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ВСТУП 

 

 

Відповідно Правил прийому до Криворізького національного 

університету в 2021 році для конкурсного відбору осіб при прийомі на 

навчання за ступенем вищої освіти магістр на базі ОКР «спеціаліст», 

ступенів вищої освіти «бакалавр» чи «магістр», здобутих за іншою 

спеціальністю, проводиться додаткове фахове вступне випробування у формі 

співбесіди, за результатами якої приймається протокольне рішення 

рекомендувати/не рекомендувати вступника до складання фахового 

випробування з професійних  дисциплін. 

Мета співбесіди – виявлення рівня базової загальноекономічної 

підготовки та відбір претендентів для навчання за ступенем освіти «магістр». 

Завдання співбесіди – встановити рівень наявних базових 

теоретичних знань, практичних вмінь і навичок вступників з метою 

допущення їх до фахового вступного випробування для вступу на навчання 

за ступенем освіти магістр за спеціальністю «Економіка» на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступенів вищої освіти «бакалавр» чи 

«магістр», здобутих за іншою спеціальністю. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми магістра за спеціальністю 051 

Економіка вступники мають знати основні економічні поняття, категорії, 

закони; соціально-економічні закономірності та принципи господарювання. 

Характеристика змісту співбесіди. Для співбесіди пропонується  три 

питання, які відносяться до різних розділів економіки. Їх зміст відповідає 

професійним функціям, до виконання яких повинен бути підготовлений 

вступник. До таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, 

обліково-статистична, контрольна, інформаційна. Реалізація цих функцій 

потребує поєднання володіння теоретичними знаннями та практичними 

навичками. З огляду на це завдання співбесіди носить теоретичний і 

практичний характер, що дає можливість перевірити рівень теоретичних 

знань з основ економіки та вміння використовувати їх на практиці. 
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

Навчальні програми підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст», ступенем вищої освіти «бакалавр» і «магістр» не економічних 

спеціальностей не передбачають вивчення складових економічної теорії як 

окремих навчальних дисциплін. Тому, на співбесіду виноситься не перелік 

дисциплін, а одна дисципліна за такими розділами: «Економіка 

підприємства», «Планування діяльності підприємства», «Організація 

виробництва» «Управління витратами», «Обґрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків».  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Співбесіда проводиться відповідно до програми співбесіди для 

конкурсного відбору при прийомі на навчання за ступенем вищої освіти 

«магістр» на основі ОКР «спеціаліст», ступенів вищої освіти «бакалавр» і 

«магістр». 

Співбесіда повинна мати характер індивідуальної бесіди з кожним 

вступником. Її проводять з метою встановлення остаточного рівня знань 

вступника з основ економіки. 

Оцінювання знань вступників відбувається на підставі таких критеріїв: 

а) правильність відповідей (правильне, чітке, послідовне і достатньо глибоке 

викладення ідей, понять, фактів тощо); б) ступінь усвідомлення матеріалу та 

самостійність міркувань; в) уміння користуватися засвоєними теоретичними 

знаннями, науковою термінологією. 

Співбесіда проводиться у письмовій формі.  

Додаткове фахове вступне випробування у формі співбесіди з кожним 

вступником проводять не менше двох членів комісії. 

Під час співбесіди члени комісії  відмічають правильність відповідей в 

протоколі співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується ними та 

вступником. 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 

її проведення. Апеляції на результати співбесіди не приймаються. 

Перескладання співбесіди не дозволяється. 
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3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва 

1.1.  Поняття підприємства, його мета, функції та основні ознаки 

1.2. Теорії (концепції) підприємства 

1.3. Підприємницька діяльність, її принципи, форми і типи  

1.4. Законодавче забезпечення підприємництва в Україні 

1.5. Підприємницькі договори, їх структура і порядок укладання 

1.6. Міжнародний бізнес, його суб’єкти, типи і види 

 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

2.1. Правові основи функціонування підприємств в Україні 

2.2. Порядок створення та реєстрації підприємств.  

2.3. Класифікація підприємств 

2.4. Форми об’єднання підприємств, їх утворення, мета і функції 

 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства  

3.1. Середовище функціонування підприємства, його структура  

3.2. Внутрішнє середовище підприємства  

3.3. Макросередовище господарювання підприємств 

3.4. Мікросередовище підприємства, його елементи 

3.5. Аналіз зовнішнього середовища підприємства.  

 

Тема 4. Структура та управління підприємством  

4.1. Виробнича структура підприємства, її види і характеристика  

4.2. Управління підприємством: поняття, завдання і принципи 

4.3. Функції, інструменти та риси сучасного управління  

4.4. Методи управління.  

