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ВСТУП 

Теоретична підготовка студентів за ступенем «бакалавр» напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» є основою для формування 

сучасного типу економічного мислення, створює передумови для вільного 

вибору професійного спрямування.  

Підготовка фахівців ґрунтується на теоретичних засадах і практичних 

підходах, які розглядаються в курсах дисциплін циклу професійної підготовки, 

що визначені стандартом з вищої освіти галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво». 

Комплексний вступний іспит за фахом проводиться з метою прийому 

студентів на 5-й курс за ступенем «магістр». 

До комплексного вступного іспиту на рівні бакалавра з напряму 

підготовки «Економіка підприємства» включені питання з нормативних 

програм дисциплін загальноекономічної та фахової підготовки «Економіка 

підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Організація 

виробництва», «Проектний аналіз», «Обґрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків». 

Завдання вступного фахового випробування складені у тестовій формі та 

включають 50 питань, спрямованих на виявлення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента у рамках вимог до ступеню бакалавра за 

напрямом «Економіка підприємства». Час на виконання завдання – 150 хвилин. 

Максимальна кількість балів – 100. 

Розподіл тестових завдань у білеті за розділами такий: 

 розділ 1 – Економіка підприємства – 18 тестових питань по 2 бали за 

правильну відповідь (максимально 36 балів); 

 розділ 2 – Планування і контроль на підприємстві – 8 тестових питань по 2 

бали за правильну відповідь (максимально 16 балів); 

 розділ 3 – Організація виробництва – 8 тестових питань по 2 бали за 

правильну відповідь (максимально 16 балів); 

 розділ 4 – Проектний аналіз – 8 тестових питань по 2 бали за правильну 

відповідь (максимально 16 балів); 

 розділ 5 – Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків – 8 

тестових питань по 2 бали за правильну відповідь (максимально 16 балів). 

Тестові питання передбачають володіння як теоретичними основами 

нормативної програми, так і вміння виконувати елементарні економічні 

розрахунки. 

У тестовому питанні пропонується чотири відповіді, правильною з яких є 

лише одна. Кожне тестове питання оцінюється у 2 бали; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не 

надано. 

 

 



 3 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

1. Підприємство як суб’єкт господарювання 

Організаційно-правові форми підприємств в Україні. Об’єднання 

підприємств. Суттєва характеристика промислового підприємства, критерії 

його ефективної діяльності. Фактори, що впливають на вибір організаційно-

правової форми підприємства. 

2. Капітал і виробничі фонди 

Основні виробничі фонди як фактор виробництва: поняття, значення, 

класифікація, структура. Форми обліку та методи оцінки основних фондів на 

підприємстві. Поняття амортизації. Методи амортизації. Розрахунок 

амортизаційних відрахувань в Україні. Показники ефективності відтворювання 

та використання основних виробничих фондів. Оборотні виробничі фонди як 

фактор виробництва: поняття, значення, класифікація та структура. Показники 

ефективності використання матеріальних ресурсів. 

3. Забезпечення підприємства робочою силою 

Персонал підприємства: поняття, класифікація, структура. Методи 

розрахунку потреби підприємства у персоналі. 

4. Забезпечення підприємства оборотними коштами 

Джерела формування фінансових ресурсів та види грошових коштів 

підприємства. Оборотні кошти: поняття, призначення, кругообіг, структура. 

Нормування оборотних коштів. Норма та норматив. Обчислювання норм та 

нормативів за елементами оборотних коштів. Показники ефективності 

використання оборотних коштів підприємства. 

5. Виробнича програма та виробничі потужності підприємства 

Вимірювачі та показники виробничої програми підприємства та цеху, 

методика обчислювання. Поняття виробничої потужності підприємства. 

Фактори, що впливають на розмір виробничої потужності.  

6. Витрати і ціни на продукцію 

Собівартість промислової продукції: поняття, види, показники. 

Класифікація витрат на виробництво та реалізацію продукції. Два основних 

напрямки класифікації: за економічними елементами та статтями калькуляції. 

Граничні, елементні і комплексні, прямі і непрямі, постійні і змінні, основні і 

накладні витрати. Сфери, де використовуються ти чи інші класифікації витрат. 

Методи обліку витрат та калькулювання фактичної собівартості: нормативний, 

попередільний, позамовний. Зміст і методика обчислення кошторису 

виробництва. Сутність, функції та види цін на промислову продукцію. Сучасна 

модель ціни. Прибуток як функція ціни, витрат підприємства та кількість 

реалізованої продукції. Система знижок та націнок. Методи ринкового 

ціноутворення. 

7. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності 

підприємства 

Методи організації фінансової діяльності підприємств. Фінансові ресурси 

підприємств та джерела їх формування. Формування фінансових результатів 

діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка фінансового стану підприємства. 
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Прибуток: загальне поняття та види. Джерела одержування та напрямки 

використання прибутку. Прибуток як основа для начислення податків. 

