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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

Програма вступного фахового випробування передбачає перевірку 

здатності до опанування навчальної програми освітнього ступеня «бакалавр» 

зі спеціальності 051 «Економіка» на основі здобутих раніше компетентностей. 

Мета випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки 

та підбір претендентів для навчання за ступенем «бакалавр». 

Завдання програми фахового вступного випробування – зорієнтувати 

вступників щодо вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені 

вступні завдання. 

Прийом на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється 

відповідно з Правилами прийому до Відокремленого структурного підрозділу 

«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету 

будівництва і архітектури» у 2021 році. 

Для проведення випробування для прийому на навчання за ступенем 

«бакалавр» створюється фахова атестаційна комісія. 

Вступні фахові випробування проводяться шляхом складання іспиту (і 

вигляді тестування) у письмовій формі. 

Всі суперечливі питання щодо підсумкових результатів фахового 

вступного випробування розглядаються та вирішуються апеляційною 

комісією. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ У РОЗРІЗІ ТЕМ 

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

Поняття і цілі функціонування підприємства. Підприємство, його види 

та об’єднання підприємств. Створення підприємства та правові основи його 

діяльності. Виробничий процес та формування структури підприємства. 

Тема 2. Основи підприємницької діяльності. 

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. 

Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. 

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів, порядок їх 

укладання. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. 

Тема 3. Управління підприємствами. 

Особливості управління як системи. Поняття і теоретико-методологічна 

основа класифікації методів управління. Сутність параметрів організаційної 

структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур 

управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Необхідність і 

принципи формування вищих органів управління підприємствами та 

організаціями. Міністерства і комітети, державні корпорації і концерни як вищі 

органи прямого управління підпорядкованими підприємствами і організаціями. 

Тема 4. Персонал.  

Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи 

підприємства. Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових 

ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін. Структура персоналу 

підприємства. Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і 

службовців для підприємств різних розмірів та форм власності. Досвід 

формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу 

фірми. 

Тема 5. Капітал і виробничі фонди.  

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна 

підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у 

здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, 

відновна й залишкова вартість основних фондів. класифікація основних фондів. 

Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та 

участі у виробничих процесах. Фізична суть техніко-економічного старіння 

знарядь праці та форми запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). 

Соціально-економічне значення і системи показників ефективності відтворення 

та використання основних фондів. Елементний склад оборотних фондів. 

Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу 

оборотних фондів. Показники і способи найефективнішого використання 

матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження. 

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи. 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів 
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промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, 

товарних знаків і знаків обслуговування. Охорона та реалізація прав власності. 

Шляхи реалізації прав власності на матеріальні ресурси. Вартісна оцінка та 

строки спрацювання (зношення) нематеріальних активів. 

Тема 7. Оборотні  кошти підприємства. 

Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних 

фінансових коштів. Нормовані і ненормовані обігові кошти. Джерела формування 

обігових коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів. Обчислення 

нормативів обігових коштів в окремих елементах. Вивчення сукупного нормативу 

обігових коштів підприємства. Основні показники рівня ефективності 

використання обігових коштів, коефіцієнти оборотності й завантаження, 

тривалість одного обороту, рентабельність, методика їх розрахунку. Шляхи 

підвищення ефективності використання обігових коштів. Проблеми нестачі 

обігових коштів. Проблеми нестачі обігових коштів і поновлення їхньої величини 

до нормативного рівня за умови кризової ситуації на підприємстві. 

Тема 8. Інвестиційні ресурси. 

Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і 

зовнішні джерела інвестування. Прямі та профільні інвестиції. Розрахунки обсягу 

потрібних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і 

підприємстві. Роль фінансових інвестицій з урахуванням економічної ситуації на 

ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій у чинній системі 

господарювання. Види застосовуваних паперів, порядок їх випуску і обігу. 

Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і 

фінансових інвестицій. Основні показники оцінки ефективності виробничих 

інвестицій (капітальні вкладення). Сукупність чинників, що впливають на рівень 

ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення 

ефективності використання капітальних вкладень. Економічне обґрунтування 

інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання у повному або 

короткому варіантах бізнес-плану. Стисла характеристика інвестиційного 

проекту. Форма здійснення й необхідний обсяг інвестицій для практичної 

реалізації проекту. 

