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1   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Вступне випробування для вступу на навчання за ступенем «бакалавр» 

за спеціальністю 051 «Економіка» ОПП «Економіка та бізнес-аналітика» на 

базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 

проходить у формі фахового екзамену. 

Мета вступного випробування – відбір до навчання осіб, які 

продемонстрували наявність теоретичних знань, практичних навичок і 

компетентностей, визначених галузевими стандартами вищої освіти, на базі 

диплому молодшого спеціаліста. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.  

Для успішного засвоєння програми освітньо-професійного рівня 

«бакалавр» абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста, а також 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних 

(професійних) дисциплін.  

Вимоги до професійних компетентностей. Вступники повинні 

продемонструвати компетентності: 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

– здатність ідентифікувати інформацію та усвідомлювати проблеми 

предметної області, базові засади функціонування сучасної економіки; 

– здатність обирати та застосовувати положення нормативних і 

правових актів чинного законодавства для якісного виконання завдань та 

обов’язків професійної діяльності; 

– здатність на основі типової методики і знань, розраховувати 

економічні і соціально-економічні показники господарюючих суб'єктів. 

– здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання; 

– здатність планувати діяльність суб’єктів господарювання в умовах 

мінливого середовища; 

– здатність вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

окремих підрозділів суб’єктів господарювання; 

– здатність виконувати завдання, пов’язані з функціонуванням системи 

управління суб’єктів господарювання; 

– здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів; 
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– здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

господарювання; 

– здатність самостійно виявляти проблеми і прогнозувати шляхи їх 

вирішення при аналізі конкретних ситуацій економічного характері. 

Порядок проведення фахового екзамену 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 
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3   КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ  ВСТУПНИКА 

 

Екзаменаційний білет складається с з двох частин: перша частина у 

вигляді тестів (10 тестів), друга частина у вигляді задач (5 задач). 

Правильність виконання завдань вступного екзамену за спеціальністю 051 

«Економіка» ОПП «Економіка та бізнес-аналітика» перевіряється за всіма 

питаннями двох частин. 

Оцінка виконання екзаменаційного завдання здійснюється за 200 

бальною шкалою (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Структура бальної оцінки виконання екзаменаційного 

завдання вступного екзамену 

№ Завдання Оцінка одного 

вірного завдання, 

балів 

Сума балів 

(рейтинг) 

Частина I 

1 10 тестів  10 балів 100 балів 

Частина II 

2 5 задач 20 балів 100 балів 

Всього 200 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.  

Результати випробування потенційних абітурієнтів оцінюються за 

шкалою від 100 до 200 балів (100 балів – мінімальний позитивний результат, 

200 балів – максимальний). 

Отримана здобувачем оцінка підтверджується підписами всіх членів 

комісії з прийняття вступного екзамену за спеціальністю «Економіка» ОПП 

«Економіка та бізнес-аналітика». 
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5  ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор ДДМА 

__________ В.Д. Ковальов  

«_____» _______ 2021 р. 

 

Ступінь  Бакалавр. 

Спеціальність  051 Економіка      

Освітньо-професійна програма  Економіка та бізнес-аналітика  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

I ЧАСТИНА  

1. В якому з наведених значень розкрито зміст поняття «підприємство»? 

а. самостійний суб'єкт господарювання, створений для задоволення 

суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення 

виробничої , науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності 

в порядку, передбаченому чинним законодавством; 

б. самостійна статутна організація, що утворюється на засадах угоди та 

рівноправності з метою представництва і захисту законних інтересів 

роботодавців; 

в. самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється 

суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, 

соціальних та інших результатів; 

2. Обсяг товарної продукції, з вартості якої виключають витрати на матеріали 

і суму амортизаційних відрахувань – це: 

а. товарна продукція; 

б. валова продукція; 

в. чиста продукція; 

 

3. До основних засобів відносяться 

а. машини і обладнання; 

б. готова продукція; 
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в. виробничі запаси; 

4. Який показник використовується при оцінці ефективності оборотних 

засобів: 

а. вартість оборотних засобів; 

б. собівартість реалізованої продукції; 

в. вартість основних засобів; 

5. Рівень продуктивності праці характеризується: 

а. фондовіддачею; 

б. виробітком на одного працюючого; 

в. фондомісткістю; 

 

6. До основних робочих відноситься: 

а. токар механічного цеху; 

б. наладчик карусельних верстатів; 

в. працівник відділу технічного контролю; 

7. При  погодинній формі оплати праці заробітна плата робітника залежить 

від: 

а. кількості виготовлених деталей; 

б. відпрацьованого часу; 

в. норми часу на виготовлення деталі; 

 

8. Які елементи не включають у виробничу собівартість продукції відповідно 

до П(С)БО 16 «Витрати»: 

а. прямі матеріальні витрати; 

б. витрати на збут; 

в. прямі витрати на оплату праці; 

 

9. Ціни, за якими українські виробники або зовнішньоторговельні організації 

продають вітчизняні товари (послуги) на світовому ринку, це: 

а. зовнішньоторговельні ціни; 

б. експортні ціни; 

в. імпортні ціни; 

 

10. Рентабельність продукції визначається як співвідношення: 

а. валового прибутку до середньої вартості майна підприємства; 

б. валового прибутку до середньої вартості основних і оборотних засобів; 

в. прибутку від основної діяльності до собівартості реалізованої продукції; 
 

II ЧАСТИНА 

1. Визначте виробничу собівартість виробу. Витрати на матеріали - 80 грн.  

Основна заробітна плата складає 125  грн., єдиний внесок на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 22%, 

загальновиробничі витрати – 200% основної заробітної плати: 

а. 350 грн.; 

б. 482,5 грн.; 

в. 560 грн.; 

 

2. Визначте розмір валової продукції, якщо об'єм товарної продукції складає 

300 тис. грн., незавершене виробництво на початок періоду 80 тис. грн., 

розмір незавершеного виробництва на кінець періоду складає 120 тис. грн. 

а. 300 тис. грн.; 

б. 340 тис. грн.; 

в. 400 тис. грн.; 

3. Визначте показник використання основних виробничих засобів -  

фондомісткість. Вихідні дані: річний випуск продукції - 8 млн. грн.; 

середньорічна вартість основних засобів – 400 тис. грн. 

а. 0,15 
грн

грн/рік
; 

б. 0,10 
грн

грн/рік
; 

в. 0,05 
грн

грн/рік
; 

4. Основна заробітна плата в собівартості виробу  -  120 грн., додаткова 

заробітна плата – 15%. Визначте в собівартості виробу суму єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо його ставка – 

22%.  

а. 147,55 грн.; 

б. 153,20 грн.; 

в. 168,36 грн.; 

5. Визначте коефіцієнт оновлення основних засобів на підставі наступних 

даних: за поточний період було введено основних засобів на суму 

150 тис. грн., вартість основних засобів на кінець періоду 3000 тис. грн. 

а. 0,05; 

б. 0,15;  

в. 0,25; 
Голова фахової атестаційної комісії 

   ____________     Є.О.Підгора  

                                                                                                                                            (підпис)                              (ініціали та прізвище) 


