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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Освітньо-професійною програмою підготовки фахових молодших бакалаврів 

за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" пр и вступі на 

навчання для випускників, що мають диплом «Кваліфікованого робітника», 

передбачається складання вступного фахового випробування.  

Перелік питань  до фахового випробування базується на навчальному матеріалі 

фундаментальних та спеціальних дисциплін, що вивчались за ступенем 

«Кваліфікований робітник». 

Мета вступного фахового випробування полягає у визначенні рівня 

підготовленості вступників, які бажають навчатись  за спеціальністю 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітньо-професійна програма 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність").  

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

вступники повинні мати повну загальну середню освіту, знання, навички за 

кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник», а також здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі гуманітарних та соціально -економічних, 

природничо-наукових, загальноекономічних, фахових наук. 

Предметом фахового вступного випробування є знання та вміння набуті 

випускниками при вивченні  предметів «Основи ринкової економіки і 

підприємництва» , «Основи галузевої економіки і підприємництва».    

Вступний фаховий іспит проводиться у формі тестування.  Оцінювання рівня 

підготовленості вступника на вступному іспиті здійснюється за шкалою 100-200 балів. 

Користуватися додатковими джерелами інформації під час іспиту не дозволяється.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Зміст програми 

 «Основи ринкової економіки і підприємництва». 

Тема 1 Предмет економічної науки. 

Методи економічного дослідження та економічне моделювання. 

Еволюція поглядів на предмет. Економічна теорія та її значення у пізнанні 

соціально економічних процесів. Основні етапи становлення та розвитку 

економічної науки. 

Економічні вчення рабовласництва, феодалізму, періоду первісного 

нагромадження капіталу. Меркантилізм, фізіократія. Класична політична 

економія. Розвиток економічної думки в Україні. Сучасна економічна наука та її 

роль в розвитку ринкової економіки. 

Тема 2 Економіка та ї роль в суспільному житті. 

Виробництво і споживання. Виробництво та йог фактори. Структура 

виробництва. Економічний зміст виробництва. Структурні елементи виробництва. 

Продуктивні сили та виробничі відносини. Фактори виробництва: земля, пр аця, 

капітал, здатність до підприємницької діяльності. 

Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності 

економічної поведінки виробника. Зміст обмеженості виробничих ресурсів. 

Відтворювані та не відтворювані ресурси. 

Економічна потреба та інтереси суспільства. Закономірності економічної 

поведінки споживача. 

Зміст потреб та їх класифікація. Причини безмежності потреб. Структура 

споживчих благ. Поведінка споживача на ринку. Споживацькі оцінки корисності.  

Тема 3 Основні моделі сучасної організації економіки. 

  Командно-адміністративна економіка, її основні риси та протиріччя. Шлях 

від вільної ринкової економіки до економіки змішаного типу. Виникнення 

соціальної ринкової економіки. 

Тема 4 Форми суспільного господарювання. 

Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Товар  і його 

властивості, вартість товару. Умови виникнення товарного виробництва. Його 

основні характеристики. Товар як основна ланка товарного виробництва.  



Гроші. Виникнення і сутність грошей. Їх функції. Розвиток грошової системи 

в Україні. Види сучасних грошей: готівкові, безготівкові, замінники грошей, 

міжнародні гроші. Закон грошового обігу. 

Інфляція та її сутність, види, причини та наслідки. Шляхи подолання 

інфляції. Антиінфляційні заходи. Національна валюта та  її укріплення. 

Економічні закони товарного господарства. Закон вартості основний закон і 

регулятор товарного виробництва. Закони попиту і пропозицій у системі законів 

ринкової економіки. Значення законів товарного господарства у розвитку 

ринкової економіки. 

Тема 5 Структура та механізм функціонування ринкової економіки. 

Ринок як форма існування товарного господарювання. Сутність ринку і його 

роль, основні види ринку. Об’єкти і суб’єкти ринку. Умови і принципи 

функціонування ринку. Ринкове саморегулювання і його функції. Структура 

ринків. 

