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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Побудова національної системи освіти України передбачає новий 

підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм 

якої виступає рівень компетентності випускників, раціональне поєднання їх 

теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці. 

Головним завданням вступного фахового випробування для вступників 

спеціальності 051 «Економіка» на освітній ступінь магістр є перевірка 

відповідності рівня підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».  

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня 

магістр за спеціальністю 051 «Економіка» – виявити рівень засвоєння знань 

та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти. 

Для складання вступного фахового випробування необхідні знання з 

дисциплін «Економіка підприємства», «Організація виробництва», 

«Потенціал і розвиток підприємства», «Капітал підприємства: формування та 

використання» а саме: 

- теоретичні та методологічні засади управління підприємством у 

конкурентному середовищі; 

– вміння ефективного використання ресурсного і виробничо-

господарського потенціалу підприємства; 

– теоретичні й практичні аспекти забезпечення розширеного 

відтворення підприємства; 

– засади формування та функціонування активів і капіталу 

підприємства, форм грошового обороту та системи грошових розрахунків; 

– застосування практичного інструментарію проведення фінансових 

розрахунків; 

– вивчення і узагальнення організаційних відносин у сфері 

безпосереднього виробництва матеріальних благ; 

– основні поняття та категорії дисципліни, на основі системного 

розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами; 

– закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та 

оцінки потенціалу підприємства; 

- основні джерела залучення капіталу, методи його формування та 

джерел залучення; 

- способи визначення вартості капіталу підприємства; методи оцінки 

ефективності використання капіталу. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

 

 

Не склав 
0 – 99 

Вступник виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає  порушення норми літературної мови. 

С
к
л
ав

 

Початковий 

100 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовленнєвому оформленні; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

101 – 109 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

110 – 119 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння;  

невпевнено відповідає на запитання. 

Середній 

120 – 129 

Вступник виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння. 

Вступник частково розкриває питання при допомозі 

викладача. 

Середній 

130 – 139 

Вступник  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння, 

частково розкриває питання. 

140 – 149 

Вступник виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає помилки 

у викладі матеріалу;у відповіді є поодинокі недоліки. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал. 

Достатній 

150 – 159 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал. 

160 – 169 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни; у відповіді є 

поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал.  



170 – 179 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни; у відповіді є 

поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу. 

Вступник уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал, робить власні висновки. 

Високий 

180 – 189 

Вступник виявляє високі знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі. Вступник уміє зіставляти та узагальнювати 

засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє 

евристичний інтерес. 

190 – 199 

Вступник ґрунтовно і повно викладає навчально-

науковий матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, 

обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко 

розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання 

для аналізу соціально-економічних явищ, наводить 

приклади соціально-економічних досліджень. 

200 

Вступник ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває 

суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

соціально-економічних явищ, наводить приклади 

соціально-економічних досліджень. 

 

 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 



ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1. Економіка підприємства 
 

Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі 

господарювання 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва 

1. Теорії підприємств та їх характеристика.  

2. Поняття підприємства та основні цілі функціонування і головні 

напрямки його діяльності. 

3. Сутність, принципи здійснення підприємницької діяльності та 

характеристика її основних типів. 

4. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві.  

5. Мале підприємництво: поняття, значення, основні чинники 

ефективного розвитку. 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

1. Класифікація видів підприємств.  

2. Характеристика основних організаційно-правових форм підприємств.  

3. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств в Україні.  

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

1. Поняття ринкової системи, її структура та функції.  

2. Елементи мікросередовища та їх вплив на діяльність підприємства.  

3. Класифікація та характеристика основних компонентів 

макросередовища. 

Тема 4. Структура та управління підприємством 

1. Управління підприємством: сутність, функції та методи здійснення.  

2. Характеристика типів організаційних структур управління 

підприємствами.  

3. Виробнича структура підприємства: поняття, види та чинники 

формування.  

4. Поняття, види та роль інфраструктури підприємства. 

