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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст» вступають для здобуття ОС «Бакалавр», базується 

на знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Особливості економічної діяльності підприємств в аграрному секторі 

економіки. Особливості сільськогосподарського виробництва. Формування пі-

дприємницького середовища в аграрному секторі економіки. Розвиток агробіз-

несу в ринкових умовах господарювання. Ринок і ринкове середовище. Функції 

ринку. Інфраструктура ринку. Ресурсний потенціал аграрних підприємств. 

Розміщення, спеціалізація, концентрація та галузева структура агра-

рних підприємств. Економічна суть і значення розміщення виробництва.  

Спеціалізація підприємств і концентрація сільськогосподарського виробництва. 

Галузева структура аграрних підприємств. Економічна ефективність і показни-

ки оцінки галузевої структури підприємства. 

Матеріально-технічна база сільськогосподарських підприємств. Суть 

матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, її речові та 

структурні особливості. Забезпеченість сільськогосподарських підприємств те-

хнікою та ефективність її експлуатації. Визначення рівня механізації окремих 

сільськогосподарських робіт. Показники продуктивності автотранспорту. Енер-

гетичні ресурси підприємства та їх використання.  

Земельні ресурси підприємств та їх використання. Земля в системі ре-

сурсного потенціалу підприємства та її господарське використання. Класифіка-

ція земельних угідь і їх структура. Землезабезпеченість і структура посівних 

площ сільськогосподарських підприємств. Економічна ефективність викорис-

тання земельних угідь у сільському господарстві. Натуральні й вартісні показ-

ники та методика їх визначення. 

Персонал підприємства, продуктивність, мотивація та оплата праці. 

Сутність, склад і структура персоналу підприємства. Оцінка забезпеченості пі-

дприємства персоналом і аналіз фонду робочого часу. Продуктивність праці: 

суть і значення, методика визначення та напрями її підвищення. Мотивація та 

оплата праці в сільськогосподарських підприємствах.  

Основні фонди сільськогосподарських підприємств і ефективність їх 

використання. Склад і структура основних фондів підприємства. Методи оці-

нки та показники використання основних виробничих фондів. Амортизація ос-

новних фондів і нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації.  

Система показників ефективності використання основних фондів. Напрями під-

вищення ефективності використання основних фондів сільськогосподарських 

підприємств. 

Оборотні фонди й фонди обігу сільськогосподарських підприємств. 

Економічна суть, склад і джерела формування оборотних фондів. Визначення 

потреби підприємства в оборотних фондах і фондах обігу. Економічна ефекти-

вність використання оборотних фондів і фондів обігу та шляхи її підвищення. 

Коефіцієнт оборотності та період обороту матеріальних оборотних засобів.  

Матеріаловіддача та матеріаломісткість продукції.  
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Витрати виробництва й собівартість продукції. Витрати виробництва: 

суть, склад і класифікація. Поняття й види собівартості продукції. Структура 

собівартості продукції. Послідовність і методи визначення собівартості сільсь-

когосподарської продукції. Напрями, джерела та резерви зниження собівартості 

продукції.  

Ціна та якість продукції сільськогосподарських підприємств. Види та 

система цін у сільському господарстві. Принципи та методи ціноутворення. 

Мета цінової політики підприємства. Методи та принципи ціноутворення.  

Економічно обґрунтована ціна. Якість сільськогосподарської продукції: понят-

тя, показники та методи оцінки. Чинники, що впливають на якість продукції. 

Основні способи підвищення якості. Стандартизація та сертифікація продукції.  

Виробничі й фінансові результати діяльності підприємства. Валова 

продукція сільського господарства. Товарна продукція сільського господарства. 

Доходи та прибутки підприємства. Фактори, що впливають на прибуток. Схема 

використання прибутку підприємства. 

Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств. Суть 

економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Рівень рента-

бельності виробництва. Норма прибутку. Напрями підвищення економічної 

ефективності сільськогосподарського виробництва. Резерви підвищення ефек-

тивності виробництва. 

Інвестиційна діяльність і капітальні вкладення підприємств. Інвести-

ційна діяльність підприємства: компоненти, джерела й ефективність. Об’єкти та 

суб’єкти інвестиційної діяльності. Функціонально-елементний склад інвестицій 

підприємства. Оцінка ефективності реальних інвестицій. Суть капітальних 

вкладень. Ефективність капітальних вкладень. Напрями та джерела капітальних 

вкладень. Шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень та інвести-

ційної діяльності в аграрній сфері. 

Економічний ріст і розширене відтворення в підприємствах. Типи 

економічного росту підприємства. Суть і особливості розширеного відтворення 

в аграрній сфері. Розширене відтворення в сільському господарстві. Інтенсивне 

відтворення. Натуральні та вартісні показники розширеного відтворення.  

Відтворення валового продукту та ресурсного потенціалу підприємства. 

Інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки. Суть агропроми-

слової інтеграції. Особливості розвитку агропромислових підприємств і об'єд-

нань у ринкових умовах. Регіональні та господарські агропромислові форму-

вання. Соціальна складова інтеграційних процесів. Суть міжгосподарської коо-

перації. Вертикальна та горизонтальна кооперація. Форми організації виробни-

цтва, базовані на міжгосподарській кооперації. 

