

фахівця, пов’язані з необхідністю визначення правильної лінії поведінки на 

ринку, прийняття оптимального вирішення проблеми, що виникла, оцінки 

реальної ситуації, що склалася.  

Отримана студентом оцінка підтверджується підписами всіх членів 

комісії з прийняття додаткових вступних випробувань за спеціальністю 

«Економіка». 

 

 

 

 

 



 

4  ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Березін О.В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О.В. Березін, 

Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. — К.: Знання, 2013. — 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, 2014. — 254 с. — 

ISBN 978-966-346-647-7 

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник .-К.: Атіка, 2012 

.− 478 с. 

3. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник.− К.: 

А.С.К., 2013,− 400 с. 

4. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / 

О.О.Гетьман, В.М.Шаповал. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2012. – 488 с. ISBN 978-611-

01-0005-2 

5. 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 

6. 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", 2014. - 157, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 

156-157. - 300 экз. - ISBN 966-594-354-0 

7. Економіка підприємства: навчальний посібник/ В.В. Ровенська, С.В. 

Бурлуцький, Є.О. Підгора. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 302 с. 

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, 2014 .− 250 с. 

9. 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. 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. Економіка підприємства. Практикум: навч. посіб. / О. В. Калініченко, 

О. Д. Плотник. - К. : Кондор, 2014. - 600 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 599-600. - 

500 экз. - ISBN 978-966-2781-07-6 
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Ступінь  Магістр. 

Спеціальність  051 Економіка      

Освітньо-професійна програма  Економіка та управління підприємством  

 

ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

Надайте відповідь на наступні тести (по 10 балів): 

 

1) Підприємництво – це: 

а) діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з 

метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними 

особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, 

встановленому законодавством; 

б) діяльність з укладання довготермінових фінансових комерційних угод; 

в) діяльність з виконання економічних функцій незареєстрованої 

господарської одиниці. 

 

2) Підприємство, створене орендарем на основі оренди цілісного 

майнового комплексу з метою здійснення підприємницької діяльності, це . 

а) одноосібне підприємство; 

б) орендне підприємство; 

в) кооператив. 

  

3) Господарське товариство, капітал якого роздільний між власниками 

на паї у вигляді акцій, це . 

а) акціонерне товариство; 

б) товариство з обмеженою відповідальністю; 

в) товариство з додатковою відповідальністю. 

 

4) У цьому виді підприємництва об'єктом купівлі–продажу виступає 

специфічний товар – гроші, валюта, цінні папери. Агентами цього 

підприємництва виступають комерційні банки, інвестиційні компанії та 

інвестиційні фонди, фондові біржі, страхові фірми – це: 



а)  виробниче підприємництво; 

б)  фінансове підприємництво; 

в)  консалтингове підприємництво. 

 

5) Фактична вартість основних виробничих засобів на момент введення 

в дію або покупки. Вона складається з прейскурантної ціни придбання 

засобів праці, витрат на доставку їх до місця використання, монтажу і інших 

передбачених для введення засобів в експлуатацію витрат – це . 

а) первісна вартість; 

б) відновна вартість; 

в) повна вартість. 

 

6) Який показник не використовуються при оцінці ефективності 

оборотних засобів: 

а) коефіцієнт плинності; 

б) коефіцієнт оборотності; 

в) вартість вивільнених оборотних засобів. 

 

7) При якій системі оплати праці до погодинної тарифної ставки, для 

посилення матеріального стимулювання за досягнення встановлених 

показників або показників більш високої якості робіт, працівникам 

виплачують премію: 

а) погодинно-преміальна система оплати праці; 

б) проста погодинна система оплати праці; 

в) окладна система оплати праці; 

 

8) Ціни, за якими українські фірми закуповують товари (послуги) за 

кордоном, це: 

а) імпортні ціни; 

б) зовнішньоторговельні ціни; 

в) експортні ціни; 

 

9) Вказати хто з перелічених працівників не належить до керівників: 

а) товарознавець відділу постачання; 

б) комерційний директор підприємства; 

в) начальник відділу технічного контролю. 

 

10) Рівень кваліфікації робітників характеризується за: 

а) розрядами; 

б) ступенями; 

в) посадами. 
Голова фахової атестаційної комісії 

   ____________    __І.Ю. Єрфорт____ 
(підпис)               (ініціали та прізвище) 

 


