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ВСТУП
Програма фахового вступного випробування спеціальності 051 Економіка для вступу на
навчання за освітнім ступенем бакалавр розроблена на підставі Законів України «Про освіту» та
«Про вищу освіту», тощо.
Програма вступних випробувань побудована за синтетичним міжпредметним принципом і
охоплює питання, що в рамках освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста
визначають наявність у випускника здібностей виконувати функції, визначені освітньокваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста.
Програма складається з переліку питань за темами, які відображають окремі аспекти
спеціальності та інтегрує знання з нормативних дисциплін, передбачених програмою підготовки
молодшого спеціаліста.

1. Мета фахового вступного випробування
Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали
в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та
навчальними планами у відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та
знання щодо питань економіки підприємств, інформатики та економіко-математичного моделювання,
а також здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ (Опис основних розділів та їх короткий

зміст)
2.1. Економіка підприємств
Поняття підприємства, етапи створення, класифікація. Натуральні, вартісні показники
виробничої програми, їх взаємозв’язок.
Основні фонди підприємства. Амортизація, методи розрахунку, види, норми амортизації.
Поняття, склад, структура обігових коштів підприємства. Показники ефективності використання
основних фондів та обігових коштів.
Поняття, види, амортизація нематеріальних активів підприємства.
Поняття та структура персоналу підприємства. Продуктивність праці. Методи розрахунку та
чинники зростання продуктивності праці.
Поняття та класифікація інвестицій. Поняття, види і структура капітальних вкладень. Оцінка
ефективності інвестицій. Поняття та види інновацій. Визначення ефективності та економічного
ефекту від використання нововведень.
Виробнича потужність підприємства.
Собівартості продукції та її види. Класифікація витрат.
Ціни та методи їх розрахунку. Прибуток, дохід підприємства та його види. Показники
ефективності господарської діяльності підприємства.
Функції, методи та форми управління. Основні типи організаційних структур управління
підприємством. Форми суспільної організації виробництва (концентрація, спеціалізація,
кооперування, комбінування).
Оплата праці, форми й системи.
Якість продукції, показники й методи її оцінки.
2.2. Інформаційні технології
Призначення ПК та його основних частин. Призначення операційної системи. Файлова
система. Призначення елементів робочого столу ОС MS Windows. Використання програм «Мой
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комп’ютер» та «Проводник».
Текстовий редактор MS Word. Елементи інтерфейсу програм пакету MS Office. Принципи
формування та редагування текстової документації, таблиць, колонок і списків. Створення та
редагування графічних об’єктів, формул. Обмін інформацією з іншими програмами.
Табличний процесор MS Excel. Принципи побудови та обробки документації в формі таблиць.
Форматування таблиць. Виконання розрахунків у таблицях: використання формул та функцій для
обробки табличних даних. Побудова графіків та діаграм.
Табличний процесор MS Excel. Використання можливостей табличного процесора для
розв’язку прикладних задач.
MS Access. Поняття база даних. Створення баз даних та таблиць даних. Прийоми роботи з
записами даних.
MS Access. Автоматизація роботи з таблицями даних - створення запитів, форм та звітів.
2.3. Економічна теорія
Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічні системи та закони їх розвитку.
Товарна форма організації виробництва. Товар і гроші.
Ринок і механізм його функціонування. Конкуренція і ціноутворення. Ринкова інфраструктура.
Капітал: процес виробництва і нагромадження.
Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин. Підприємництво та основні фори його організації.
Доходи населення.
Суспільне відтворення та його циклічність. Економічна роль держави.
Фінансово-кредитна система.
Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.
Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.
3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів
Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра за скороченим терміном
навчання, абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та
здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових,
загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння
державною мовою.
Відбір абітурієнтів для зарахування здійснюється на конкурсній основі.
4. Порядок проведення фахового вступного випробування
Вступні випробування охоплюють фахові предмети, які передбачені навчальними планами
ступеня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»
та складаються із тестових завдань з наступних дисциплін: економіка підприємств, Інформаційні
технології, Економічна теорія.
5. Структура екзаменаційного білета
Екзаменаційний білет включає блоки тестових завдань з дисциплін: економіка підприємств,
Інформаційні технології, Економічна теорія. Блоки тестових завдань з дисциплін: економіка
підприємства та Економічна теорія містять по 5 запитань та варіанти відповідей на них. Блок
тестових завдань з дисципліни Інформаційні технології містить 10 запитань та варіанти відповідей на
них. Із наданих варіантів відповідей лише один є вірним. Білет містить шкалу оцінювання відповідей
абітурієнтів.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки та підприємництва
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
________________ В.А. Мазур
«____» ______________ 2021 р.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобуття ступеня бакалавра
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 051 «Економіка»
Варіант № 1
1. Тестові завдання (5 тестів з дисципліни «Економіка підприємства»)
Запитання 1. Що з перерахованого є елементом матеріальних ресурсів підприємства:
1) земельні ресурси;
2) персонал підприємства;
3) трудові ресурси;
4) насіння, добрива, корми.
Запитання 2. Що з переліченого є джерелом фінансування поточних витрат на підприємстві:
1) заробітна плата працівників;
2) виручка від реалізації;
3) податки;
4) орендна плата.
Запитання 3. Рентабельність – це:
1) собівартість реалізованої продукції;
2) чистий прибуток підприємства;
3) валовий дохід;
4) відношення прибутку до собівартості реалізованої продукції.
Запитання 4. Сукупність властивостей продукції, що характеризують міру спроможності даної продукції задовольняти
потреби споживачів згідно з її цільовим призначенням, це:
1) якість продукції;
2) ціна продукції;
3) рентабельність продукції;
4) собівартість продукції.
Запитання 5. На 100 га посіву зернових культур розраховують виробництво:
1) продукції свинарства;
2) продукції птахівництва;
3) продукції бджільництва;
4) продукції вівчарства.
2. Тестові завдання (10 тестів з дисципліни «Інформаційні технології»)
Запитання 1.
Запитання 2.
…..
3. Тестові завдання (5 тестів з дисципліни «Економічна теорія»)
Запитання 1.
Запитання 2.
…..