Тема 5. Ринок і продукція 

1. Ринок товару: сутність, структура та основні маркетингові 

параметри.  

2. Оцінка та прогнозування попиту на продукцію підприємства.  

3. Поняття та класифікація продукції (робіт, послуг).  

4. Вартісні і натуральні вимірники обсягу продукції. 

 

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

Тема 6. Планування діяльності підприємства 

1. Сутність планування, його види, принципи здійснення та методи.  

2. Стратегічне планування і формулювання стратегії розвитку. 

3. Характеристика тактичного та оперативно-календарного планування.  

4. Поняття, призначення та типові розділи бізнес-плану підприємства.  



Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

1. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства.  

2. Система показників для оцінки чисельності, стану, руху робочої сили 

на підприємстві.  

3. Методичні підходи при плануванні чисельності окремих категорій 

працівників підприємства.  

4. Продуктивність праці персоналу: сутність, показники і методи її 

вимірювання та напрямки підвищення.  

5. Мотивація персоналу: сутність, види та основні методи впливу.  

6. Оплати праці на підприємстві: сутність, державна політика загальна 

організація.  

7. Сутнісно-видова характеристика форм і систем оплати праці 

персоналу. 

Тема 8. Капітал підприємства 

1. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.  

2. Основні засоби підприємства: поняття, функціонально-елементний 

склад та оцінка.  

3. Системи показників технічного стану й руху основних засобів 

підприємства.  

4. Знос та амортизація основних засобів: поняття, вимірювання та 

методи нарахування  

5. Показники та шляхи підвищення ефективності використання 

основних фондів. 

6. Оборотний капітал підприємства: сутність, функціонально-

елементний склад та процес трансформації. 

7. Методи визначення потреби в оборотних коштах підприємства. 

8. Показники та шляхи підвищення ефективності використання 

оборотних коштів підприємства. 

 

Змістовий модуль 3. Інвестиційно-інноваційний та технічний 

розвиток підприємства 

Тема 9. Інвестиції 

1. Поняття, сутність та класифікація інвестицій.  

2. Визначення необхідного обсягу та джерел формування виробничих 

інвестицій.  

3. Загальна характеристика фінансових інвестицій.  

4. Інвестиційні проекти: фази та етапи обґрунтування. 

Тема 10. Інноваційна діяльність 

1. Сутність, значення та класифікація інновацій.  

2. Науково-технічний прогрес, його форми та напрями прояву.  

3. Загальна характеристика, об’єкти, напрями і тенденції розвитку 

організаційного прогресу на підприємствах.  

Тема 11. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

1. Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та 

принципи організації.  



2. Організаційні типи виробництва та їх сутнісна характеристика.  

3. Методи організації виробництва, їх ключові ознаки та ефективність 

застосування.  

4. Основні форми організації виробництва, необхідність їх застосування 

та характеристика. 

5. Характеристика та основні групи показників якості продукції. 

Тема 12. Техніко-технологічна база та виробнича потужність 

1. Поняття, склад і значення техніко-технологічної бази виробництва.  

2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком 

підприємства.  

3. Сутнісно-видова характеристика та переваги лізингу. 

4. Поняття, види, методичні основи визначення обсягу та ступеню 

використання виробничої потужності підприємства. 

 

Змістовий модуль 4. Витрати, результати та ефективність 

виробництва 

Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

1. Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства. 

2. Собівартість продукції. 

3. Калькулювання собівартості продукції. 

4. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції. 

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

1. Характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення.  

2. Поняття, види та порядок формування і напрями використання 

прибутку підприємства.  

3. Система показників рентабельності та методика їх визначення.  

4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 

 

 

Розділ 2. Організація виробництва 
 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи організації виробництва 

Тема 1. Організаційні основи виробництва 

Сутність і суспільне значення виробництва. Предмет, метод і зміст 

курсу. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва. 

Тема 2. Виробничі системи 

Виробництво як відкрита система. Організаційні основи виробничих 

систем. Підприємство – складна виробнича система. 

