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Пояснювальна записка 
 

Програма фахового вступного іспиту для абітурієнтів, що вступають на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю: 
051. Економіка (Економіка підприємства) розроблена згідно вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста і галузевого стандарту 
вищої освіти вказаної спеціальності. До тестових завдань включені питання з 
фахових дисциплін, що вивчались за типовим навчальним планом для 
підготовки кваліфікованих робітників. 

 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
знати: 
 основні етапи становлення та розвитку економічної теорії як науки; 
 сучасну теорію виробництва та його факторів; 
 суть економічних законів і механізми їх використання людьми у 

господарській діяльності; 
 суть і закономірності розвитку економічної системи та її структурних 

елементів зокрема; 
 розвиток форм організації суспільного виробництва та теоретичні 

основи ринкової економіки. 
 систему макроекономіки, її основні результати й показники, чинники і 

критерії макроекономічного зростання та економічного розвитку; 
 методи державного регулювання економіки;  

 

вміти: 
 охарактеризувати економічні відносини та їх основні елементи; 
 аналізувати особливості розвитку та становлення економічних 

відносин між людьми в процесі господарської діяльності; 
 оцінювати реальні економічні процеси та тенденції розвитку світової  
 економіки; 
 грамотно аргументувати своє бачення економічної ситуації в країні і 

світі. 
 

 
 
 
 
 



ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 

Тема 1. Економічна теорія: предмет і метод пізнання 
 Поняття економіки, як системи економічних знань. Економічні категорії і  
закони. Економічна думка в Україні. 
 
Тема 2. Суспільне виробництво та його результати 
Поняття та фази суспільного виробництва. Основні фактори суспільного 
виробництва, їх взаємодія. Результативні показники суспільного 
виробництва; 
 
Тема 3. Економічні відносини власності 
Категорії власності. Основні функції та форми власності. Відносини 
власності у капіталістичному суспільстві. 
 
Тема 4. Розподіл і формування доходів населення 
Суть і принципи розподілу необхідного продукту. Форми розподілу 
необхідного продукту. Сімейні доходи. Мінімальний і оптимальний 
споживчий бюджет. Характеристика Чистого доходу. 
 
Тема 5. Товарне виробництво 
Товарне виробництво як першооснова ринку. Властивості та Класифікація 
товару. Вартість товару і фактори, що на неї впливають. 
Конкурентоздатність товару, її оцінка. Життєвий цикл товару та його 
стадії. 
 
Тема 6. Теорія грошей. Інфляція 
Суть грошей та їх функції. Закон грошового обігу. Інфляція: суть, 
причини,види та шляхи подолання. 
 
Тема 7. Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва 
Роль ринку, суть і функції. Закон попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 
Конкуренція. Монополія. Антимонопольна політика. 
 
Тема 8. Фінансово-кредитна система в ринковій економіці 
Суть фінансів в умовах ринку. Кредит. Банки, їх суть та функції. 
 
Тема 9. Економічний ріст та циклічні коливання 
Виробництво і відтворення: типи, джерела відтворення. Суть економічного 
зростання, його показники, типи темпи. Циклічний характер виробництва.  
Економічний цикл та його фази. 
 
Тема 10. Відтворення й зайнятість трудових ресурсів 
Умови становлення ринку праці та механізм функціонування. Безробіття: 
суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки. Номінальна і 
реальна заробітна плата. 



Тема 11. Державне регулювання економіки 
Державний сектор у ринковій економіці. Форми державного втручання в 
економіку. Соціальний захист населення. 
 
Тема 12. Тенденції розвитку світового господарства 
Основні форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна міграція 
робочої сили. Суть світового ринку, світові ціни. Валютні відносини і 
валютна система. Валютний ринок і види угод на ньому. Валютний курс. 
 
Тема 13. Інтеграція економіки України у світове господарство 
Міжнародна економічна інтеграція. Інтеграційні зв’язки в межах СНД. 
 
 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 
Тема: 1 Підприємство як господарський суб’єкт ринкової економіки 
Поняття суб’єкта господарювання та види підприємств. Організаційна та 
виробнича структура підприємства. Види й організаційно-правові форми 
об’єднань підприємств. 

 
Тема:2 Організація виробництва і виробнича інфраструктура 
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 
підприємства. Формування та структура виробничого процесу. Основні 
принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи 
виробництва та їх характеристика. Виробничий цикл, його характеристика 
та структура. Методи організації виробництва.  
Поняття, види і значення інфраструктури виробництва. Капітальне 
будівництво на підприємстві. 
 
Тема:3 Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 
Виробнича програма підприємства. Планування обсягів виробництва 
продукції. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Якість та 
конкурентоспроможність продукції. Стандартизація та сертифікація 
продукції. 
 
Тема: 4 Управління і структура 
Поняття і сучасні принципи управління. Функції управління підприємством. 
Методи управління підприємством. Організаційні структури управління 
підприємств 
 
Тема: 5 Капітал. Виробничі фонди і нематеріальні ресурси 
Суть, види та функції капіталу. Виробничі засоби підприємства. 
Класифікація, структура, облік та оцінка основних засобів. Знос і 
амортизація основних засобів. Показники використання основних засобів 
підприємства. Поняття та види нематеріальних ресурсів. Поняття та 



класифікація нематеріальних ресурсів підприємства. Визначення та оцінка 
нематеріальних ресурсів. Амортизація нематеріальних ресурсів. 

 
Тема:6  Інвестиції та оборотні кошти 
Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій. Основні поняття 
інвестиційної діяльності, її об’єкти та суб’єкти. Поняття, види та форми 
здійснення іноземних інвестицій. Оцінка економічної ефективності 
виробничих інвестицій. Склад та структура оборотних засобів 
підприємства. 
 
Тема: 7 Персонал підприємства 
Поняття, класифікація та структура персоналу. Кадрова політика 
підприємства. Планування та формування персоналу підприємства. 
 
Тема:8  Продуктивність, мотивація та оплата праці 
Продуктивність праці персоналу: сутність, методи вимірювання та фактори 
зростання. Заробітна плата і джерела її формування. Тарифна система, її 
елементи. Форми і системи оплати праці. 
 
Тема:9  Поточні витрати і ціноутворення 
Характеристика витрат та їх класифікація. Групування витрат за 
економічними показниками. Витрати виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг). Витрати, що не входять до собівартості реалізованої 
продукції. Механізм ціноутворення на підприємстві. 
 
Тема: 10 Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності 
Характеристика фінансової діяльності підприємства. Сутність і формування 
прибутку. Ефективність діяльності підприємства. 
 

Тема:11 Регулювання, прогнозування і планування діяльності 
Прогнозування й регулювання діяльності підприємства. Сутність 
планування і особливості його здійснення на підприємстві. Система планів 
підприємства. Різновиди планів та їх комплекси. Зміст і структура поточних 
планів. Система оперативно-календарного планування на підприємстві. 
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