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1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ 

 

Зміст предмету, його задачі. Зв'язок предмету "Економіка підприємства" з 

соціально-економічними, економічними предметами. 

Принципи побудови та характерні ознаки ринкової системи. Інфраструктура 

ринкової системи, її суб'єктів. Їх функції і взаємодія. Правова база взаємовідносин. 

 

Тема 1.  Підприємства в сучасній системі господарювання 
 

Підприємство як суб'єкт господарювання; поняття, цілі й напрямки 

діяльності. Правові  основи  функціонування. 

Класифікація підприємств. Добровільні та інституціональні об'єднання 

підприємств. 

Управління підприємствами: сутність і функція процесу управління. Методи 

управління діяльністю підприємств. Організаційні структури управління 

підприємствами. Вищі органи державного управління підприємствами та 

організаціями. 

 

Тема 2. Організація  виробництва  і виробнича інфраструктура 

 

Суспільні форми організації виробництва. Виробнича та соціальна 

інфраструктура: поняття,     види     та     значення інфраструктури. Система 

технічного обслуговування. Соціальна інфраструктура. Відтворення та розвиток 

інфраструктури. 

 

Студент повинен знати: структуру підприємства . 

 

Тема 3.  Виробництво, якість   і конкурентоспроможність продукції 
 

Загальна характеристика продукції. Поняття та класифікація продукції, 

поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості продукції. 

Методи оцінювання якості продукції. Стандартизація і сертифікація продукції, їх 

роль в забезпеченні якості продукції. Конкурентоспроможність продукції. 

Економічна ефективність підвищення якості продукції. Державний нагляд за якістю 

та внутрішньовиробничий технічний контроль. 

 

Тема 4. Капітал і виробничі фонди підприємства 

 

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів. Сутність і види 

капіталу. Виробничі фонди підприємства та їх поділ на основні та оборотні. Оцінка, 

класифікація та структура основних фондів. Періодична переоцінка основних 

фондів за різними ознаками. 

Спрацьовування і старіння основних фондів. Види фізичного спрацювання 

та форми їхнього усунення. 
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Економічна суть амортизації основних фондів в умовах ринкових 

відносин. Правові аспекти визначення величини амортизаційних відрахувань. 

Економічна суть відновлення основних фондів (ремонт, модернізація і 

заміна діючих засобів праці). Джерела та методи фінансування. Показники 

використання основних фондів. Вартісні показники (фондовіддача, фондомісткість, 

розмір прибутку на одну гривню середньорічної вартості основних виробничих 

фондів та ін.). 

Техніко-економічні показники (коефіцієнт інтенсивного , екстенсивного і 

інтегрального завантаження, коефіцієнт змінності); показники технічного стану 

(коефіцієнт зносу, придатності, вибуття, оновлення). Шляхи поліпшення 

використання основних фондів. 

 

Тема 5. Нематеріальні ресурси та активи 
 

Поняття і види. Об'єкти промислової власності: винаходи, промислові зразки, 

товарні знаки. Інтелектуальна власність. Інформаційні системи і технології. 

Програмне забезпечення. ЕОМ. Інші нематеріальні ресурси: ноу-хау, 

раціоналізаторська пропозиція, імідж, репутація фірми підприємства. 

Нематеріальні активи. Поняття та охорона права власності. Реалізація права 

власності на нематеріальні ресурси. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних 

активів. 

 

Тема 6. Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства 
 

Поняття та матеріальний склад оборотних фондів і оборотних засобів 

підприємства. Структура оборотних засобів підприємства. Джерела формування 

оборотних засобів. Нормування оборотних засобів підприємства. Оборотність 

оборотних засобів, показники оборотності. Шляхи та економічна суть прискорення 

оборотності оборотних коштів. Вплив оборотності оборотних засобів на кінцеві 

результати роботи підприємства. 

 

Тема 7. Виробничі та фінансові інвестиції підприємства 
 

Інвестиції, їх види і характеристика. Поняття виробничих інвестицій 

(капіталовкладень), їх склад. 

Структура капіталовкладень, джерела їх фінансування. Поняття 

капітального будівництва, способи здійснення будівельно-монтажних робіт. Оцінка 

ефективної ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку. Основні фактори 

підвищення ефективності використання капітальних вкладень. 

 

Тема 8. Персонал підприємства 

 

Поняття, класифікація та структура персоналу. Визначення чисельності 

окремих видів працівників. Складання балансу робочого часу. Кадрова політика і 

система управління персоналом. Показники обороту персоналу. 
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Тема 9. Продуктивність праці 

 

Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання. Підвищення  

продуктивності  праці основа  зростання прибутковості фірми. Класифікація 

факторів та резервів зростання продуктивності праці. Планування продуктивності 

праці. 

 

Тема 10. Мотивація та оплата праці на підприємстві 

 

Мотивація трудової діяльності. Сучасна політика оплати праці. 

Поняття та види заробітної плати. Функції і шляхи росту заробітної плати. 

Тарифна система як основа організації оплати праці. Форми і системи оплати праці. 

Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. 

 

Тема 11. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 

 

Економічна суть витрат на виробництво і реалізацію продукції. 

