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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

1. Сутність підприємства, цілі і принципи діяльності підприємств в 

сучасних умовах 

2. Форми та моделі підприємництва 

3. Державне регулювання підприємницької діяльності 

4. Характеристика організаційно-правових форм підприємств  

5. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств 

6. Сутність, функції і методи управління діяльністю підприємства 

7. Сутність цін, їх види, структура 

8. Маркетингова діяльність і формування виробничої програми  

9. Класифікація  персоналу підприємства 

10. Визначення чисельності працівників 

11. Продуктивність праці персоналу 

12. Соціально-економічна сутність заробітної плати 

13. Форми й системи оплати праці 

14. Методи оцінки основних фондів 

15. Знос і амортизація основних фондів 

16. Система показників ефективності використання основних фондів 

17. Визначення потреби в оборотних коштах 

18. Основні поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти 

19. Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності 

на підприємстві 

20. Поняття, види та чинники формування виробничої потужності 

підприємства 

21. Матеріальні запаси і управління ними 

22. Організаційні типи виробництва 

23. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції 

24. Кошторис витрат 

25. Калькулювання собівартості продукції 

26. Прибуток підприємства, його суть, функції і види 

27. Поняття інвестиційного та інноваційного проектів 

28. Сутнісна характеристика і види ефективності діяльності підприємства 

29. Оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства 

 

 

 



2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: 

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

2. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. / О.О.Гетьман, В.М. Шаповал – К.: 

Центр навч. літ., 2006 – 488с. 

3. 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. 

 

 Додаткова: 

 

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

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

літератури, 2010. – 304 с. 

2. 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. 

3. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посіб./ Л.І. Шваб – К.: 

Каравела, 2004. – 568с. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 
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 (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.  
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