Конкуренція рушійна сила економічного прогресу. Конкуренція та її види. 

Соціальні наслідки конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольні дії 

держави. 

Попит, пропозиція, ринкова ціна. Визначення попиту, пропозиції ціни. 

Чинники попиту. Та пропозиції. Закони попиту і пропозиції та ринкова рівновага. 

Ціна ринкової рівноваги. 

Економічна роль держави в умовах ринку. Механізм господарювання в 

умовах ринкової економіки, її внутрішня структура та основні елементи. Ринкова 

інфраструктура та її функції. Визначення ринкової інфраструктури. Біржі: 

товарна, фондова, валютна. Основні напрями біржової політики. 

Тема 6 Економічні відносини власності. 

Економічні відносини власності. Роздержавлення та приватизація. Власність 

та її економічний зміст. Поняття відносин власності. Типи, форми та види 

власності. Суб’єкти власності і господарювання. 

Тема 7 Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки. 

Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва, умови існування. Види, 

підприємницької діяльності. Державне підприємство. Організаційно-правові 



форми підприємництва в Україні. Підприємницький дохід. Структура виробничих 

витрат. Альтернативні витрати та економічний прибуток. Підприємницький дохід, 

його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні чинники підприємницького доходу. 

Його розподіл. Виручка від реалізації (валовий дохід), витрати, балансовий та 

чистий прибуток. 

Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємництво і власність. 

Види підприємств. Малі підприємства: сутність, організація функціонування. 

Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні підприємства. 

Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу виробництва. 

Основні та оборотні фонди. Амортизація. Фондовіддача та фондомісткість. 

Собівартість та ціноутворення. 

Витрати виробництва і витрати підприємства. Собівартість продукції її 

структура. Система ціноутворення. Ціна. Комерційний розрахунок. Пр ибуток та 

його економічна природа. Норма і маса прибутку. Рентабельність підприємств.  

Тема 8  Менеджмент у підприємницькій діяльності. 

Основи менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Функції управління.  

Формування організаційної структури підприємства. 

Бізнес план та основні вимоги до його складання. 

Тема 9 Маркетинг у підприємницькій діяльності. 

Сутність. принципи та функції маркетингу його види. Міжнародний 

маркетинг. Принципи маркетингу та менеджменту механізми соціального 

регулювання ринкової економіки. Реклама та її роль в умовах ринкової економіки. 

Види, мова та стиль реклами. Реклама і збут товару. 

Тема 10 Відтворення суспільного продукту. Суть і види відтворення 

ВНП та його структура. Фактори зростання ВНП. 

Національний доход та його розподіл, перерозподіл, обмін та споживання.  

Національне багатство і його склад. Праця і природа — джер ело національного 

багатства. 

Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові р есурси та 

становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми регулювання.  

Ефективна зайнятість населення в умовах ринку. Безробіття та його 

економічна і соціальні наслідки. Допомога під час безробіття. 



Тема 11 Аграрна політика держави в сучасних умовах. 

Власність на землю — історичний аспект. Форми господарювання і земельні 

відносини на сучасному етапі. Власність і ціна землі — юридичний, економічний 

та соціальний аспект. 

Тема 12 Податкова система та податкова політика держави.  

Податкова система її регулююча функція.  

Класифікація податків. Механізм оподаткування. Прямі і непрямі податки у 

системі державного регулювання. Закон України «Про оподаткування прибутків 

підприємств і організацій». 

Тема 13 Фінанси: структура і механізм функціонування.  

Сутність фінансів. Зміст і суб’єкти фінансових відносин.  

Фінансова система і організація фінансового ринку. Ринок цінних паперів. 

Тема 14 Кредитна і банківська система. Кредитна система та її роль у 

суспільному виробництві. 

Банки їх сутність, види і функції. Реформа банківської системи. 

Державний бюджет. Дефіцит бюджету та його фінансування. Державний борг 

країни. 

     Тема 15 Сучасна світова система господарства. Міжнародні фінансово-

кредитні організації. 

Нові орієнтири світової економіки. Міжнародна економічна інтеграція. 

