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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного фахового випробування передбачає перевірку здатності
до

опанування

навчальної

програми

освітнього

ступеня

«бакалавр»

за

спеціальністю 051 «Економіка» на основі здобутих раніше компетентностей.
Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття
ступеня «бакалавр» за спеціальністю 051 Економіка за освітньою програмою
«Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних
випробувань.
Фахове вступне випробування проводиться в електронному вигляді з
використанням ЕОМ у встановлені строки Правилами прийому 2021 до ДВНЗ
УДХТУ.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета фахового вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня
теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування
нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця з
економіки підприємства ступеня «бакалавр».
Завданням вступних фахових випробувань є оцінка рівня фахової підготовки
«кваліфікованого робітника», виявлення глибини теоретичних знань, практичних
вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань при складанні фахового
випробування.
Програма відповідає робочим програмам дисциплін професійної та
практичної підготовки, складається з переліку тем, які відображають окремі
аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін, передбачених
програмою підготовки молодших спеціалістів.
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3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
3.1 ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ
1 Підприємство в системі економічних відносин
Підприємство як суб’єкт ринкових відносин, функціонально-правовий
статус його діяльності. Класифікація підприємств, організаційно-економічні
особливості їх функціонування..
Інтеграційні форми підприємств та організацій. Форми добровільного й
інституційного

об’єднання

підприємств

та

організацій

(асоціації,

консорціуми, концерни, корпорації, холдинги тощо). Мета їх створення,
особливість та ефективність діяльності.
Зовнішнє середовище функціонування підприємств: макросередовище
та мікросередовище. Поняття

й

загальна характеристика

ринкового

середовища функціонування підприємств. Сутність, функції і типи сучасного
ринку.

Загальні

принципи

та

етичні

норми

поведінки

суб’єктів

господарювання на ринку. Державне регулювання діяльності підприємств.
2 Основні засоби промислового підприємства
Основний капітал підприємства. Поняття та склад основних засобів
підприємства. Класифікація основних засобів підприємства.
Оцінка основних засобів. Первісна, відновлювальна, залишкова,
ліквідаційна вартість основних засобів. Індексація вартості основних засобів
підприємства.
Знос та відтворення основних засобів виробничого підприємства.
Амортизація основних засобів, методи нарахування амортизації.
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Показники стану та ефективності використання основних засобів
промислового підприємства.
3 Виробнича потужність промислового підприємства
Сутність та види виробничої потужності промислового підприємства.
Фактори, що визначають рівень виробничої потужності підприємства.
Методичні принципи розрахунку рівня виробничої потужності промислового
підприємства.
4 Нематеріальні ресурси і нематеріальні активи підприємства
Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на
конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів
промислової власності (винаходів, промислових зразків, корисних моделей,
товарних знаків, знаків обслуговування). Інформаційні технології та
програмні

продукти.

Інші

нематеріальні

ресурси

(«ноу-хау»,

раціоналізаторські пропозиції, найменування місця походження товару,
гудвіл фірми).
Нематеріальні

активи

як

юридично

оформлені

права

виключного

користування об’єктами промислової та інтелектуальної власності. Вартісна
оцінка й строки зношування (старіння) нематеріальних активів.
5 Обігові кошти підприємства
Обіговий капітал підприємства: його сутність та склад. Сутнісна
характеристика обігових коштів як сукупності поточних витрат фінансових
коштів.

Відокремлення

обігових

коштів,

що

обслуговують

сферу

виробництва й сферу обігу. Нормовані й ненормовані обігові кошти.
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Функціональна та елементна структура обігових коштів, її динаміка на
підприємствах різних галузей економіки. Джерела формування обігових
коштів підприємства.
Призначення нормування (розрахунку нормативів) обігових коштів.
Методи

розрахунку

нормативів

обігових

коштів

(аналітичний,

коефіцієнтний, прямого рахунку). Обчислення нормативів обігових коштів в
окремих їхніх елементах (виробничих запасах, незавершеному виробництві,
витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції). Визначення
сукупного нормативу обігових коштів підприємства.
Основні показники рівня ефективності використання обігових коштів:
коефіцієнти оборотності й завантаження, тривалість одного обороту,
рентабельність (методика їх розрахунку). Шляхи підвищення ефективності
використання обігових коштів (оптимізація запасів ресурсів і незавершеного
виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу, поліпшення
організації матеріально-технічного забезпечення, прискорення реалізації
виробленої продукції).
6 Виробництво, якість та конкурентоспроможність продукції
Загальна
підприємства,

сутнісна
її

характеристика

класифікація

та

продукції,

вимірники

обсягу.