Тема 9. Інноваційні процеси. 

Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних процесів 

(новинок, нововведень). Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу. 

Еволюційні й революційні форми НТП. Науково-технічні революції. 

Організаційний прогрес як узагальнюючий фактор використання організаційних, 

соціальних та юридичних введень. Методика визначення ефективності технічних 

нововведень. Народногосподарський (комерційний) економічний ефект від 

створення новинок і використання нововведень. Особливості оцінки 

ефективності організаційних нововведень. 

Тема 10. Техніко-технологічна база виробництва. 

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники 

техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на 

підприємстві. Змістова характеристика й форми технічного розвитку 
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підприємства. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: 

необхідність, сутність, процедура й основні показники. Загальна 

характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої 

потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої 

потужності створюваного і діючого підприємства. Показники і шляхи 

підвищення рівня використання виробничих потужностей. Конверсія та 

диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання. 

Тема 11. Організація виробництва. 

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих 

процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації 

(автоматизації). Окремі типи виробництва (одиничне, серійне, масове), сутнісна 

характеристика кожного з них. Поняття методів організації виробництва. 

Використовувані методи організації виробництва: його ознаки й сфери 

застосування. Загальна характеристика потокового виробництва. Сутність і 

соціально-економічне значення застосування різних форм організації 

виробництва. Концентрація й розукрупнення виробництва. Малі форми в системі 

господарювання країн з розвинутою ринковою економікою (спеціалізація, 

кооперування й конверсія виробничих підприємств, їх об’єктивна необхідність, 

сутність, показники рівня розвитку та ефективності розвитку). 

Тема 12. Виробнича і соціальна інфраструктура. 

Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й 

соціальна інфраструктура. Відокремлення сфери капітального будівництва із 

специфічного елемента виробничо-соціальної структури. Поняття й функції 

системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство. 

Інструментальне господарство. Необхідність та організація енергетичного 

господарства й транспортної служби. Складське господарство підприємства. 

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових 

умов господарювання. Сучасні проблеми соціального захисту працівників 

підприємства. Визначення капітального будівництва як здійснення 

розширеного відтворення об’єктів основного виробництва та інфраструктури, а 

також простого відтворення будівель і споруд. 

Тема 13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності 

підприємства. 

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів 

господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків 

досягнення цього стану. Принципові основи планування. Планування як 

домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система планів 

підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства. Бізнес-

планування: сутність і призначення. Типовий зміст і методика розробки окремих 

розділів бізнес-плану. Необхідність, методи й принципи державного економічного 

регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання. Державні й комерційні 

кредити, їх види та умови надання суб’єктам господарювання. 

Тема 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 

(послуг.) 
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Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірювання 

обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й 

реалізована продукція. Поняття, функції та принципи маркетингової діяльності. 

Стратегія й тактика маркетингу підприємства. Схема формування виробничої 

програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. Характеристика матеріально-

технічного за без-печення підприємства. Форми й системи МТЗ. Обчислення 

потреби підприємства в матеріалах. Якість продукції (послуг) як економічна 

категорія. Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття й визначення рівня 

конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Технічні, 

організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності 

продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників. Стандартизація продукції, її 

складові елементи і принципи здійснення. Наявні в Україні стандарти й технічні 

умови, сфери їх застосування. Економічна й соціальна ефективність стандартизації 

та сертифікації продукції. Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів, 

здійснюваний територіальними органами Держстандарту України – центрами 

стандартизації, метрології та сертифікації. 

Тема 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці. 

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до 

розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники 

зростання продуктивності праці. Мотивація як процес стимулювання людей до 

ефективної трудової діяльності. Можливі моделі мотивації трудової діяльності. 

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції 

оплати праці та їх реалізація. Сучасна державна політика оплати праці, формування 

внутрішньофірмової політики оплати праці. Мінімальна заробітна плата. Тарифна 

система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, вибір форм 

систем оплати праці на підприємства різних форм власності. Сутність і 

стимулююча роль участі працівників фірми в її прибутках. Системи участі 

працівників у прибутках за результатами виробничо-господарської діяльності й на 

основі відносин власності. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у 

прибутках власності приватизованих підприємств. 