Тема 3. Виробничі процеси і організаційні типи виробництва 

Технологія і виробничий процес. Принципи раціональної організації 

виробничого процесу. Планування виробничого процесу. Організаційні типи 

виробництва. 

 

 



Тема 4. Організація трудових процесів і робочих місць 

Трудовий і виробничий процес. Організація праці та її форми. 

Організація і обслуговування робочих місць. 

Тема 5. Нормування праці 

Вимірювання праці. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу. 

Визначення норм праці. 

 

Змістовий модуль ІІ. Виробнича інфраструктура і технічне 

обслуговування 

Тема 6. Побудова виробничої структури підприємства 

Просторові зв’язки у виробничому процесі. Виробнича структура та її 

види. Просторове розташування підприємств. 

Тема 7. Організація виробничого процесу в часі 

Виробничий цикл. Розрахунок тривалості виробничого циклу 

просторового процесу. Визначення виробничого циклу складного процесу. 

Тема 8. Організація допоміжних виробництв 

Виробнича інфраструктура. Забезпечення виробництва технологічним 

оснащенням. Ремонтне обслуговування устаткування. Енергетичне 

забезпечення виробництва. 

Тема 9. Організація обслуговуючих господарств 

Транспортне обслуговування. Матеріальне обслуговування 

виробництва. 

Тема 10. Одиничний і партіонний метод організації виробництва 

Сутність і умови виробу організаційного методу. Організація не 

потокового виробництва. Партіонний метод обробки.  

Тема 11. Організація потокового й автоматизованого виробництв 

Потокове виробництво. Автоматизоване виробництво. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Організація комплексної технічної підготовки 

виробництва 

Тема 12. Організаційно – виробниче забезпечення якості та 

конкурентоспроможності продукції 

Якість продукції (послуг). Контроль якості та випробування продукції. 

Міжнародні системи управління якістю продукції. Конкурентоспроможність 

продукції. Міжнародні системи сертифікації. 

Тема 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової 

продукції 

Система створення та освоєння нової продукції. Організація науково – 

технічних досліджень і конструкторської підготовки виробництва. Проектно 

– конструкторська підготовка виробництва. Технологічна і екологічна 

підготовка виробництва. Організаційна підготовка виробництва й освоєння 

нового продукту. 

 

 

 



Тема 14. Організаційне проектування виробничих систем 

Загальні положення та принципи формування організаційного проекту 

виробництва. Діагностика стану виробничої системи. Процес організаційного 

проектування та раціоналізації виробничих систем. 

 

 

Розділ 3. Потенціал і розвиток підприємства 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та оцінки 

потенціалу підприємства 

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 

Сутнісно-змістова еволюція терміна «потенціал», потенціал підприємства, 

структура потенціалу підприємства. Вивчення еволюції наукового розуміння 

терміна «потенціал». Основні риси потенціалу підприємства, визначення моделі 

потенціалу підприємства. Сутність складових елементів структури потенціалу 

підприємства, їх форм. 

Тема 2. Формування потенціалу підприємства 

Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. Особливості 

економічних систем. Формування потенціалу підприємства. Ефект синергії. 

Алгоритм формування потенціалу підприємства. Оптимізація структури 

потенціалу підприємства. 

Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні. Методи оцінки 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Прикладні моделі оцінки 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 

Тема 4. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства 

Оцінка потенціалу підприємства. Вартість та її модифікації. Формування 

вартості потенціалу підприємства. Принципи оцінки потенціалу підприємства. 

Тема 5. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства 
Методологія визначення вартості. Процес та коефіцієнт капіталізації. 

Функції грошової одиниці. Ставка дисконту та норма відшкодування капіталу. 

Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства. Результатна оцінка 

потенціалу підприємства. 

 

Змістовий модуль ІІ. Оцінка ресурсного потенціалу підприємства 

Тема 6. Оцінка вартості земельних споруд  

Земельна ділянка, об’єкт нерухомості, будівля, споруда. Поліпшення 

земельної ділянки. Види зносу будівель і споруд та методи їх визначення. 