Шкала оцінювання за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів),
кожне запитання 5 балів
Затверджено на Вченій раді факультету економіки та підприємництва
Протокол № 6 від « 16» лютого 2021 року
Голова фахової атестаційної комісії

______________ Брояка А.А.______
(підпис)
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(прізвище та ініціали)

6. Критерії оцінювання фахового вступного випробування
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки та підприємництва
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
________________ В.А. Мазур
«____» ______________ 2021 р.

Критерії оцінювання фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051
«Економіка»

Тестове запитання (1-20)

Критерії оцінки результатів тестування:
Завдання
Бали
по 5 балів за кожне
Максимальна сума – 200 балів

Затверджено на Вченій раді факультету економіки та підприємництва
Протокол № 6 від « 16» лютого 2021 року
Голова фахової атестаційної комісії

______________ Брояка А.А.______
(підпис)
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(прізвище та ініціали)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
Бали
Оцінка
200-190
ВІДМІННО
185,5-175
ДУЖЕ ДОБРЕ
174,5-150
ДОБРЕ
149,5-124
ЗАДОВІЛЬНО
100-123,5
НЕЗАДОВІЛЬНО
Шкала оцінювання фахових вступних випробувань від 100 до 200 балів, кожне запитання
5 балів.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. К.: КНЕУ, 2002.
2. Білецька А.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка.
Макроекономіка): Навч.пос. 2-ге вид. перероб. та допов. / А.В.Білецька,
О.В.Білецький, В.І.Савич. К.: Центр учбової літератури, 2009. 688с.
3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. Атіка, 2004. 480 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. К.: Кондор. Видавництво,
2016. 378 с.
5. Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. Т.Г. Васильців,
О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. дра екон. наук Т.Г. Васильціва. К. : Знання, 2013. 446
с.
6. Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навчальний посібник
В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С.Наконечний; За ред. дра екон. наук,
проф. В.В. Вітлінського. К.:КНЕУ, 2002 446с.
7. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. 2-ге
видання. К.: Центр учбо-вої літератури, 2010. 488 с.
8. Економіка підприємства за заг. ред. П.В.Круша . К.: ЕльгаН, КНТ, 2009.780с
9. Економіка підприємства: навч. посіб. / [Шелегеда Б.Г., Берсуцький А.Я.
Касьянова Н.В., Кравцова Л.В., Солоха Д.В. та ін.]; за ред. Б.Г. Шелегеди. Донецьк:
ДонУЕП, 2010. 685с.
10. Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої школи. Львів:
Новий Світ 2000, 2012. 439 с.
11. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. 8ме вид., переробл. і доповн. К., Знання, 2012. 702 с.
12. Економічна теорія: політична економія: Навчальний посібник / За заг. ред.
М. І. Звєрякова. Одеса: Атлант, 2014. 338 с.
13. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. К. : Центр учбової
літератури, 2009. 728 с.
14. Ковальчук І.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / І. В.
Ковальчук. К. : Знання, 2008. 679 с. (Вища освіта ХХІ століття).
15. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : курс лекцій / І. В. Кокарєв.
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 220 с.
16. Кривов’язюк І. В. Підприємство в умовах ринку: навчальний посібник. –К.
: Кондор, 2009. 840 с.
8

17. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний
посібник. К.: МАУП, 2003. 304 с.
18. Машина Н.І.. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний
посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 188 с.
19. Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне програмування: Навч. посіб.
К.: КНЕУ, 2003. 452 с.
20. Основи економічної науки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч.
дисципліни / О. О. Бєляєв, Ю. К. Зайцев (кер. кол. авт.), Д. В. Верба та ін. К. : КНЕУ,
2013. 333 с.
21. Основи економічної теорії : навчальний посібник / О.М. Мартин,
А.І. Харчук. Львів, ЛДУ БЖД, 2014. 308 с.
22. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / В.Г.Чепіга. К. : Ліга-К, 2014.
240 с.
23. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / за ред П.В. Круша, В.І. Депутат,
С.О. Тульчинської К. : Каравела, 2016. 448 с.
24. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. 3-тє
вид., переробл. і доповн. К., 2014. 423 с
25. Петрига О.М. Економіка аграрного підприємства: навчальний посібник
О.М. Петрига, Т.І. Яворська, Ю.О. Прус; за ред. О.М. Петриги, Т.І. Яворської.
Мелітополь: Видавничополіграфічний центр «Люкс», 2016. 498 с.
26. Пєліхов Є.Ф. Економіка сучасного підприємства: навч.-метод. і практ.
посібник. К. : Хай-Тек Прес, 2009. 344 с.
27. Подвігіна В.І. Економіка підприємства.// Подвігіна В.І. Сердюк Б.М. К.:
Ельга-Н: КНТ, 2007.
28.
Політична економія : навч.-метод. посібник / І. І. Помінова. Х. :
MONOGRAF, 2016. 268 с.
29. Пономаренко Л. Основи економічної кібернетики: підручник
Л.А.
Пономаренко. К. : Київ. нац. торг.екон. унт, 2002. 432 с.
30. Шарапов О. Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика:
Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 231 с.

9

ДОДАТКИ
Зразок виконання екзаменаційного завдання
________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

ВАРІАНТ №
Номер завдання
1
2
3
…

Відповіді

20
_______________ 202_ р.
(дата)

___________________
(підпис студента)

10

