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ВСТУП 
Програма фахового вступного випробування розроблена для осіб, які 

поступають на денну форму навчання зі скороченим терміном підготовки на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» для 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за 
спеціальністю 051 «Економіка». 

Вступники складають вступні випробування у формі фахового 
тестування за економічна теорія,  економіка підприємства. 

Метою фахового вступного випробування є з′ясування рівня 
теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів, які вони набули на 
освітньо-кваліфікаційному рівні «Кваліфікований робітник» з метою 
формування рейтингового списку та конкурсного відбору. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне випробування охоплює наступні питання. 
1 Визначення, цілі, напрямки діяльності. 
2 Класифікація підприємств за формою власності майна, за правовим 

статусом і формою господарювання, за розміром. 
3 Економічний зміст поняття трудові ресурси. 
4 Визначання і склад персоналу підприємства.  
5 Категорії персоналу, класифікація за професійним і кваліфікаційним 

рівнем.  
6 Суть, види і функції капіталу.  
7 Виробничі фонди підприємства.  
8 Поняття і структура оборотних коштів. основні форми мотивації 

праці.  
9 Власність як економічна категорія.  
10 Монополізм як економічне явище.  
11 Духовні потреби.  
12 Макроекономічне планування.  
13 Інфляція як негативне економічне явище.  
14 Конкурентноспроможність продукції, чинники її забезпечення. 
15 Собівартість продукції. 
16 Основні види цін. 
17 Формування та використання прибутку в умовах ринкових 

відносин. 
18 Економічна безпека підприємства: поняття і цілі. 

 
 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

Кількість тестових завдань - 30. Тестові завдання І і ІІ рівня складності. 
Тривалість виконання тестових завдань не перевищує 120 хвилин. Кожний 
вступник отримує індивідуально екзаменаційний білет. Відповіді необхідно 
давати в порядку їх наведення в білеті.  



Роботу слід виконувати ручкою з чорними, синіми або фіолетовими 
чорнилами на проштампованих аркушах, розбірливо, без помарок і 
виправлень. 
 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКА 
Завдання І-го рівня складності (з 1 по 13) охоплюють вибірковий 

матеріал загально-економічних дисциплін, розраховані на засвоєння 
основних теоретичних питань, вміння користуватися технічною 
термінологією. Відповідь на питання однозначна, тобто вибирається тільки 
одна відповідь з переліку запропонованих. За кожне питання вступник може 
отримати: 

− правильна відповідь – 1 бал; 
− неправильна відповідь або відсутність її – 0 балів. 

Загальна максимальна сума балів за питання І рівня складності – 13. 
 
Завдання ІІ-ого рівня складності (з 14 по 20) характеризують 

теоретичні знання з вибіркового матеріалу загально-економічних дисциплін. 
Відповіді на питання цього рівня потребують більш глибоких знань, 
логічного мислення, вміння застосовувати набуті знання на практиці. 
Відповідь на питання також однозначна, тобто вибирається тільки одна 
відповідь з переліку запропонованих. За кожне питання студент може 
отримати: 

− правильна відповідь – 2 бали; 
− частково правильна відповідь – 1 бал; 
− неправильна відповідь або відсутність її – 0 балів. 

Загальна максимальна сума балів за питання ІІ рівня складності – 14. 
Загальна максимальна сума балів за питання І і ІІ рівня складності – 27 

балів. 
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-

бальною шкалою.  
 
Критерії оцінювання екзаменаційної роботи  
 

Кількість 
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12-
бальною 
шкалою 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кількість 
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17 
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20 

21-
22 

23-
24 
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26 27 

 
Вступники, які набрали менше, ніж 4 бали (за 12-бальною шкалою), до 

участі у конкурсі не допускаються як такі, що не склали екзамену. 


