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ВСТУП

Вивчення економічних дисциплін ставить за мету формування у майбутніх 
спеціалістів економічного мислення, що спирається на глибоке знання 
економічних законів та господарського механізму їх впливу, використання 
передового досвіду для підвищення ефективності національного виробництва в 
умовах обмеженості ресурсів.

Підготовлений фахівець повинен, використовуючи знання, набуті в 
процесі вивчення економічної теорії та практики, за допомогою додаткової 
літератури, статистичного та фактичного матеріалу, вміти проаналізувати 
структуру та фактори суспільного виробництва. Використовуючи електронні 
носії, додаткову літературу за допомогою набутих знань, майбутній фахівець 
має визначати механізми регулювання ринкової економіки і оцінювати головні 
напрямки переходу до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Володіючи знаннями з економічної теорії, основ підприємництва, 
елементарного економічного аналізу слід показати навички критично оцінювати 
цілі економіки на макро- і макрорівні та основні шляхи їх досягнення. 
Засновуючись на здобутих знаннях закономірностей розвитку національної та 
світової економіки, фахівець має вміти проаналізувати пріоритетні напрямки 
інтеграції України в сучасну світогосподарську систему.

Завдання вступного фахового випробування включають 25 тестів на 
виявлення теоретичної та практичної підготовки студентів у межах вимог щодо 
ступеня «бакалавр». У тестовому питання пропонується чотири відповіді, 
вірною з яких є лише одна. Кожне тестове питання оцінюється у 4 бали; 0 балів, 
якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або 
відповіді не надано.

Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти наступний:
1. Економічна теорія;
2. Основи підприємницької діяльності;
3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
4. Економічний аналіз.
Час на виконання завдання -  120 хвилин. Максимальна кількість балів -

100.



РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ТЕМА 1. Політична економія
Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби і інтереси. 

Виробництво матеріальних бл аг , і послуг. Продукт і характер праці. 
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її 
розвитку. Товарна форма організації виробництва. Товар і гроші. Ринок, його суть 
і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Підприємство як 
товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості виробництва і 
функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента. Фінансова система 
країни. Суспільне відтворення і його основні форми. Суть і структура світового 
господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

ТЕМА 2. Мікроекономіка
Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності. Поведінка 

споживача. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Мікроекономічна модель 
підприємства. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія та 
монополістична конкуренція. Ринки факторів виробництва.

ТЕМА 3. Макроекономіка
Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі 

національних рахунків. Економічна динаміка. Ринок праці. Інфляційний 
механізм. Товарний ринок та економічна рівновага. Споживання, заощадження, 
інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Грошовий ринок. Зовнішньоекономічна 
діяльність. Економічне зростання і його чинники.

Тема 4. Історія економічних вчень
Економічне вчення меркантилізму. Економічне вчення фізіократів. 

Класична політична економія. Економічне вчення К. Маркса. Формування та 
суть неокласичної економічної теорії. Зародження та особливості 
інституціоналізму. Кейнсіанство: його сутність та еволюція. Неоконсервативна 
критика кейнсіанства. Неолібералізм. Сучасний неоінституціоналізм та його 
особливості.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 1. Теоретичні та організаційні основи підприємницької 
діяльності

Загальні основи підприємництва. Державне регулювання підприємницької 
діяльності. Організаційно-правові форми суб’єктів бізнесу. Установчі 
документи та порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

ТЕМА 2. Механізм створення власної справи
Пошук підприємницької ідеї. Вибір виду діяльності. Джерела 

підприємницьких ідей. Методи пошуку підприємницьких ідей: метод аналогії,



інверсії, ідеалізації, методи колективної творчості. Вибір форми організації 
бізнесу. Переваги, недоліки індивідуальної та колективної форми організації 
бізнесу

ТЕМА 3. Фінансове забезпечення бізнесу
Вибір джерел фінансування: власні та позичені кошти. Внутрішні джерела 

фінансування бізнесу. Основні форми зовнішнього фінансування бізнесу. 
Фінансовий лізинг. Емісія цінних паперів. Комерційні кредити. Банківські 
кредити

ТЕМА 4. Основи оподаткування підприємницької діяльності
Сутність податків та їх функції. Оподаткування прибутку підприємств. 

Платежі за ресурси. Непрямі податки, які сплачують підприємства. Збори і 
цільові відрахування, які сплачують підприємства. Місцеві податки і збори. 
Оподаткування суб’єктів малого бізнесу.