Основні тенденції економічного розвитку Західної Європи. 

Питання економічного і валютного об’єднання Європи. Проблеми входження 

України в світові господарські зв’язки. 

Міжнародна валютна система і валютна політика. 

Тема 16 Глобальні проблеми сучасності та їх економічний аспект. 

Сутність глобальних проблем та їх види Міжнародні організації та 

міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем. 

 

 

 

 

 



Програма курсу 

«Основи галузевої економіки і підприємництва».    

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва»  

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». 

Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими 

конкурентоспроможними на ринку праці робітниками. 

Тема 2. Галузева структура промисловості  народного господарства  

України 

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева 

структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на 

формування галузевої структури промисловості України. 

Тема 3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання 

виробництва 

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП 

в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. 

Технологічна революція. Гуманізація виробництва. Організаційно -економічне 

управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення 

технічної бази виробництва. Формування та використання виробничої потужності 

підприємства. 

Тема 4.  Організація виробництва на підприємствах промисловості 

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні пр инципи 

організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва  

та їх характеристика. Організація виробничого процесу в часі. Підготовка 

виробництва. Суспільні форми організації виробництва. 

Тема 5.  Підприємство  як суб’єкт господарювання 

Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види 

підприємств. Цілі й напрямки діяльності підприємств. Функції підприємств. 

Організаційно-правові форми підприємств. Ринкове середовище господарювання 

підприємств. 

 



Тема 6.   Кадри підприємства 

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну 

професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства.  

Тема 7.  Продуктивність праці 

Поняття продуктивності праці персоналу: сутність, методи визначення та 

чинники зростання. Мотивація трудової діяльності. 

Тема 8.  Організація і оплата праці 

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, 

форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, 

бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх 

присвоєння. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація пр еміювання 

персоналу. 

         ІІІ Загальна характеристика вступного випробування.  

Фахові вступні випробування містить 40 тестових завдань  одного рівня  

складності та розроблені з усіх тем вище вказаних дисциплін. 

Основною  формою  тестів  є  завдання  відкритої  форми  відповідей  за 

принципом  альтернативної  побудови,  що  передбачають  по  три відповіді  з 

однією правильною. На тестову перевірку знань відводиться 90 хвилин. 

Завдання вступних фахових  випробувань виконуються на паперових  носіях  

та підписуються  вступником. Під  час  опрацювання  тестових  завдань  на  

спеціальному бланку треба  зробити  позначення  навпроти  правильного  варіанту  

відповіді. 

Особи,  які  без  поважних  причин  не  з’явилися  на  вступні  

випробування  у  визначений  розкладом  час,  особи,  знання  яких  було  

оцінено  балами  нижче  встановленого  мінімального значення  (100 балів),  до  

участі  в  наступних  вступних  випробуваннях  та  у конкурсному  відборі  не  

допускаються 

 

 

 

 

 



ІV Критерії оцінювання та шкала 

переведення результатів вступного випробування 

у 200-бальну шкалу 

 
Оцінка  фахового  вступного  випробування  (за  шкалою  від  100 до  200  

балів)  складається  із  суми  балів правильних відповідей за  результатами  перевірки  

тестового  завдання  вступника,  за відповіді  на  кожен із  40 тестів.  

 За правильно  виконане тестове  завдання  нараховується  5  балів.  

Максимальна  кількість  балів  -  200, мінімальна  -  100.  Вступник,  який  набрав  від  

0  до  95  балів  включно, вважається  таким,  що  «не  склав»  вступне  фахове  

випробування.  Вступник, який  набрав  від  100  до  200  балів,  вважається  таким,  

що  «склав»  вступне фахове випробування і допускається до участі у конкур сному 

відборі. Кількість правильно виконаних завдань переводиться в шкалу  від  100  до  

200  балів відповідно до таблиці 1 

Таблиці 1 
Шкала переводу балів 

 

Кількість тестових балів    Кількість рейтингових балів 

40 200 

39 195 

38 190 

37 185 

36 180 

35 175 

34 170 

33 165 

32 160 

31 155 

30 150 

29 145 

28 140 

27 135 

26 130 

25 125 

24 120 

23 115 

22 110 

21 105 

20 100 

менше 20 не склав   



V Приклади тестових завдань фахового іспиту 

1. Вартість товару визначається: 

а) затратами сировини і знарядь праці; 

б) корисними властивостями товару; 

в) затратами суспільно-необхідного робочого часу. 

