
Форма № Н-3.03 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
 

СХВАЛЕНО      ЗАТВЕРДЖУЮ 

Вченою радою КрНУ     Голова приймальної комісії 

від 30 березня  2017 року      ____________ М. В. Загірняк 

Протокол № 7                             2017 року 

 
 
 
 

ПРОГРАМА  

фахового вступного випробування 

при вступі за освітнім ступенем бакалавр 

спеціальності 051 “Економіка” 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2017 рік



 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: робочою групою зі спеціальності 
051 “Економіка” Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського 
 
 
 
 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доц. Воробйова Л. Д., 

доц. Бала В. В., 

ст. викл. Іщенко С. В. 

 
 
 
 
 
Обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою факультету 
економіки і управління  
 
“20” грудня 2016 року, протокол № 4 
 
 
 
Затверджено на засіданні Приймальної комісії 
 
“28” лютого 2017 року, протокол № 6 
 
 



 

ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
спеціальності 051 “Економіка” допускаються особи, які мають документ 
державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста відповідної спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV 
рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 051 “Економіка”. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: фінанси, облік та аудит, маркетинг, 
економіка підприємства.  

Випускник має мати навички аналізу фінансово-економічних проблем 
стану фінансових відносин, знати основи організації бухгалтерського обліку 
підприємницької діяльності, підготовки й надання фінансової інформації різним 
користувачам для розробки, розуміти основи щодо просування товарів на ринок 
з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної 
діяльності підприємства, мати практичні навики формування і використання 
економічного потенціалу господарюючих суб'єктів економіки різних форм 
власності, раціональної організації виробничого процесу, виробничої 
потужності, формування витрат і собівартості продукції, шляхів підвищення 



 

ефективності виробництва і взаємодії з фінансово-кредитної та страховою 
системою. 

Випускник повинен уміти здійснювати вибір відповідних розрахункових 
методик, застосовуючи при цьому методичний апарат та інструментарій 
зазначених дисциплін. Випускник повинен продемонструвати навички творчого, 
критичного погляду на поставлені практичні завдання та розробки 
обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ФІНАНСИ 

2. ОБЛІК І АУДИТ 

3. МАРКЕТИНГ 

4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ” 

 

ТЕМА. Предмет науки про фінанси 
1. Функції фінансів. 
2. Роль фінансів у суспільстві. 
3. Внутрішня структура фінансової системи України. 
4. Організаційна структура фінансової системи та управління нею. 
5. Державні фінанси – одна із найважливіших сфер фінансової системи, їх 
склад. 
6. Державні цільові фонди. 
7. Фінансова політика – складова економічної і соціальної політики. 
8. Фінансовий механізм та його структура. 
9. Управління фінансами. 
ТЕМА. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. 
1. Фінансовий контроль: суть, види, форми й методи. 
2. Фінансове право. 
ТЕМА. Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи 
організації. 
1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 
2. Грошові надходження підприємств. Виручка від реалізації. 
3. Прибуток як результат фінансової діяльності підприємств. 
4. Формування і розподіл прибутку. 
5. Оборотні кошти підприємств, їх економічна сутність і основи 
організації. 
6. Основні засоби підприємства, фінансове забезпечення їх відтворення. 
ТЕМА. Сутність, призначення та роль бюджету держави. 
1. Бюджетний устрій та бюджетна система. 
2. Бюджетне регулювання. 
3. Бюджетний процес, його стадій. 
4. Бюджетне планування. 
5. Виконання бюджету. 
Тема. Економічна сутність доходів і видатків бюджету. 



 

1. Склад і структура доходів Державного бюджету України. 
2. Класифікація видатків Державного бюджету України, їх склад і 
структура. 
3. Основні напрямки використання бюджетних коштів. Фінансування 
видатків соціально-культурний закладів і установ. 
4.  Бюджетний дефіцит: поняття й можливі джерела покриття. 
Тема. Сутність і функції податків. 
1. Класифікація податків і зборів. 
2. Принципи оподаткування фізичних і юридичних осіб. 
3. Податкова система України, її становлення та розвиток. 
4. Податок на додану вартість. 
5. Акцизний збір. 
6. Податок на прибуток підприємств. 
7. Оподаткування населення. 