Цілісний земельно-майновий комплекс. Методичні основи оцінки вартості 

земельних ділянок, будівель і споруд. 

Тема7. Оцінка ринкової вартості машин і обладнання. 

Інвентарний об’єкт. Класифікація та ідентифікація машин і 

обладнання. Технологічне, функціональне, економічне старіння. Строк 

служби. Методичні особливості оцінки машин та обладнання. 

 



Тема 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінки  

Інтелектуальна власність. Нематеріальні активи. Портфель 

нематеріальних активів. Менеджмент нематеріальних активів. Науково-

технічна продукція та науково-технічна інформація. 

Тема 9. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання 
Поняття трудовий потенціал, його основне значення в економічних 

відносинах. Психофізіологічний, кваліфікаційний та соціальний потенціал. 

Одиниця виміру трудового потенціалу. 

Тема 10. Оцінка вартості бізнесу 

Особливості методів оцінки вартості бізнесу. Гудвіл. Оцінка вартості 

бізнесу та особливості методів. Модель вартості бізнесу. Види підходів до 

оцінки вартості бізнесу. 

 

 

Розділ 4. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

Зміст дисципліни 

 

Тема 1. Сутність і види капіталу 

Капітал на підприємстві означає головну суму коштів, необхідних для 

започаткування та здійснення виробництва. Власник капіталу, купуючи на 

ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, поєднує їх у процесі праці 

й після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу 

вартість, ніж була ним авансована. 

Тема 2. Оцінка, класифікація та структура основних фондів 

підприємства 

Оцінка основних фондів підприємства є грошовим вираженням їхньої 

вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу 

основних фондів, їхньої динаміки і структури, розрахунку економічних 

показників господарської діяльності підприємства за певний період. 

Тема 3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів 

Просте й розширене відтворення основних фондів відбувається в 

безперервному процесі здійснення різних його взаємозв’язаних форм – 

ремонту, модернізації та заміни окремих елементів засобів праці; технічного 

переозброєння, реконструкції та розширення діючих цехів, виробництв і 

підприємств у цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих 

об’єктів. 

Тема 4. Ефективність відтворення та використання основних фондів 

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності 

виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та використання 

діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють 

постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного 

підприємства, а з іншого – дають змогу збільшувати обсяг виробничої 



продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість 

виробів за рахунок питомої амортизації й витрат на обслуговування 

виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість. 

Тема 5. Структура, нормування та використання оборотних фондів 

підприємства 

Оборотні фонди підприємства мають матеріальну речову і вартісні 

форми. У практиці планування та обліку господарської діяльності до складу 

оборотних фондів включають: виробничі запаси і незавершене виробництво 

та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх періодів. 

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи 

Нематеріальні ресурси. Нематеріальні активи підприємства. Оцінка 

вартості та амортизація нематеріальних активів 

Тема 7. Формування та функції Власного капіталу та забезпечення 

зобов’язань 

Поняття «капітал» асоціюється з поняттям «власність». У момент 

створення підприємства його стартовий капітал втілюється у важливих, 

інвестованих засновниками (учасниками) і являє собою вартість майна 

підприємства. 

Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних, 

нематеріальних та фінансових ресурсів-носіїв прав власності окремих 

суб’єктів, а також частини інвестованих коштів. 

Тема 8. Формування та облік Статутного капіталу на державному 

підприємстві та акціонерному товаристві 

Статутний капітал на державному підприємстві являє собою державні 

кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунком 

на підприємстві у вигляді основних та оборотних засобів. Розміри основних і 

оборотних засобів визначаються обсягом виробничої діяльності. 

Тема 9. Формування та облік майнового та резервного капіталу 

Статутний капітал на підприємствах різних форм власності (крім 

державної) це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) 

засновниками підприємства при його створенні. 

Тема 10. Облік вилученого та неоплаченого капіталу на підприємствах 

Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії, або 

часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників. 

Неоплачений капітал підприємства являє собою суму заборгованості 

власників (учасників) за внесками «Статутного капіталу». 
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