Планування прибутку на підприємстві. Прямий та аналітичний методи 

планування прибутку. Рентабельність як показник ефективності діяльності 

підприємства: загальне поняття та значення. Рентабельність застосованих 

ресурсів та рентабельність продукції. Показники рентабельності ресурсів: 

рентабельність виробничих фондів, сукупних активів, власного капіталу. 

Показники рентабельності продукції: рентабельність реалізованої продукції, 

рентабельність певного виробу. 

8. Продуктивність, мотивація та оплата праці 

Продуктивність праці: поняття та показники вимірювання. Поняття 

оплати праці, її склад. Функції оплати праці. Нормування праці та тарифна 

система як елементи організації оплати праці на підприємстві. Форми та 

системи оплати праці. Визначення розміру заробітної плати за кожною з них. 

9. Інвестиційна діяльність підприємства 

Інвестиції: поняття та функціонально-елементний склад. Капітальні 

вкладення: поняття, різновиди та структура. Визначення необхідного обсягу і 

джерел фінансування капітальних вкладень. Поняття ефективності капітальних 

вкладень та її оцінка за офіційною методикою: загальні положення. Абсолютна 

та порівняльна ефективність капітальних вкладень, їх показники та критерії 

ефективності. Урахування чинника часу при обґрунтуванні ефективності. 

Визначення прибутковості окремих об’єктів інвестування  в умовах ринкової 

економіки. Поняття інвестиційного циклу, грошового потоку.  

10. Трансформація і реструктуризація підприємств 

Ліквідація підприємства шляхом банкрутства. Причини й симптоми 

банкрутства підприємств (фірми). Класифікація чинників, що сприяють 

банкрутству фірми. Процедура оголошення банкрутства підприємства в 

Україні. 

11. Економічна безпека підприємства 

Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за 

умов ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рівня 

економічної безпеки як основна причина кризового економічного стану 

підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і 

катастрофічна економічна криза, її основні причини й наслідки. Реакція 

керівництва фірми на економічну кризу, окремі фази цієї реакції: шок; 

оборонний відступ; аналіз характеру кризи; адаптація та зміна поведінки. 

 

РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

1. Система планів і контролю підприємства 

Сутність планування та його форми. Поняття плану. Форми вияву та 

змісту планування. Принципи планування. Типи планування. Види планів, їх 

характеристика. 

Предмет планування на підприємстві. Методи прийняття планових 

рішень. Контроль на підприємстві: цілі, завдання, функції та види. 
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Система планів на підприємстві. Етапи планування діяльності 

підприємства. Система показників та їх використання при розробці планів. 

2. Планування виробництва та виробничої інфраструктури 

підприємства 

Виробнича програма. Показники та складові частини виробничої 

програми. Методика та етапи планування виробничої програми підприємства. 

Аналіз виконання плану виробництва. Планування обсягів випуску продукції на 

основі плану обсягів продажу. Аналіз та планування виробничої потужності 

підприємства. Прийняття проекту виробничої програми. 

Планування виробничої інфраструктури. Ремонтне господарство. 

Інструментальне господарство. Транспортне господарство. Енергетичне 

господарство. 

3. Планування ресурсного забезпечення діяльності підприємства 

Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. 

Планування та визначення потреби в обладнанні. Потреба в запасних частинах. 

Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів. 

Розробка плану з праці та персоналу підприємства. Аналіз використання 

персоналу. Методика розробки пану з праці та персоналу. Планування 

продуктивності праці. Планування потреби в персоналі. Планування коштів на 

оплату праці. 

4. Планування витрат і фінансових ресурсів 

Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. Планування 

собівартості реалізованої продукції. Розрахунок калькуляційних статей прямих 

витрат. 

Планування потреби у фінансових ресурсах. Фінансове планування і 

контроль на підприємстві: сутність, зміст, показники. Планування прибутку 

підприємства. 

5. Планування розвитку підприємства 

Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової 

продукції. Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння 

нових виробів. Планування технічного та організаційного розвитку 

підприємства. 

Сутність бізнес-планування та необхідність його розробки. Етапи 

розробки та склад бізнес-плану. 

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 

1. Основи організації і управління виробничими системами. 

Сутність і роль організації виробництва в розвитку підприємства. Зміст і 

розвиток наукових основ організації виробництва. 

2. Виробничий процес і організаційні типи виробництва 

Поняття виробничого процесу. Склад та структура виробничого процесу. 

Поняття та види виробничих операцій. Принципи раціональної організації 

виробничого процесу.  

3. Організація виробничого процесу у часі та просторі 

Поняття та характеристика елементів виробничої структури 
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промислового підприємства. Фактори, що визначають виробничу структуру 

підприємства та необхідність її поліпшення. Поняття та склад виробничого 

циклу, його тривалість. Розрахунки тривалості виробничого циклу за різних 

способів поєднання операцій.  

4. Типи та методи організації виробництва 

Поняття типів виробництва, їх організаційно-економічні характеристики. 

Поняття методів організації виробництва, особливості їх визначення й 

застосування. Непотокове виробництво та його характеристика. Потокове 

виробництво та його характеристика. Вибір форми організації виробництва та 

визначення параметрів потокової лінії.  

