


 
 

 

 



ВСТУП 

 

Програма вступного випробування з фахових дисциплін зі 

спеціальності «Економіка підприємства» для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» підготовлена на основі освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, освітньо-професійної програми та є науково-

методичним документом, який забезпечує комплексний підхід до оцінки 

рівня теоретичної та практичної підготовки студентів до професійної 

діяльності.  

Мета вступного випробування - визначити обсяг та рівень 

теоретичних знань, практичних навичок та вмінь з профілюючих 

дисциплін у галузі економіки, планування та організації економічної 

діяльності підприємств.  

Вступні випробування проводяться у формі письмового 

тестування, що дозволяє перевірити теоретичні знання абітурієнтів, їх 

уміння логічно мислити та вирішувати проблемні ситуації з економіки 

та організації управління підприємством.  

Програма вступних випробувань містить такі розділи:  

1. Економіка підприємства.  

2. Податкова система.  

3. Планування та організація діяльності підприємства. 

4. Бухгалтерський облік. 

До програми додається список рекомендованої літератури.  

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

 

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Напрями його 

діяльності. Поняття економічного суверенітету, самоокупності, 

рентабельності, самофінансування. Класифікація підприємств та 

характеристика їх видів. Економічні особливості різних видів підприємств. 

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі 

підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та 

тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації.  

Планування як процес. Принципи планування та їх характеристики. 

Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Методи планування, їх 

характеристики. Стратегічне планування. 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських 

планів підприємства. Показники виробничої програми: товарна, валова, 

чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована продукція. Поняття 

внутрішньозаводського та валового обороту.  

Поняття «виробнича потужність підприємства». Динамічні показники 

виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна виробнича 

потужність.  

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. 

Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок 

у процесі виробництва.  

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. 

Склад матеріальних ресурсів і їх характеристика. Запаси матеріально-

сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення.  

Поняття основних фондів підприємства як елемента матеріальних 

ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними 

класифікаційними ознаками. Фізичний та моральний знос основних фондів. 



Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворювальному 

процесі. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів.  

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за 

кваліфікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та 

методи оцінки. Методи нормування витрат праці на підприємстві. Системи 

оплати праці та їх характеристика.  

Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації 

виробництва. Основні напрями науково-технічного прогресу.  

Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», 

«собівартість продукції, послуг та робіт». Класифікація поточних витрат 

підприємства. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення.  

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 

утворення. Сутність прибутку, його значення в діяльності підприємства, 

джерела утворення. Показники прибутку та рентабельності, фактори, що 

впливають на рентабельність діяльності підприємства. 

Поняття ефективності діяльності підприємства. Поняття 

конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та 

взаємообумовленість.  

 

Розділ 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Сутність та види податків. Поняття і функції податків. Принципи 

та елементи оподаткування. Класифікація податків та їх характеристика.  

Податкова політика та її характеристика. Суть, значення та роль 

податкової системи у складі державних доходів. Податкова політика та 

її характеристика. Склад податкової системи України. Порівняльна 

характеристика податкових систем в економічно розвинених державах 

світу.  

Державна податкова служба України. Завдання, принципи та 

структура побудови податкової служби. Функції податкової служби. 



Права та обов’язки працівників органів державної податкової служби. 

Основні поняття податкової дисципліни. Податкова міліція.  

Податок з доходів фізичних осіб. Об’єкти та суб’єкти 

оподаткування. Сукупний оподаткований дохід. Ставки податку та 

порядок його адміністрування.  

Податок на прибуток підприємств. Суб’єкти оподаткування 

податком на прибуток. Валовий дохід. Валові витрати. Амортизаційні 

відрахування. Ставки податку, порядок його сплати та нарахування.  

Земельне та майнове оподаткування. Платежі за землю. Державне 

мито.  

Податок на додану вартість. Платники та об’єкти оподаткування. 

База оподаткування. Оподаткування за нульовою ставкою. Порядок 

нарахування та сплати податку. Бюджетне відшкодування ПДВ. 

Акцизний збір. Ввізне та вивізне мито.  

Оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Порядок 

оподаткування за спрощеною системою. 

 

Розділ 3. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Система планів підприємства, сутність планування, стратегічне і 

поточне планування. Порядок розробки планів.  

Виробнича програма підприємства. Особливості розробки 

виробничої програми.  