промислового
Номенклатура,

асортимент продукції. Валова, товарна, чиста та реалізована продукція.
Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції
ринку. Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції.
Схема формування виробничої програми підприємства.
Якість продукції як економічна категорія. Показники і методи оцінки
якості продукції. Поняття і визначення рівня конкурентоспроможності
продукції вітчизняних підприємств на ринку. Вплив підвищення якості
продукції на економіку та імідж підприємства. Технічні, організаційні та
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соціальні заходи для підвищення якості та конкурентоспроможності
продукції вітчизняних товаровиробників.
7 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.
Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до
розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники
зростання продуктивності праці. Динаміка продуктивності праці на
підприємствах різних галузей. Наявні резерви зростання продуктивності
праці та заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання.
Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової
діяльності.
Суть, функції, принципи організації заробітної плати. Тарифна система
оплати праці. Форми і системи заробітної плати. Планування фонду оплати
праці.
8 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
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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. 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 більшості 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.
9 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.
10 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.
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Рентабельність

як

відносний

показник

ефективності

діяльності

підприємства. Загальна характеристика рентабельності застосовуваних
(інвестованих) ресурсів. Обчислення рентабельності: виробничих фондів
(виробництва);

сукупних

активів;

власного

(акціонерного)

капіталу.

Рентабельність певного 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).
11 Інвестиційна діяльність підприємства
Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового
ресурсу

для

створення,

функціонування

й

розвитку

суб’єктів

господарювання. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.
Внутрішні й зовнішні джерела інвестування. Методика обґрунтування
проекту реальних інвестицій підприємства.
12 Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства
Сутність економічної безпеки різнорівневих суб’єктів господарювання.
Види економічної безпеки за типами суб’єктів, сферами життєдіяльності та
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конкретними предметами. Способи оцінки економічної безпеки підприємства
та інших суб’єктів господарювання.
13 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.
14 Банкрутство і ліквідація підприємств
Банкрутство

підприємств

як

економічне

явище:

сутнісна

характеристика банкрутства, чинники та симптоми проявлення банкрутства
суб’єкта господарювання. Організація та наслідки ліквідації підприємств:
управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації;
організаційно-економічні заходи і допустима тривалість процесу ліквідації
підприємства-банкрута. Форми ліквідації підприємств-банкрутів: фізичне
припинення діяльності, розпродаж майна, перепрофілювання діяльності зі
зміною власника.
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3.2 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
1. Визначення підприємства.
2. Функціонально-правовий статус підприємств
3. Класифікація підприємств.
3. Інтеграційні форми підприємств та організацій.
4. Зовнішнє середовище функціонування підприємств.
5. Державне регулювання діяльності підприємств.
6. Поняття та склад основних засобів підприємства.
7. Класифікація основних засобів підприємства
8. Види вартісної оцінки основних засобів.
9. Знос та відтворення основних засобів.
10. Амортизація основних засобів, методи нарахування амортизації.
11. Показники стану та ефективності використання основних засобів
підприємства.
12. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів
підприємства.
13. Виробнича потужність підприємства : сутність, види, фактори, що
визначають.
14.