5. Організація діяльності господарства промислового підприємства. 

Організація діяльності інструментального господарства. Організація 

діяльності ремонтного господарства. Організація діяльності енергетичного 

господарства. Організація діяльності транспортного господарства. Організація 

матеріально-технічного забезпечення виробництва. Організація управління 

якістю продукції на промисловому підприємстві. Оперативне управління 

виробництвом на підприємстві.  

 

РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ 

1. Концепція проекту 

Поняття та ознаки проекту. Концепція проекту за методикою ЮНІДО та 

Всесвітнього банку. Визначення мети проекту. Оточення проекту та його 

учасники. Класифікація проектів: основні властивості проектів, види проектів. 

Поняття про управління проектом. 

2. Життєвий цикл проекту 

Поняття життєвого циклу проекту. Фази та стадії проектного циклу за 

методиками Всесвітнього банку та UNIDO, їх зміст. 

3. Аспекти проектного аналізу 

Маркетинговий аналіз. Технічний, екологічний, соціальний та 

інституціональний аналіз. Фінансовий та економічний аналіз. 

4. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у 

часі 

Витрати й вигоди в проектному аналізі. Прирістна природа витрат і 

вигод. Специфіка визначення витрат і вигод та їх кількісна оцінка у 

фінансовому та економічному аналізі. Альтернативна вартість та її 

використання в проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Дисконтування, 

ставка дисконту. Теперішня та майбутня вартість грошей. 

5. Грошовий потік 

Поняття грошового потоку, причини застосування його в інвестиційному 

проектуванні. Методологічні принципи розрахунку грошового потоку. 

Прогнозування потоку грошових коштів. Урахування інфляції у проектному 

аналізі. Номінальна й реальна величина грошових коштів. Методичні підходи 

до розрахунку реальної величини грошового потоку. 
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6. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень 

Методи оцінки ефективності інвестицій. Показники ефективності (чиста 

приведена вартість, внутрішня норма доходності, індекс доходності, період 

окупності та ін.): економічний зміст, розрахунок, переваги й недоліки, 

доцільність використання. 

7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 

Визначення точки беззбитковості. Маржинальний аналіз та його 

інструментарій. 

 

РОЗДІЛ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І 

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ 

1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

Господарські рішення та їх види. Способи формалізації та реалізації 

господарських рішень. Якість і ефективність господарських рішень. 

2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності 

Процес прийняття господарських рішень. Основні моделі та засоби 

прийняття рішень. Характер та умови прийняття господарських рішень. Закони 

та закономірності, що впливають на прийняття рішень. 

3. Методичні основи розробки та обґрунтування господарських 

рішень 

Методи розробки рішень господарської діяльності. Обґрунтування 

господарських рішень. Прогнозування та аналіз господарських рішень. 

4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької 

діяльності 

Сутність і види невизначеності. Критерії прийняття рішень в умовах 

невизначеності. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень. 

5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських 

рішень 

Характеристика ризику як економічної категорії. Класифікація 

підприємницьких ризиків. Обґрунтування господарських рішень в умовах 

ризику. 

6. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень 

Проектний ризик та прийняття господарських рішень. Прийняття 

фінансових рішень за умов ризику. 

7. Оцінювання підприємницьких ризиків 

Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності. Кількісний аналіз 

ризиків господарювання. Методи кількісного оцінювання підприємницьких 

ризиків. 

8. Основи ризик-менеджменту 

Особливості управління ризиками господарської діяльності. Напрями та 

методи регулювання ступеня ризику. 
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СТРУКТУРА БІЛЕТУ 

на фахове вступне випробування до вступу на ОППП магістра 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

(спеціалізація «Економіка підприємства») 

(спеціалізація «Підприємництво та організація бізнесу») 

(спеціалізація «Торгівельна справа та комерційна діяльність») 

 

1. На виконання тестового завдання відведено 150 хвилин. 

2. Тест складається з 50 тестових завдань. 

 

Структура білету 

Зміст Максимальна 

кількість балів 

Тестова частина 100 

 розділ 1 – Економіка підприємства – 18 питань по 2 

бали за правильну відповідь; 

36 

 розділ 2 – Планування і контроль на підприємстві – 

8 питань по 2 бали за правильну відповідь; 

16 

 розділ 3 – Організація виробництва – 8 питань по 2 

бали за правильну відповідь; 

16 

 розділ 4 – Проектний аналіз – 8 питань по 2 бали за 

правильну відповідь; 

16 

 розділ 5 – Обґрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків – 8 питань по 2 бали за правильну 

відповідь. 

16 

 

3. Завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ. Кожне 

тестове питання оцінюється у 2 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. База даних забезпечує не менше 15 білетів. 

6. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче. 

 

1.  

Зміст питання: 

а б в г 

а) перший варіант відповіді; 

б) другий варіант відповіді; 

в) третій варіант відповіді; 

г) четвертий варіант відповіді. 

 


