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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

 Дисципліна «Економіка підприємства» 

Теорії та моделі підприємств 

Основи підприємництва 

Види і організаційно-правові форми та напрями діяльності підприємств 

Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Основи управління підприємством. 

Структура підприємства 

Ринок і продукція (послуги) 

Товарна та цінова політика підприємства 

Прогнозування та планування діяльності підприємства. 

Виробнича програма підприємства. 

Техніко – технологічна база і виробнича потужність підприємства. 

Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика 

Фінансово – економічні результати діяльності підприємства. 

Персонал підприємства, продуктивність праці. 

Мотивація і оплата праці. 

Інтелектуальний капітал. 

Основний капітал підприємства 

Оборотний капітал 

Інвестиції 

Інноваційна діяльність. 

Організація виробництва. 

Система забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції (послуг) 

Витрати на виробництво і реалізацію продукції. 

Ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність. 

Сучасні моделі розвитку підприємств 

Економічна безпека та антикризова діяльність 

Оптимізація бізнес-процесів підприємства 

Реструктуризація та ліквідація підприємств (організацій) та об'єднань 

Рекомендована література 

1. Азізов С.П. та ін. Організація виробництва і аграрного бізнесу в 

сільськогосподарських підприємствах – К.: ІАЕ, 2001. – 834 с. 

2. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник  

/ В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2013. – 779 с.  

3. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. / О.О.Гетьман, В.М. Шаповал – К.: Центр навч. літ., 2006 – 

488с. 



4. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / В. І. 

Гринчуцький, Е. Т.  Карапетян, Б. В. Погріщук – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

– 304 с. 

5. Грицак М. Г. Економіка підприємств : підручник / М. Г. Грицак, А. М . Колот, 

О.Г. Медрул  [та ін.] ; [за заг. і наук. ред. Г.О. Швиданенко]. –  К. : КНЕУ, 2009. – 

816 с. 

6. Економіка сільського господарства: навч. посібник / Збарський В.К., Мацибора 

В.І., Чалий A.A. та ін. За ред. В.К Збарського і В.І. Мацибори. – К.: Каравела, 2010. - 

280 с. 

7. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посіб./ Л.І. Шваб – К.: Каравела, 2004. – 

568с. 

 

 Дисципліна «Проектний аналіз» 

Основні положення інвестиційного проектування  

Життєвий цикл проекту  

Критерії оцінки інвестиційних проектів  

Комерційний аналіз  

Технічний аналіз 

Екологічний аналіз  

Інституційний аналіз  

Соціальний аналіз  

Фінансовий аналіз  

Економічний аналіз 

Аналіз ризику 

Рекомендована література 

1. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз / Ю.В. Богоявленська – К.: Кондор, 2006. 

– 336 с.  

2. Верба В. А. Проектний аналіз: Підручник. / Верба В. А., Загородніх О. А. – К.: 

КНЕУ, 2000. – 322 с. 

3. Гуторов О. І. Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / 

Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2001. – 84 с. 

4. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / 

В.А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков . - К. : КНЕУ, 2002. - 297 с. 

5. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Учебное пособие. / 

Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. – Киев : Абсолют – В, Эльга, 1999. – 

304 с. 

 

Дисципліна «Економічний аналіз»  

Поняття, значення та організація аналізу господарської діяльності 

Метод та прийоми економічного аналізу 



Порівняльний аналіз 

Методика факторного аналізу 

Методика виявлення і підрахунку резервів в аналізі господарської діяльності 

підприємств 

Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства 

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Аналіз фінансового стану підприємства 

Рекомендована література 

1. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Чумаченка М.Г. – К.: КНЕУ, 

2001. – 458 с. 

2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. / Івахненко В.М. – 5-те 

вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 261 с. 

3. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. / Кононенко О., Маханько О. – Х.: 

Фактор, 2008. – 208 с. 

4. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. / Г.І. Купалова – К.: 

Знання, 2008. – 639 с.  

5. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. / Є.В. Мних – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2003. – 412 с. 

6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.В. 

Савицька – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.  

 

Дисципліна «Економіка та організація інноваційної діяльності» 

Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів 

Особливості створення інновацій та формування попиту на них 

Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 

Система управління інноваційними процесами 

Інноваційний проект: обгрунтування та реалізація 

Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності фірми.  

Комерціалізація результатів інноваційної діяльності 

Інноваційно-технологічна безпека 

Рекомендована література 

1. Економіка і організація інноваційної діяльності: підручник / [Волков О. І., 

Денисенко М.П., Гречан А. П. та др.]; Под ред. О. І. Волкова. - [3-е изд.]. - К. : Центр 

учбової літератури,  2007. - 662 с. 

2. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. 

Йохна, В. В. Стадник. - К. : Видав. центр «Академія», 2005. - 400 с. 



3. Минів Р. М. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Р. М. Минів, Б. Б. Батюк. - 

Львів: в-во «Сполом», 2011. - 132 с. 

 

Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» 

Сутнісна характеристика господарських рішень 

Технологія прийняття рішень господарської діяльності 

Обґрунтування  господарських рішень та оцінювання їх ефективності 

Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності 

Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності 

Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 

Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику 

Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень за умов ризику 

Якісне оцінювання підприємницьких ризиків 

Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків 

Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризику 

Рекомендована література 

1. Донець Л. І., Шепеленко О. В., Баранцева С. М., Сергеева О. В., Веремейчик О. 

Ф.  Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Навч. посіб. / За 

заг. ред. Донець Л. І. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 472 с. 

2. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка 

ризиків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 252 с.  

3. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. — К.: 

ЦНЛ,  2003. — 188 с. 

4. Пасічник В.Г. Економічне обгрунтування господарських рішень. Навчальний 

посібник. – 2005 р.- 144с. 

 

3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 

репродуктивної (не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти відповідей, 

з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове завдання (1-50) 

оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за 

тестову частину становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач (завдань) 

відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 

компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним 

рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня розкриття питання 

http://www.cul.com.ua/catalogue.html?it=133
http://www.cul.com.ua/catalogue.html?it=133
http://www.cul.com.ua/catalogue.html?it=133


(вирішення завдання), репродуктивна частина фахового випробування оцінюються 

за такими критеріями: 

 завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 100 

балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою від 

100 до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна  позитивна  оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 

вступне випробування складає  120  балів.  Особи,  які отримали на фаховому 

вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 

позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., професор Т.І. Яворська 

 

 

 

 

Декан факультету економіки та бізнесу  

к.е.н., доцент             С. В. Карман 
 