Методичні

принципи

розрахунку

рівня

виробничої

потужності

підприємства.
15. Поняття та показники виробничої програми підприємства.
16. Нематеріальні ресурси підприємства : поняття, види, вплив на
конкурентоспроможність продукції.
17. Нематеріальні активи підприємства та особливості їх обліку.
18. Оцінка нематеріальних активів підприємства.
19. Фактори, що запобігають ефективному створенню нематеріальних
активів підприємства.
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20. Оборотні кошти підприємства : сутність, склад.
21. Нормування оборотних коштів підприємства.
22. Показники використання оборотних коштів підприємства.
23. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів
підприємства.
24. Продукція промислового підприємства: класифікація, вимірники обсягу.
25. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску
продукції.
26. Конкурентоспроможність продукції : чинники забезпечення та методика
оцінки її рівня.
27. Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
промислового підприємства.
28. Персонал підприємства : поняття, класифікація.
29. Характеристика персона підприємства за професійно-кваліфікаційною
ознакою.
30. Продуктивність праці як показник ефективності використання персоналу
підприємства.
31. Методи обчислення продуктивності праці, їх переваги та недоліки.
32. Шляхи підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві.
33. Поточні витрати підприємства : сутність, класифікація.
34. Зміст обчислення кошторису підприємства.
35. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках.
36. Шляхи зниження поточних витрат підприємства.
37. Поняття, роль та функції ціни в ринковій економіці.
38. Методи встановлення ціни.
39. Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві.
40. Проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні.
41. Дохід та прибуток як основні показники фінансових результатів
діяльності підприємства.
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42. Прибутковість підприємства та його показники.
43. Методика розрахунку точки беззбитковості підприємства.
44. Оцінка фінансового стану підприємства.
45. Поняття виробничої діяльності підприємства.
46. Організація виробництва та її завдання.
47. Виробничий процес, його елементи та види.
48. Характеристика принципів організації виробничого процесу.
49. Переваги та недоліки виробництв масового типу.
50. Операційний цикл, визначення його тривалості.
51. Виробничий цикл, його тривалість та структура.
52. Умови застосування потокового виробництва, підготовчі роботи з його
впровадження.
53. Методика розрахунку основних параметрів потокової лінії.
54. Основні характеристики не потокового виробництва.
55. Значення та напрями автоматизації виробництва.
56. Сучасні проблеми застосування різних методів організації виробництва
на вітчизняних підприємствах.
57. Значення, склад та характеристика виробничої інфраструктури.
58. Вплив виробничої інфраструктури на підприємства на ефективність
господарювання.
59. Проблеми забезпечення збалансованості роботи основного виробництва
та виробничої інфраструктури підприємства.
60. Значення, склад та характеристика соціальної інфраструктури.
61. Сутність, функції та методики планування.
62. Методи наукових досліджень, що застосовуються в процесі планування.
63. Методи та інструменти планових розрахунків.
64. Балансовий метод планування.
65. Сутність системи планування на підприємстві.
66. Основні напрями планування в практичній діяльності підприємства.
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67. Основні принципи планування.
68. Різновиди планів та їх особливості.
69. Стратегічний план підприємства, його характеристика та завдання.
70. Основні завдання оперативно-календарного планування на підприємстві.
71. Сутність календарного планування.
72. Зміст та організація розробки поточних планів.
73. Система оперативно-календарного планування на підприємстві.
74. Сутність планування виробничої програми.
75. Основні вартісні показники виробничої діяльності підприємства.
76. Оптимізація виробничої програми підприємства.
77. Сутність валової та товарної продукції.
78. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
79. Визначення потреби підприємства у матеріально-технічних ресурсах.
80. Характеристика видів виробничих запасів.
81. Якість продукції та її конкурентоспроможність.
82. Характеристика та механізм визначення якості продукції.
83. Система управління якістю продукції.
84. Державна політика у сфері стандартизації продукції.
85. Сутність, мета та види сертифікації продукції.
86. Сутність продуктивності праці персоналу.
87. Методи вимірювання та фактори зростання продуктивності праці.
88. Види трудомісткості продукції.
89. Сутність мотивації трудової діяльності персоналу.
90.

Мотивація

праці

як

фактор,

що

спрямований

на

підвищення

результативності трудової діяльності.
91. Методи мотивації та їх класифікація.
92. Методи управління мотивацією.
93. Сутність оплати праці та функції заробітної плати в сучасних умовах.
94. Види, форми та системи оплати праці, їх сутність.
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95. Оплата праці для різних організаційно-технологічних умов виробництва.
96. Сутність преміювання персоналу.
97. Участь працівників у прибутку підприємства.
98. Планування оплати й продуктивності праці.
99. Формування чистого прибутку підприємства (згідно з С(П)БО).
100. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності
підприємства.
101.

