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Вступ 

Мета вступного іспиту — виявлення та оцінка рівня підготовки до 

навчання в університеті за освітнім рівнем бакалавр та відбір осіб, які за рівнем 

знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики 

молодшого спеціаліста підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати 

диплом молодшого спеціаліста (неповна вища освіта) за однойменною 

спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 

галузі загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов'язковою 

умовою є вільне володіння державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма відповідає функціям, для 

виконання яких має бути підготовлений молодший спеціаліст. Згідно з чинною 

освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких 

функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, 

контрольна та інформаційна 

У наведеній тематиці інтегруються матеріали певного функціонального 

спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, 

прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість 

виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи 

обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями. 

Завдання програми: формування теоретичних і практичних знань з 

організації та ведення підприємницької справи; набуття компетентностей з 

визначення пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу, прийняття 

ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках; 

здатність використання набутих знань з питань підприємництва, торгівлі та 

біржових операцій в практичній діяльності; формування та розвиток 

комунікативних, соціально-психологічних й організаційно-економічних 

компетентностей, навичок спілкування іноземною мовою в професійній 

діяльності 

  



Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання 

Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності. Правові основи 

функціонування підприємств. Порядок створення і реєстрації. Класифікація 

підприємств та їх об'єднань. Економічні засади функціонування селянських 

(фермерських) господарств. Розвиток сільськогосподарської інтеграції та 

кооперації. Ринкове середовище господарювання підприємств. 

Тема 2. Управління підприємством 
Сутність і функції процесу управління. Методи і системи управління. Типи 

організаційних структур управління підприємством. Органи управління 

підприємств різних організаційно-правових форм. 

Тема 3. Основні фонди 

Економічна сутність основних виробничих фондів. Класифікація та 

структура основних фондів. Методи оцінки основних фондів. Визначення та 

характеристика видів зношення основних фондів. Амортизація основних фондів і 

норма амортизації. Методи нарахування амортизації. Поняття виробничої 

потужності. Показники, що характеризують використання, технічний стан, рух 

основних фондів. Лізинг як форма оновлення основних засобів в аграрному 

секторі. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих 

фондів і виробничої потужності. 

Тема 4. Оборотні кошти 

Поняття, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх 

формування. Характеристика процесу обертання коштів. Нормування оборотних 

коштів. Методи оцінки запасів. Оцінка ефективності використання оборотних 

коштів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних 

коштів. 

Тема 5. Персонал і продуктивність праці 

Класифікація і структура персоналу. Методи оцінки трудового потенціалу 

підприємства. Аналіз ефективності використання персоналу. Забезпеченість 

аграрних підприємств персоналом і визначення потреби у додатковій найманій 

праці. Продуктивність праці: сутність та значення її підвищення. Показники і 

методи визначення продуктивності праці. Чинники зростання продуктивності 

праці на підприємстві. Основні елементи кадрової політики підприємства. 



Тема 6. Нематеріальні активи 

Поняття і класифікація нематеріальних активів. Методи оцінки 

нематеріальних активів. Реалізація прав власності на нематеріальні ресурси.  

Тема 7. Інвестиційні ресурси 

Основні поняття інвестиційних ресурсів. Ознаки класифікації інвестицій. 

Джерела фінансування інвестицій. Сутність концепції дисконтування. 

Рентабельність інвестицій, період окупності, чиста теперішня вартість, індекс 

рентабельності, внутрішня норма рентабельності. 

Тема 8. Земельні ресурси 

Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між 

землекористувачами. Земельна реформа в Україні. Земельний кадастр і грошова 

оцінка землі. Плата за землю сільськогосподарського призначення. Оренда землі. 

Поняття ринку землі. Інтенсивність та ефективність використання земельних 

ресурсів. Ефективність меліорації землі. 

Тема 9. Регулювання, прогнозування і планування діяльності 

Роль планування в управлінні підприємством. Система планів підприємства 

в сучасних умовах господарювання. Норми і нормативи, які застосовуються при 

плануванні. Показники, що застосовуються при складанні планів. Характеристика 

та взаємозв'язок основних методів планування. Сутність і призначення бізнес-

планування. 

Тема 10. Організація виробництва і виробнича структурапідприємства 

Виробничий процес. Складові виробничого процесу і їх роль у здійсненні 

виробництва продукції. Основне виробництво. Його суть і складові. Технологічні 

процеси і темпи виробництва. Типи виробництва: їх сутність і порівняльна 

характеристика. Виробничий цикл, тривалість і структура виробничого циклу. 

Сутність потокового виробництва. Його характерні оціночні критерії. Виробнича 

структура підприємства. Особливості виробництва продукції в рослинництві і 

тваринництві. 

Тема 11. Мотивація та оплата праці 

Мотивація праці та її концептуальні характеристики. Методи мотивації 

праці. Основи організації оплати праці на підприємстві. Форми і системи оплати 

праці. Функції заробітної плати. Характеристика тарифної системи. Визначення 

загального фонду оплати праці. Державне регулювання оплати праці. 



Тема 12. Контроль діяльності підприємства 

Контроль як функція управління. Форми контролю діяльності підприємства. 

Звітність підрозділів, її зміст і періодичність. Оцінювання діяльності в процесі 

контролю. Критерії оцінювання діяльності та оцінні показники. Сфера 

застосування різних критеріїв і показників оцінювання. Комплексне оцінювання 

діяльності. Оцінювання виробничої діяльності та її ефективності на основі 

показників витрат і прибутковості. 

Підготовка первинних і зведених звітів про діяльність підприємства і його 

підрозділів. 

Тема 13. Продукція підприємства 

Поняття продукції. Види продукції підприємства. Показники обсягу 

продукції в натуральному та вартісному виразі. Виробнича програма 

підприємства та її економічне обґрунтування. Маркетингова діяльність 

підприємства. Якість і конкурентоспроможність продукції. Суть стандартизації. 

Критерії стандартів. 

Тема 14. Витрати і ціни на продукцію 

Поняття витрат підприємства. Класифікація витрат підприємства. Сутність 

калькулювання витрат. Економічна сутність собівартості продукції. Методика 

визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Джерела і шляхи 

зниження собівартості продукції. Точка беззбитковості або критичний обсяг 

виробництва продукції. Економічна суть і функції ціни. Фактори, які впливають 

на величину ціни. Види цін, що застосовуються в міжнародній практиці. Методи 

ціноутворення. 

 

 Тема 15. Фінансові результати діяльності підприємства 

Класифікація показників, що характеризують діяльність та фінансовий стан 

підприємства. Характеристика балансу підприємства. Поняття і класифікація 

доходу підприємства. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності 

підприємства. Сутність рентабельності. Система розподілу прибутку та механізм 

її використання. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 

Тема 16. Ефективність діяльності підприємства 

Економічна суть і загальна методологія визначення ефективності. Основні 

види ефективності виробництва. Критерії і система показників ефективності. 

Основні чинники економічного зростання і підвищення ефективності 

підприємства. 



Тема 17. Облік витрат та результатів 

Сутність обліку та його роль в управлінні підприємством. Особливості 

обліку в різних типах організацій. Первинна та вторинна бухгалтерська 

документація. Облік витрат за елементами та за видами діяльності. Облік доходів 

і фінансових результатів. 
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