Інтенсифікація виробництва й інноваційна діяльність підприємств. 

Науково-технічний прогрес та інтенсифікація сільськогосподарського виробни-

цтва. Суть, поняття й показники інтенсифікації. Поняття й види інноваційної 

діяльності. Ефективність впровадження інновацій у сільськогосподарських під-

приємствах. Шляхи активізації інноваційної діяльності в аграрній сфері. 
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Вступ до економічної теорії. Суспільне виробництво та його основні фа-

ктори. Крива виробничих можливостей. Поняття альтернативних витрат. Інсти-

туційна структура економіки. Економічні системи та їх класифікація. Порівня-

льний аналіз економічних систем у теоріях індустріально-економічного розвит-

ку. 

Основи функціонування ринкової економіки. Виробничі можливості й 

потреби суспільства. Виробництво і його основні фактори. Обмеженість ресур-

сів. Товарна форма організації суспільного виробництва. Суть і функції грошей. 

Грошовий обіг і його закони. Інфляція, її суть і причини. Конкуренція, її сут-

ність і основні функції в ринковій економіці. 

Мікроекономіка. Підприємницька діяльність, її сутність і різноманіт-

ність організаційних форм. Витрати виробництва, дохід і прибуток підприємст-

ва. Управління фірмою. Менеджмент і його основні функції. Маркетингова дія-

льність фірми: сутність, види, мета. Механізм ціноутворення на підприємстві. 

Ринок праці. Сутність відносин найму робочої сили. Заробітна плата як регуля-

тор ринку праці. Ринок капіталу. Інвестиційні блага, інвестиційні кошти й інве-

стування. Дисконтування. Ринок кредитних ресурсів. Ставка процента. 

Макроекономіка. Предмет і основні проблеми макроекономіки.  

Національне багатство: сутність, структура та джерела збільшення. Економічна 

рівновага: сутність, види й передумови. Створення національної інноваційної 

системи України. Рівновага на грошовому ринку. Поняття кредитно-банківської 

системи. Страхування: сутність і функції.  

 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Об’єкт, предмет, завдання та методологічні основи економіки праці. 

Економіка праці як галузь економічної науки. Предмет і завдання економіки 

праці. Мета й методологічні основи економіки праці. Сутність поняття «праця», 

види праці, її характеристика. Роль праці в розвитку людини та суспільства. 

Зміст і характер праці. 

Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства. Класифікація на-

селення згідно з вимогами Міжнародної організації праці (МОП). Структура 

населення, склад і характеристика. Стан і структура трудових ресурсів. Класи-

фікація трудових ресурсів, їх характеристика. Баланс трудових ресурсів. Показ-

ники використання трудових ресурсів. Поняття трудового потенціалу. Кількісні 

та якісні характеристики трудового потенціалу.  

Ринок праці та його регулювання. Ринок праці: сутність, зміст і струк-

тура. Механізм функціонування ринку праці. Сегментація ринку праці.  

Гнучкість ринку праці. Національні ринки праці: співвідношення внутрішнього 

й зовнішнього. Попит і пропозиція на ринку праці. Безробіття. Ринок праці як 

підсистема ринкової економіки. Регулювання ринку праці. Інфраструктура рин-

ку праці.   

Планування праці. Планування праці, його роль в управлінні людськи-

ми ресурсами. Трудові показники, їх взаємозв'язок і вплив на ефективність дія-

льності суб'єктів господарювання. Планування праці на макро- і мезорівнях. 
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Показники праці як складова бізнес-плану.. Методи планування трудових по-

казників на рівні підприємства. Розробка планів із продуктивності праці, чисе-

льності персоналу, фонду заробітної плати.  

Організація праці. Сутність, зміст і значення організації праці. Принци-

пи організації праці. Організація праці на макро- і мезорівнях. Характеристика 

складових організації праці на рівні підприємства. Організація праці на робо-

чому місці. Умови праці: сутність і значення. Взаємозв'язок організації праці з 

організацією виробництва. Нормування праці як провідна складова її організа-

ції. Критерії та показники ефективності організації праці. 

Продуктивність і ефективність праці. Поняття ефективності й інтенси-

вності праці. Показники ефективності: продуктивність і рентабельність праці. 

Показники й методи вимірювання продуктивності праці. Фактори, що вплива-

ють на продуктивність праці. Резерви підвищення продуктивності праці.  

Основні напрямки підвищення продуктивності праці на підприємстві. 

Витрати на персонал і заробітна плата. Заробітна плата як соціально-

економічна категорія. Складові вартості робочої сили. Принципи та складові 

елементи організації заробітної плати. Функції заробітної плати. Економічний 

зміст договірного регулювання оплати праці.  

Планування праці на підприємстві та соціальний розвиток організа-

ції. Сутність і методика планування праці. Завдання, зміст і показники плану з 

праці, порядок його розробки. Планування чисельності керівників, фахівців і 

службовців. Методика планування фонду заробітної плати. Способи визначення 

середньої зарплати. Сутність соціальної діяльності підприємства. Порядок роз-

робки плану соціального розвитку трудового колективу підприємства.  