         8. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 
         9. Місцеві податки і збори. 

Тема. Сутність і функції місцевих фінансів. 
1. Доходи місцевих бюджетів, їх склад та структура. 
2. Видатки місцевих бюджетів, склад і структура, соціальна спрямованість. 
3. Особливості формування і виконання місцевих бюджетів. 
4. Місцеві фонди цільового призначення. 
Тема. Економічна суть державного кредиту, його функції. 

     1. Форми внутрішнього державного кредиту. 
2. Форми зовнішнього державного кредиту. 
3..Державний борг, причини і наслідки його зростання. 
4. Управління державним боргом. 
Тема. Суть і роль страхування. 
1. Класифікація страхування. 
2. Особисте страхування. 
3. Майнове страхування. 
4. Перестрахування. 
5. Доходи, витрати і прибуток страхових організацій. 
6. Страховий ринок та його організаційна структура. 
Тема. Сутність, функції фінансового ринку, його роль в мобілізації та 
розподілі фінансових ресурсів. 
1. Структура фінансового ринку, характеристика його складових. 
2. Класифікація фінансових ринків. 
3. Інфраструктура фінансового ринку. 
4. Фондова біржа та біржові операції. 
5. Законодавче регулювання фінансового ринку. 
Тема. Сутність і функції міжнародних фінансів. 

         1. Склад міжнародних фінансів. 
2. Валютний курс. Валютне регулювання. Валютні ринки. 
3. Міжнародний ринок кредитних ресурсів та цінних паперів. 
4. Фінанси міжнародних організацій та міжнародні фінансові інституції. 



 

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК І АУДИТ” 

Тема: Предмет та метод бухгалтерського обліку 
1. Предмет бухгалтерського обліку і його найважливіші об’єкти. 
2. Класифікація активів, капіталу, зобов’язань підприємства. 
3. Метод бухгалтерського обліку. 
4. Класифікація засобів підприємства за видами, розміщенням і 

джерелом утворення. 
Тема: Бухгалтерський баланс 

1. Поняття “бухгалтерський баланс”. 
2. Побудова балансу. 
3. Актив і пасив балансу. 
4. Зміни в балансі, викликані господарськими операціями. 
5. Визначення типів господарських операцій щодо впливу на баланс. 

Тема: Первинне спостереження, документація і інвентаризація 
1. Калькулювання як прийом вартісного вимірювання у 

бухгалтерському обліку 
2. Інвентаризація як вид первинного спостереження та один з елементів 

методу бухгалтерського обліку. 
Тема: Рахунки і подвійний запис 

1. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх побудова. 
2. Види рахунків. 
3. Взаємозв’язок рахунків з балансом. 
4. Подвійний запис на рахунках. 
5. Кореспонденція рахунків – форма взаємозв’язку між рахунками. 
6. Бухгалтерські записи (проводки). 
7. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення та 

особливість. 
8. Оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками. 
9. Складання балансу за кінцевими залишками. 

Тема: Господарські процеси та відображення їх в обліку 
1. Загальні принципи побудови обліку основних господарських 

процесів. 
2. Побудова бухгалтерського обліку постачання. 
3. Бухгалтерський облік процесу виробництва. 
4. Бухгалтерський облік процесу реалізації. 

Тема: План рахунків бухгалтерського обліку 
1. Поняття про класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 
2. Класифікація рахунків за економічним змістом. 
3. Класифікація рахунків за призначенням 



 

Тема: Техніка і форми бухгалтерського обліку 
1. Поняття про документи. 
2. Бухгалтерська обробка документів. 
3. Облікові регістри, їх класифікація і призначення. 
4. Форми ведення бухгалтерського обліку. 
5. Виправлення помилок, допущених у бухгалтерських записах. 
 
         ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „МАРКЕТИНГ” 
 

Тема: Сутність маркетингу та його сучасна концепція. 
1. Розуміння маркетингу 
2. Походження та еволюція концепції маркетингу. 
3. Основні питання маркетингу. 

Тема: Система і характеристики сучасного маркетингу 
1. Принципи маркетингу. 
2. Завдання та функції маркетингу. 
3. Система засобів маркетингу. 
4. Основні питання маркетингу. 

Тема: Маркетингові дослідження. 
1. Мета, принципи та завдання маркетингових досліджень. 
2. Види маркетингових досліджень. 
3. Алгоритм  процесу маркетингових досліджень. 
4. Маркетингова інформація. 
5. Методи збирання первинної інформації. 
6. Дослідження навколишнього середовища маркетингу. 
7. Маркетингові дослідження ринку. 
8. Аналіз конкурентного середовища. 
9. Маркетингові дослідження підприємства. 

Тема: Маркетингова товарна політика. 
1. Суть маркетингової товарної політики. 
2. Маркетингова концепція товару. 
3. Життєвий цикл товару. 
4. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. 
5. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів 
підприємства. 

Тема: Маркетингова цінова політика. 
1. Сутність маркетингової цінової політики. 
2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін. 
3. Управління цінами підприємства. 

Тема: Маркетингова політика комунікацій. 
1. Сутність маркетингової політики комунікацій. 
2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій. 

Тема: Маркетингова політика розподілу. 
1. Суть маркетингової політики розподілу. 
2. Формування каналів розподілу. 



 

3. Методика вибору структури каналів розподілу. 
Тема: Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства. 

1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві. 
2. Контроль маркетингової діяльності підприємства. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” 

Тема: Підприємство в сучасній системі господарювання: 
1. Поняття підприємства та його ознаки; 
2. Виробнича та загальна структура підприємства; 
3. Класифікація підприємств за різними ознаками; 
4. Ринок як сфера функціонування підприємств, його склад та види. 

Тема: Персонал підприємства: 
1. Персонал підприємства, його склад, структура і класифікація; 
2. Кадрова політика підприємства і управління персоналом. 

Тема: Капітал, виробничі фонди і нематеріальні ресурси: 
1. Поняття капіталу; 
2. Поняття і класифікація основних фондів підприємства; 
3. Поняття амортизації. 

Тема: Інвестиції та оборотні кошти: 
1. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів підприємства; 
2. Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства; 
3. Поняття виробничих інвестицій та їх склад; 
4. Оборотні кошти підприємства, їх структура. 

Тема: Регулювання, прогнозування і планування діяльності: 
1. Суть і основні процедури стратегічного планування на 

підприємстві; 
2. Прогнозування як процедура стратегічного планування, його 

сутність і зміст; 
3. Поняття, принципи і методи планування. 

Тема: Організація виробництва і виробнича інфраструктура: 
1. Типи виробництва та їх характеристика; 
2. Методи організації виробничих процесів. 

Тема: Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. 
1. Поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення; 
2. Показники та методи оцінки якості; 
3. Конкурентоспроможність продукції: чинники забезпечення та 

методика оцінки їх рівня. Сертифікація та стандартизація. 
Тема: Продуктивність, мотивація і оплата праці: 

1. Продуктивність праці: сутність і значення; 
2. Показники і методи вимірювання продуктивності; 
3. Поняття мотивації, моделі і методи; 
4. Сутність, функції та принципи заробітної плати. 

Тема: Поточні витрати і ціноутворення: 
1. Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції; 



 

2. Класифікація витрат; 
3. Поняття і види собівартості продукції; 
4. Економічний зміст і функції ціни. Види цін. 

Тема: Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності: 
1. Суть і основні завдання фінансової діяльності підприємства; 
2. Форми фінансової звітності; 
3. Поняття і види прибутку підприємства; 
4. Суть і характеристика загальної ефективності діяльності 

підприємства. Показники ефективності виробництва. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 
1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами та 
прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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