3. Споживна вартість товару залежить від: 

а) кількості затраченої на його виробництво праці; 

б) його корисних властивостей; 

в) затрат суспільно-необхідної праці. 

4. Закон трудової вартості сприяє: 

а) збільшенню кількості фірм-конкурентів; 

б) скороченню затрат суспільно-необхідного робочого часу; 

в) зменшенню кількості фірм-конкурентів. 

5. Ріст цін внаслідок зростання рівня доходів споживачів називається: 

а) інфляція пропозиції; 

б) інфляція  попиту; 

в) емісійна інфляція. 

6. Ринок - це система економічних відносин: 

а) яка забезпечує споживачів суспільними товарами; 

б) сприяє поєднанню економіки в єдину систему; 

в) забезпечує стабільне економічне зростання. 

7. До ознак товарного виробництва не відносять: 

а) стихійний характер розвитку; 

б) схильність до монополізації; 

в) централізований розподіл ресурсів. 

8. Гроші є засобом платежу, тобто: 

а) гроші обслуговують операції купівлі-продажу; 

б) гроші забезпечують міжнародні розрахунки; 

в) гроші обслуговують кредитні операції. 

9. Витратний метод визначення цін на товари базується на  

визначенні: 

а) величини витрат підприємства; 



б) величини витрат підприємств-конкурентів; 

в) величини витрат підприємства та планового прибутку. 

10. Для виведення нових товарів на ринок, як правило, використовується цінова 

політика: 

а) проникнення; 

б) диференціювання; 

в) високих цін. 

11. Вихідним етапом формування комплексу маркетингових комунікацій є: 

а) виявлення цільової аудиторії; 

б) визначення його складу; 

в) визначення його цілей.  

12.Основними документами, що регулюють діяльність підприємства в Україні, є: 

а) Закон України "Про підприємства в Україні"; 

б) статут; 

в) ліцензія; 

13. Сутність грошей як економічної категорії полягає у тому, що гроші – це 

а) грошові білети і розмінна монета, що перебуває в обігу  

б) загальний еквівалент обміну товарів   

в) золоті й срібні монети 

14Оберіть  найповніше визначення підприємства:                                                   а)  

це технологічно і територіально відособлена сукупність засобів виробництва  і 

робочої сили;                                                                                                                  б)  

це соціальний осередок суспільства, певний колектив співробітників;                                                                                                                            

в)  це самостійна ланка економіки, яка діє у спільному економічному просторі. 

15.  Якої сфери діяльності підприємство не торкається: 

а)  соціальної;                                            

б)  політичної;     

в)  господарської;                                      

16  Як називають економічну життєдіяльність підприємства: 

а)  національна економіка; 

б)  мікроекономіка;                                   

в)  макроекономіка. 



17.  Виділіть неіснуючий вид підприємства: 

а)  сімейне;                                                 

б)  колективне;    

в)  службове;                                              

18.  Якої форми підприємства не існує: 

а)  відкрите орендне підприємство; 

б)  закрите акціонерне товариство; 

в)  приватне спеціалізоване підприємство. 

19 Виберіть правильне твердження щодо визначення поняття «підприємство»: 

а)  відносини між людьми, що стосуються привласнення засобів виробництва і 

матеріальних благ; 

б)  самостійна, окремо діюча господарська одиниця, що виробляє товари або 

надає послуги; 

в)  здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих 

суб’єктів; 

20.   Оберіть фактор, за яким підприємства не розподіляються: 

а)  за організаційно-правовою формою;                      

б)  за формою власності; 

в)  за  роком утворення. 
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