 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил і 

формування економіки регіонів. Економічні закони й закономірності розмі-

щення виробництва, їх об’єктивний характер. Закономірності й сучасні інтегра-

ційні процеси. Основні закономірності розміщення продуктивних сил. Основні 

напрями формування й удосконалення територіальної організації виробництва. 

Економічне районування та територіальна організація господарства. 

Економічне районування як науковий метод територіальної організації народ-

ного господарства. Засади економічного районування. Економічний район, його 

основні ознаки. Основні районоутворюючі фактори. Принципи економічного 

районування.  

Регіон у системі територіального поділу праці. Регіон як об’єкт дослі-

дження регіональної економіки. Регіоналізація економіки. Територіальний по-

діл праці – головна умова спеціалізації економічних регіонів. Спеціалізація 

економічних регіонів і методики її оцінки. 

Сутність, мета й завдання регіональної економічної політики.  

Сутність державної регіональної економічної політики. Об’єкти й суб’єкти 

державної регіональної політики. Основні принципи державної регіональної 

економічної політики. Основні цілі державної регіональної економічної політи-

ки.  
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Механізм реалізації регіональної економічної політики. Поняття, сут-

ність і складові механізму реалізації державної регіональної економічної полі-

тики. Організаційно-правова база реалізації регіональної економічної політики. 

Спеціальні (вільні) економічні зони – один із засобів реалізації регіональної 

економічної політики. Міжрегіональне та прикордонне співробітництво. 

Природний і трудоресурсний потенціал України. Природно-ресурсний 

потенціал і його структура. Характеристика природно-ресурсного потенціалу 

економічних районів. Чисельність, склад і розміщення населення України. Від-

творення людського потенціалу країни та його регіональні особливості. Мігра-

ційні процеси та їх види. Особливості формування та розселення населення.  

Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку й розміщення. Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та зна-

чення. Сутність, структура, основні проблеми та перспективи розвитку палив-

но-енергетичного, машинобудівного, агропромислового, транспортного, лісоп-

ромислового, хімічного та соціального комплексів. Процеси інтеграції та під-

вищення ролі регіонів.  

Економіка регіонів України. Місце й роль регіонів у розвитку економі-

ки країни. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали регіонів. 

Територіальна й галузева структура господарства регіонів. Проблеми й напрям-

ки розвитку та розміщення продуктивних сил регіонів. 

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські 

та інші світові структури. Зовнішньоекономічна діяльність України в умовах 

ринкової економіки. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції.  

Економічна інтеграція України в європейську світову структуру. Експортний 

потенціал України й можливості його реалізації на світовому ринку.  

Фактори сталого розвитку продуктивних сил. Природно-ресурсні фак-

тори розвитку продуктивних сил. Фактор ринкової кон’юнктури розвитку про-

дуктивних сил. Фактор історико-географічного положення розвитку продукти-

вних сил. Екологічний і економічний фактори розвитку продуктивних сил. 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ  

ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 

Економічна необхідність державного регулювання економіки та його 

зміст. Поняття державного регулювання економіки та його механізму. Меха-

нізм державного регулювання економіки. Ринкова економіка. Роль державного 

регулювання економіки в зміцненні економічної незалежності країни та її наці-

ональної безпеки.  

Головні напрями державного регулювання ринкової економіки. Чин-

ники, що визначають рамки державного регулювання. Формування багатоукла-

дності економіки. Чинники, що визначають рамки державного регулювання 

економіки.  

Державні органи управління в системі аграрної економіки. Стратегія 

соціально-економічного розвитку країни. Правове регулювання економічних 

відносин. Кадрова політика. Специфіка діяльності місцевих державних адмініс-

трацій.  
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Методи й форми державного регулювання. Класифікація методів дер-

жавного регулювання. Прямі методи державного регулювання. Правове регу-

лювання економіки. Грошово-кредитна державна політика. Фінансова політика.  

Регіональна економічна політика. Державна регіональна економічна 

політика. Суб’єкти й об’єкти державної регіональної економічної політики. 

Принципи державної регіональної економічної політики. Механізм державного 

регулювання регіонального розвитку. Основні складові елементи механізму 

державного регулювання регіонального розвитку.  

Державне регулювання природоохоронної діяльності. Поняття еколо-

гії та чинники, що впливають на неї. Сучасний стан навколишнього середовища 

в Україні. Пасивна екологічна політика. Активна екологічна політика. Держав-

на програма охорони навколишнього середовища й раціонального використан-

ня природних ресурсів. Екологічна експертиза. Економічні заходи для забезпе-

чення охорони навколишнього природного середовища.  

Державна аграрна політика в Україні. Напрямки здійснення аграрної 

політики України. Складові аграрної політики України. Основні напрямки аг-

рарної політики. Зрівноважений розвиток сільських регіонів. Програми держа-

вної допомоги.  
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Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться за 200-

бальною шкалою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну та правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати 

максимально 200 балів (за 200-бальною шкалою ). 

При цьому до участі в конкурсному відборі допускаються особи, які 

отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 

130 балів. 
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