ТЕМА 5. Управління фірмою
Структура управління фірмою. Життєвий цикл фірми. Діагностика 

управлінських проблем на фірмі. Стратегія і тактика управління фірмою.

РОЗДІЛ 3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 1. Організаційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства

Входження України до світогосподарського процесу. Організація 
управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. Планування 
зовнішньоекономічної стратегії фірми. Вибір іноземного партнера. Організація 
маркетингових досліджень на зарубіжному ринку.

ТЕМА 2. Прикладні засади управління зовнішньоекономічними 
операціями підприємства

Контракт у зовнішньоекономічній діяльності. Підготовка міжнародних 
торгових операцій. Цінова політика на зовнішньоекономічному ринку. Механізм 
розрахунків у зовнішньоторгових операціях.

ТЕМА 3. Функціональні елементи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної торгівлі. Страховий 
захист зовнішньоекономічних операцій. Утворення та розвиток спільних 
підприємств. Комерційні форми передачі технологій. Організація і техніка 
комерційних операцій на міжнародних біржах, торгах, аукціонах. Роль 
менеджменту в управлінні позицій підприємства в зовнішньоекономічної 
діяльності.



РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ТЕМА 1. Теоретико-концептуальні основи економічного аналізу
Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу. Метод та методичні 

прийоми економічного аналізу. Види аналізу та його інформаційне 
забезпечення. Організація й етапи економічного аналізу.

ТЕМА 2. Аналіз виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг 
підприємства

Система показників продукції й обсягу виробництва. Чинники 
виробництва продукції. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. 
Аналіз якості продукції і робіт. Аналіз комплектності і ритмічності роботи 
підприємства. Оцінка резервів збільшення випуску продукції. Оцінка обсягів і 
динаміки реалізації продукції і послуг. Аналіз виконання договірних 
зобов'язання з постачання: обсяг, терміни, асортимент, якість. Підрахунок 
резервів збільшення реалізації продукції.

ТЕМА 3. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня 
підприємства

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз 
використання робочої сили. Аналіз використання робочого часу. Показники й 
аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз показників складу, структури і 
технічного стану основних фондів. Аналіз використання основних фондів. 
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності 
їхнього використання. Зміст і методи аналізу прогнозів щодо удосконалення 
організаційно-технічного рівня відповідно до прийнятої стратегії розвитку 
підприємства.

ТЕМА 4. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції
Загальна схема формування витрат підприємства. Аналіз собівартості 

продукції по статтях витрат. Зміст і методи оперативного аналізу витрат на 
виробництво і збут продукції. Вибір показників оперативного аналізу і контролю 
витрат підприємства.

ТЕМА 5. Аналіз фінансових результатів і рентабельності
Вплив окремих груп фінансових результатів на розмір балансового 

прибутку. Аналіз чинників зміни прибутку від реалізації. Оцінка упущених 
можливостей збільшення прибутку і причин цього. Аналіз розподілу прибутку. 
Аналіз і обгрунтування доцільності основних напрямків використання прибутку. 
Аналіз показників рентабельності: загальна рентабельність виробництва, 
реалізованої продукції, окремих виробів.
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СТРУКТУРА БІЛЕТУ
на додаткове вступне випробування 

до вступу на ОППП магістра 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

для осіб, що здобули кваліфікацію «бакалавр» за іншими галузями знань 
(спеціалізація «Економіка підприємства»)

(спеціалізація «Підприємництво та організація бізнесу») 
(спеціалізація «Торгівельна справа та комерційна діяльність»)

1. На виконання тестового завдання відведено 120 хвилин.
2. Тест складається з 25 тестових завдань.

Структура білету

Зміст Максимальна 
кількість балів

Тестова частина 100
-  розділ 1 -  Економічна теорія -  10 питань по 4 бали за 
правильну відповідь;

40

-  розділ 2 -  Основи підприємницької діяльності -  5 
питань по 4 бали за правильну відповідь

20

-  розділ 3 -  Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства -  5 питань по 4 бали за правильну відповідь

20

-  розділ 4 -  Економічний аналіз -  5 питань по 4 бали за 
правильну відповідь

20

3. Завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ. Кожне тестове 
питання оцінюється у 4 бали; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або 
вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

4. Кількість розділів та чисельність питань -  визначає кафедра.
5. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче.

Зміст питання:
а) перший варіант відповіді;

1. б) другий варіант відповіді; Н И и
в) третій варіант відповіді;
г) четвертий варіант відповіді.