Виробнича потужність, різновиди виробничої потужності, 

методика обчислення. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 

Планування потреби в сировині та матеріальних ресурсах. Запаси і їх 

регулювання. Потреби підприємства в трудових ресурсах. Планування 

чисельності та продуктивності праці. Методи обчислення фондів оплати 



праці. Виробнича інфраструктура. Планування потреби підприємства в 

інструментах, ремонті обладнання, енергообслуговуванні, 

транспортному обслуговуванні підприємства. Розробка плану збуту. 

Планування реклами. Планування собівартості продукції. Складання 

кошторису на виробництво. Планування потреби в фінансових засобах. 

Планування прибутковості підприємства. Планування витрат на 

оновлення продукції. Планування інвестицій. Бізнес-планування. 

Організації виробництва. Типи виробництва. Поняття виробничого 

процесу. Розрахунки операційного циклу за різних способів поєднання 

операцій. Методи організації виробництва. Регулювання виробничих 

процесів. Просторове розміщення виробничого процесу.  

Система обслуговування виробництва. Організація трудових 

процесів. Формування якості та забезпечення конкурентоспроможності 

продукції. Виробнича стратегія та проектування структурних змін. 

Оперативне управління виробництвом.  

 

Розділ 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

 

Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс як елемент 

методу бухгалтерського обліку. Загальне поняття методу бухгалтерського 

обліку та його складових елементів.  Бухгалтерський баланс як елемент 

методу. Мета складання балансу. Зміст та побудова балансу. Характеристика 

статей активу і пасиву балансу. Балансове рівняння. Значення балансу. 

Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського 

обліку. Поняття та побудова рахунку бухгалтерського обліку. Активні 

рахунки, їх характеристика та будова. Пасивні рахунки, їх характеристика та 

будова. 

Сутність подвійного запису господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи 



(проведення), їх види. Порядок визначення оборотів і сальдо по активних і 

пасивних рахунках.  

Контрольне значення подвійного запису.  

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Сутність 

документації як елементу методу бухгалтерського обліку. Значення 

документації. Вимоги до складання первинних документів.  Класифікація 

документів за призначенням, порядком та місцем складання, іншими 

ознаками. Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу 

бухгалтерського обліку 

Сутність інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку. 

Цілі та завдання інвентаризації. Види інвентаризації. 

Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. Постійно діючі 

та робочі інвентаризаційні комісії, їх склад та функції. Загальний порядок 

проведення та документальне оформлення інвентаризації товарно-

матеріальних цінностей. 

Бухгалтерський облік основних господарських процесів. Загальна 

характеристика процесу придбання матеріальних цінностей. Облік процесу 

придбання необоротних активів. Документальне оформлення операцій з 

придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. 

Оцінка основних засобів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з 

обліку придбання основних засобів. Відображення придбання основних 

засобів у системі бухгалтерських рахунків. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Сутність 

облікового циклу на підприємстві. Первинний, поточний та узагальнюючий 

облік. Облікові регістри та їх класифікація. Хронологічний, систематичний та 

комбінований записи в бухгалтерському обліку. Помилки в бухгалтерських 

записах та способи їх виправлення. 

Форми бухгалтерського обліку: сутність та види. Характеристика 

журнальної форми обліку. Види журналів. Головна книга. Характеристика 

спрощеної форми обліку. Види відомостей та їх призначення. Шахова 



відомість. Характеристика машинно-орієнтованих форм бухгалтерського 

обліку: переваги та недоліки. Сутність облікової політики підприємства. 

Функції керівника і головного бухгалтера щодо організації та ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Форми організації бухгалтерського 

обліку.  

 



КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття  

освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки «Економіка 

підприємства» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників 

вимогам навчальних програм; 

- оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів до подальшого 

навчання в інституті. 

Вимоги до освітньо-кваліфікаційної підготовки з фахових 

дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягають у виявленні 

рівня підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для 

опанування освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки «Економіка 

підприємства». 

 

Загальні вимоги: 

- вступник повинен знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Економіка підприємства», «Планування та організація діяльності 

підприємства», «Бухгалтерський облік», «Податкова система»; 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 

навички під час виконання тестових завдань. 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то 

виставляється 0 балів.  

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 100. 

4.  Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
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