4.5. Організаційні структури управління підприємством 

4.6. Напрями вдосконалення управління підприємством 

 

Тема 5. Ринок і продукція 

5.1. Ринок: поняття, умови формування і функції  

5.2. Структура і види ринків 

5.3. Типи ринкової структури 

5.4. Ринкова інфраструктура, її складові елементи 

 



 7 

Тема 6. Планування діяльності підприємства  

6.1. Планування як функція управління, його принципи і методи  

6.2.Система планів підприємства, їх взаємозв’язок та порядок розробки 

6.3. Стратегічне планування на підприємстві.  

6.4. Бізнес-планування, його характеристика  

6.5. Виробнича програма підприємства, її розроблення та 

обґрунтування 

 

Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці.  

7.1. Персонал підприємства, його склад 

7.2. Структура персоналу підприємства, чинники, що впливають на неї 

7.3. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві 

7.4. Управління персоналом підприємства  

7.5. Продуктивність праці, показники і методи її вимірювання 

7.6. Планування росту продуктивності праці 

7.7. Організація і нормування праці на підприємстві 

7.8. Мотивація як процес симулювання працівників, її моделі і методи 

7.9. Поняття, види і шляхи росту заробітної плати 

7.10. Тарифна система, її елементи 

7.11. Форми і системи оплати праці 

7.12. Формування фонду оплати праці на підприємстві.  

 

Тема 8. Основні засоби підприємства   

8.1. Поняття, класифікація і структура основних засобів підприємства  

8.2. Облік і оцінка основних засобів  

8.3. Види та показники зношування основних засобів  

8.4 Ремонт основних засобів, види ремонту 

8.5. Амортизація основних засобів 

8.6. Напрямки відтворення основних засобів 

8.7. Показники ефективності відтворення і використання основних 

засобів. 

 

Тема 9. Оборотні кошти підприємства 

9.1. Поняття, матеріальний склад і структура оборотних фондів  

підприємства 

9.2. Показники використання та нормування витрат  матеріальних 

ресурсів 

9.3. Оборотні кошти підприємства: поняття, класифікація і структура  

9.4 Розрахунок нормативів оборотних коштів 
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9.5. Показники ефективності використання оборотних коштів  

підприємства 

9.6 Шляхи покращення використання оборотних коштів підприємства  

9.7. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх 

характеристика 

9.8 Нематеріальні активи підприємства, їх оцінка та зношування. 

 

Тема 10. Інвестиції  

10.1. Інвестиції: поняття, види і роль у відтворенні виробничого 

потенціалу підприємства 

10.2. Виробничі інвестиції, їх склад і структура  

10.3. Планування виробничих інвестицій  

10.4. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій 

10.5. Фінансові інвестиції. Види цінних паперів, їх характеристика 

10.6. Чинники впливу на ефективність інвестицій. 

 

Тема 11. Інноваційна діяльність  

11.1. Інноваційні процеси: поняття, види і характеристика 

11.2. Основи методики визначення економічної ефективності технічних 

нововведень 

11.3 Оцінка сукупного економічного ефекту від технічних нововведень  

11.4. Розрахунок комерційного ефекту у виробників технічних новино 

11.5. Організаційний прогрес: суть, об’єкти, напрямки і тенденції. 

 

Тема 12. Організація виробництва і забезпечення якості продукції  

12.1. Організаційні типи виробництва, їх характеристика 

12.2. Поняття і класифікація методів організації виробничого процесу 

12.3. Поняття виробничого циклу, його структура 

12.4. Поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення 

12.5. Показники і методи оцінки якості продукції 

12.6. Управління якістю продукції 

12.7. Стандартизація і сертифікація продукції.  

12.8. Конкурентоспроможність продукції, чинники її забезпечення  

і методика оцінки 

12.9. Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції. 
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Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції  

13.1. Поняття і класифікація витрат 

13.2. Собівартість продукції, її види і показники 

13.3. Формування кошторису витрат на виробництво 

13.4. Калькулювання витрат на виробництво та реалізацію продукції  

13.5. Джерела, чинники і шляхи зниження собівартості продукції 

13.6. Планування зниження собівартості продукції 

13.7. Економічний зміст, функції і види цін 

13.8. Формування гуртових і роздрібних цін на продукцію 

13.9. Методи ціноутворення. 

 

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства  

14.1. Дохід і прибуток підприємства, схеми їх формування та розподілу 

14.2. Прибутковість діяльності підприємств, показники, що її 

характеризують 

14.3. Суть та оцінка загального фінансово-економічного стану 

підприємства 

14.4. Ефективність виробництва: суть, види і показники  

14.5. Показники, резерви і чинники підвищення ефективності 

виробництва. 

 

Тема 15. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та  

реструктуризація 

15.1. Бізнес-процеси підприємства: сутність, структура і 

характеристика 

15.2. Моделювання бізнес-процесів підприємства 

15.3. Реінжиніринг в системі підвищення конкурентоспроможності  

Підприємства 

15.4. Бенчмаркінг як інструмент поліпшення практики ведення бізнесу 

15.5. Система виживання підприємства в ринкових умовах  

15.6. Реструктуризація підприємства: види, форми і механізм 

здійснення. 
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