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ВСТУП 

 
Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня 

«бакалавр» базується на вимогах освітньо-кваліфікаційної характеристики 

та освітньо-професійної програми підготовки відповідного рівня фахівців.  

Метою програми є забезпечення вступників необхідною 

інформацією щодо підготовки до фахового випробування при вступі на 

спеціальності: «Економіка», «Облік і оподаткування», а також створення 

необхідних умов для оцінювання здобутих знань. 

Програма відображає особливості сучасного стану розвитку 

економіки України і передбачає викладення певного кола питань щодо 

фінансово-економічної діяльності підприємства. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

 

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економіка як наука. Підприємство як суб’єкт господарювання, його 

місце в системі ринкових відносин. Підприємство як суб’єкт та об’єкт 

ринкових відносин. Організаційно-економічні умови функціонування 

підприємств. Поняття економічного суверенітету, самоокупності та 

самофінансування. 

Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його 

характеристика. Ринок та його інфраструктура: торговельно-

посередницька, виробнича, фінансово-кредитна, інформаційно-

інноваційна, соціальна та інші. Державний регуляторний механізм 

діяльності підприємства. Пряме державне регулювання діяльності 

підприємства, економічні важелі регулювання. 

Види підприємств та їх класифікація. Економічні особливості різних 

видів підприємств. Об’єднання підприємств. Особливості створення та 

реєстрації підприємств. 

Управління підприємством, основні функції процесу управління. 

Організаційна структура управління підприємством. 

Конкурентне ринкове середовище підприємства. Поняття 

інтенсивності конкуренції. Методичні підходи до визначення 

інтенсивності конкуренції. Поняття межі конкурентного ринку. Фактори, 

що впливають на визначення межі конкурентного ринку. 

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі 

підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні 

та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність 

цілей господарювання від стадій життєвого циклу. Дерево цілей, його 

побудова та зміст. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства 

на ринку. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. 
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Планування як процес. Його необхідність та доцільність у ринкових 

умовах. Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, 

класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та 

соціального розвитку підприємств, їх зміст. Методи планування, їх 

характеристики та умови раціонального застосування. 

Стратегічне планування, його відмінність від традиційного 

планування та обмеження у використанні. Поняття стратегії підприємства. 

Організаційно-економічні передумови обґрунтування стратегії 

підприємства: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування підприємств, визначення цілей діяльності підприємства та 

їх пріоритетності. 

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу 

підприємства. Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики 

та взаємозв’язок у процесі виробництва. Особливості ресурсного 

потенціалу підприємств різних галузей економіки. Взаємозв’язок окремих 

елементів ресурсного потенціалу підприємства. Поняття ефективності 

використання ресурсів підприємства. Показники рентабельності.  

Склад матеріальних ресурсів та їх характеристика. Зміст плану 

матеріально-технічного забезпечення.  

Вибір раціональних видів господарських зв’язків та фактори, що їх 

обумовлюють. Оцінка ефективності довгострокових господарських 

зв’язків. 

Основні засоби: їх економічний зміст, характеристика складу. 

Фізичний та моральний знос основних засобів. Причини морального зносу 

та їх характеристика.  

Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Принципи 

та завдання формування трудових ресурсів в умовах ринкової економіки. 

Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів. 

Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. 

Фактори, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. 

Основні напрями підвищення продуктивності праці та ефективності 

використання трудових ресурсів підприємства. 

Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», 

«собівартість продукції, послуг та робіт». Взаємозв’язок та 

взаємообумовленість ресурсів і поточних витрат підприємства. 

Класифікація витрат підприємства. 

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 

утворення. Доходи від операційної діяльності підприємства. Формування 

доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), 

інших операційних доходів. Фактори, що впливають на доходи від 

операційної діяльності. 

Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності 

підприємства, джерела утворення. 
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Поняття ефективності діяльності підприємства. Система показників 

ефективності. Основні і допоміжні показники ефективності. 

Організаційно-економічні та техніко-технологічні фактори, що 

обумовлюють конкурентоспроможність підприємства. Обґрунтування 

заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства. 

Поняття фінансів підприємства. Місце фінансів підприємства  

у загальній фінансовій системі країни. Роль фінансів підприємства  

у забезпеченні ефективного економічного та соціального розвитку країни. 

Система фінансових відносин підприємства. Характеристика 

основних форм зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин 

підприємства. Суб’єкти фінансових відносин. 

Принципи організації фінансової діяльності підприємства. 

Засади організації фінансової діяльності підприємства. Особливості 

організації фінансової діяльності підприємств різних організаційно-

правових форм та розмірів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВСУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ  

 

Оцінювання здійснюється за результатами перевірки усної відповіді 

на питання білету. 

При визначенні рівня знань враховуються вимоги до відповіді:  

- правильність,  

- логічність,  

- обґрунтованість,  

- цілісність. 

Бали за відповідь виставляються членами фахової атестаційної комісії 
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під час відповіді на питання білету відповідно до такої шкали: 

“відповідь бездоганна“ – 100 балів; 

“відповідь в цілому відповідає вимогам“ – 90 балів; 

“відповідь відповідає вимогам із незначним зауваженням“ – 80 балів; 

“відповідь відповідає вимогам із зауваженнями, але є розуміння 

сутності теорій, понять, явищ“ – 60 балів; 

“відповідь мало відповідає (є суттєві помилки) або не відповідає 

вимогам“ – менше 60 балів. 

 

 

 