Тема 16. Витрати та ціни на продукцію. 

Валові витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний 

показник. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками 

(ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення 

на одиницю продукції). Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. 

Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. 

Загальний рівень валових витрат на виробництво валової, товарної й 

реалізованої продукції. Калькулювання та його місце в економічних 

розрахунках. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обґрунтування 

й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах. Групи чинників 

(способів) зниження валових витрат у розрахунку на одиницю продукції. 

Визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на зменшення 

валових витрат. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін, 
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сфери їх застосування. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат до 

ціни. Державне регулювання ціноутворення. 

Тема 17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності. 

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності 

підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Типова 

схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність як 

відносний показник ефективності діяльності підприємства. Способи підвищення 

рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України. Суть, 

важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного 

стану підприємства. Економічна суть і загальний методологічний підхід до 

вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. 

Змістова характеристика видів ефективності виробничо-господарської та 

комерційної діяльності. Система показників ефективності виробництва. 

Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної 

ефективності діяльності підприємства. Класифікація чинників зростання 

ефективності виробництва за певними ознаками. Розподіл внутрішніх чинників на 

так звані тверді і м’які. Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва. 

Тема 18. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 

Характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. 

Класифікація видів економічної безпеки. Способи визначення оцінки 

економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують 

відповідний рівень економічної безпеки підприємства. Необхідні заходи й 

шляхи реалізації стратегії досягнення незалежної економічної безпеки 

конкретного суб’єкта господарювання. 

Тема 19. Реструктуризація й санація підприємств. 

Система виживання підприємства в ринкових умовах господарювання. Її 

ознаки, необхідність практичного використання й змістова характеристика. 

Реструктуризація підприємства як найрадикальніший метод системи виживання й 

виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. 

Сутнісна характеристика й можливі реструктуризації підприємства. Розробка й 

здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства. Вітчизняний і 

зарубіжний досвід реструктуризації суб’єктів господарювання. Суть механізму 

санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. Програма санаційних 

заходів фінансово-економічного характеру. Практика й ефективність суб’єктів 

господарювання в Україні. 

Тема 20. Банкрутство й ліквідація підприємств. 

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Причини 

й симптоми банкрутства фірми. класифікація чинників, що сприяють 

банкрутству фірми. Основні положення Закону України “Про банкрутство”. 

Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта 

господарювання. Комплекс організаційно-економічних заходів і допустима 

тривалість процесу ліквідації підприємства (організації)-банкрута. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК 

ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 
 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій або електронній 

(у випадку необхідності проведення дистанційного вступу) формі та 

складається з тестової перевірки знань абітурієнтів. 

Кожний абітурієнт вносить в бланк для відповідей свої дані і протягом 
60 хвилин відповідає на тестові завдання. 

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати декілька варіантів 

відповідей, серед яких одна вірна. Загальна кількість тестових завдань 

становить 200, з яких вступнику задається 40. Кожна правильна відповідь 

оцінюється у 4 бали, невірна – 0 балів. 
Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою 

від 100 до 200 балів. Особи, які набрали менше, ніж 100 балів (менше 15 

завдань), позбавляються права участі в конкурсному відборі.  

Для проведення вступного фахового випробування норма часу 

встановлюється не більше 1 астрономічної години (1,5 хвилини на одне 

тестове питання). 
За результатами вступного фахового випробування визначається 

сумарна кількість балів, на підставі якої приймальна комісія приймає рішення 

про участь вступника у конкурсі та рекомендацію для зарахування на навчання 

до ВСП «ІІНО КНУБА». 
 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 
Кількість вірних 

відповідей 

з 40 питань 

Оцінювання за 

шкалою 100-200 

балів 

Кількість вірних 

відповідей 

з 40 питань 

Оцінювання за 

шкалою 100-200 балів 

1 

не склав 

21 124 

2 22 128 

3 23 132 

4 24 136 

5 25 140 

6 26 144 

7 27 148 

8 28 152 

9 29 156 

10 30 160 

11 31 164 

12 32 168 

13 33 172 

14 34 176 

15 100 35 180 

16 104 36 184 

17 108 37 188 

18 112 38 192 

19 116 39 196 

20 120 40 200 
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