Сутність

і

характеристика

загальної

ефективності

діяльності

підприємства.
102. Показники ефективності виробництва.
103. Резерви і чинники підвищення ефективності виробництва.
104. Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового
ресурсу для створення, функціонування та розвитку підприємства.
105. Види інвестицій, їх характеристика.
106.Джерела фінансування виробничих інвестицій.
107.

Основні

чинники

підвищення

ефективності

капіталовкладень підприємств.
108. Поняття про економічну безпеку підприємства.
109. Внутрішньовиробничі складові економічної безпеки.
110. Позавиробничі складові економічної безпеки.
111. Необхідність і суть реструктуризації підприємства.
112. Зовнішні і внутрішні причини реструктуризації.
113. Види реструктуризації, їх характеристика.
114. Етапи процесу реструктуризації.
115. Суть та причини банкрутства підприємства.
116. Стадії та види банкрутства.
117. Особливості банкрутства окремих категорій підприємств.
118. Процедура ліквідації збанкрутілих підприємств.
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використання

4 ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ
4.1 СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне фахове випробування проводиться на комп’ютерах у формі
тестового контролю знань. Білети для проведення фахового вступного
випробування для вступу на базі ОКР молодшого спеціаліста (кількістю 30
штук по 10 питань за спеціальністю в кожному, складаються з 7 тестових
питань та 3 теоретичних.
В тестових завданнях вступник обирає одну, на його погляд, правильну
відповідь з трьох пропонованих. Відповідь на теоретичні (відкриті) питання
мають бути повними, обґрунтованими, висновки й пропозиції аргументовані
й оформлені належним чином.
4.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Результат відповіді вступника оцінюється за шкалою до 200 балів.
При цьому, тестовий блок оцінюється до 140 балів (по 20 балів за
кожну правильну відповідь на запитання тестового блоку, 0 балів – за
неправильну відповідь), а теоретичний блок – до 60 балів (до 20 балів за
відповідь на кожне запитання).
Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 100
балів, а максимальна – 200. Шкала оцінювання за 200 бальною системою та її
відповідність національній і європейській системам наведена у таблиці 1.
Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами
прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску - 100 балів),
до участі у конкурсі на зарахування не допускаються.
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Таблиця 1 – Узгодження оцінок
Конкурсний
бал

Традиційна

Оцінка

оцінка

ECTS

192–200

ВІДМІННО
–
вступник
володіє
глибокими
і
дієвими
знаннями
навчального матеріалу, аргументовано
використовує
їх
у
нестандартних
ситуаціях; вільно володіє науковими
термінами, уміє знаходити джерела
інформації,
аналізувати
їх
та
застосовувати у практичній діяльності
або у науково-дослідній роботі

A

Відмінно – відмінне
виконання лише з
незначною кількістю
помилок

B

Дуже добре – вище
середнього рівня з
кількома помилками

134–171

ДОБРЕ – вступник володіє достатньо
повними знаннями, вільно застосовує
вивчений матеріал у стандартних умовах;
розуміє основоположні теорії і факти,
логічно висвітлює причинно-наслідкові
зв'язки між ними; вміє аналізувати,
робити висновки до технічних та
економічних розрахунків, правильно
використовувати технологію, складати
прості таблиці, схеми. Відповідь його
повна,
логічна,
але
з
деякими
неточностями

C

Добре – в цілому
правильна робота з
певною
кількістю
помилок

122–133

ЗАДОВІЛЬНО – вступник розуміє суть
дисципліни, виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу; може
поверхово аналізувати події, ситуації,
робити певні висновки, самостійно
відтворити більшу частину матеріалу.
Відповідь може бути правильна, але
недостатньо осмислена

D

Задовільно
–
непогано,
але
зі
значною
кількістю
недоліків

E

Достатньо – виконання задовольняє
мінімальним
критеріям

НЕЗАДОВІЛЬНО – вступник мало
усвідомлює мету навчально-пізнавальної
діяльності; слабо орієнтується в поняттях,
визначеннях; самостійне опрацювання
навчального матеріалу викликає значні
труднощі; робить спробу розповісти суть
заданого, але відповідає лише за

FX

Незадовільно – з
можливістю
складання фахового
вступного
випробування
у
наступному році

172-191

100–121

< 100
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Визначення

допомогою викладача нарівні «так» чи
«ні»; однак може самостійно знайти в
підручнику відповідь

Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 2
академічні години (120 хв.).
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