Групування витрат, що формують собівартість продукції. Класифікація витрат за 

економічними елементами. Класифікація витрат за статтями калькуляції. 

Кошторис витрат і калькуляція собівартості. Джерела і шляхи зниження 

собівартості продукції. 

 

Тема 12. Ціна на продукцію та послуги в ринкових умовах  
 

Ціна як економічна категорія. Види цін у ринковій системі. Формування 

цін, фактори впливу. Гуртові та роздрібні ціни на продукцію, їх формування. 

Зрівноважені ціни. Шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні. 

 

Тема 13. Фінансово-економічні результати й ефективність  діяльності     

підприємства 

Суть і завдання фінансової діяльності підприємства. Прибуток як 

економічна категорія. Економічний механізм формування прибутку в ринкових 

умовах. Суть балансового прибутку підприємства. Порядок використання 

прибутку. Формування фонду споживання і фонду нагромадження. Шляхи 

підвищення прибутку. Структура фінансового плану. Показники оцінки 

фінансового стану підприємства: показники ліквідності підприємства, показники 

платоспроможності, показники рентабельності, показники ефективності 

використання активів. Суть і характеристика загальної ефективності діяльності 

підприємства. Показники ефективності виробництва. Резерви і фактори 

підвищення ефективності виробництва. 
 

Тема 14. Регулювання, прогнозування і планування діяльності 
 

Державне економічне регулювання діяльності суб'єктів господарювання. 

Прогнозування розвитку підприємств. Принципи і методи прогнозування. 

Методологічні основи планування. Стратегія розвитку підприємств. Тактичне й 

оперативне планування. 
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2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 

 

Поняття обліку, його види та завдання. Користувачі облікової інформації. Основні 

принципи бухгалтерського обліку. Облікові вимірники. 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

 

Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку: господарські 

засоби та джерела утворення господарських засобів. Метод  бухгалтерського  

обліку: документація,   інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, баланс, 

звітність. 

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

 

Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст і побудова. Структура балансу: 

актив, пасив, статті балансу. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. 

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

 

Поняття бухгалтерських рахунків, їх будова. Класифікація рахунків бухгалтерського 

обліку за різними класифікаційними ознаками. Рахунки синтетичного і аналітичного 

обліку. Оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками. Подвійний 

запис, його суть та значення. 

 

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку 

 

Поняття Плану рахунків, його суть. 

Характеристика Плану рахунків. Узгодженість Плану рахунків з фінансовими 

звітами. 

 

Тема  6.   Первинне     спостереження,     документація     та  інвентаризація 

 

Суть первинного спостереження та первинних документів. 

Документація в обліку: її суть, значення. Інвентаризація як метод 

бухгалтерського обліку.  

 

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку. 

 

Суть форм бухгалтерського обліку.   Види форм обліку: 

а) меморіально-ордерна форма обліку; 

б) журнально-ордерна форма обліку 

в) спрощена форма бухгалтерського обліку; 

г) механізовані та автоматизовані форми. 
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Тема 8. Облік господарських процесів 

 

Суть господарських процесів Види господарських процесів: 

а) процес заготівлі; 

б) процес виробництва; 

в) процес реалізації 

Рахунки господарських процесів та особливості їх відображення. 

 

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності 

 

Бухгалтерська звітність, її суть. 

Зміст і порядок складання форм річної звітності: Баланс, Звіт про  фінансові 

результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал. Складання 

приміток до звітів. Виправлення помилок та інші зміни у звітності.  
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3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Інформаційні системи і технології в обліку 

 

Тема 1. Основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в 

управлінні підприємствами 

 

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. 

Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. 

Глобальне інформаційне суспільство. Основоположна роль інформаційних 

систем в управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій. 

Вплив інформаційних технологій на виробничий процес. 

 

Тема 2. Економічна інформація на підприємствах, засоби її опису та збору 

 

Економічна інформація на підприємствах, класифікація та приклади. 

Економічні задачі розв'язувані на підприємствах: планування, обліку та 

контролю; звітності, економічного аналізу та прийняття рішення; управління 

матеріальними та енергетичними ресурсами управління трудовими ресурсами, 

фінансовими ресурсами. 

Методичні основи формалізованого опису економічної інформації. 

Методичні   основи  автоматизації  процесів збирання економічної  

інформації.   

Методи  і  засоби   збирання первинної(фактичної) інформації.  

Автоматизація процесів збирання інформації на різних ділянках виробництва. 

 

Тема 3. Сучасні підходи до розробки і впровадження  інформаційних 

систем 

 

Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських 

інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні 

системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги 

та недоліки використання автоматизованих систем управління. 

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, 

мережі, інформаційні. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління 

процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види 

інформаційних систем: експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, 

бізнес-інформації, інтегровані інформаційні системи. 

Концепції розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку 

інформаційних систем. 

Умови успішного функціонування інформаційних систем на підприємствах. 

 

Тема 4. Сучасні мережеві технології. Мережа Інтернет 

 

Сучасні комп'ютерні мережі, їх види і топології. Технології мережевої 

роботи на підприємствах. 

Глобальна мережа Інтернет. Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті. 
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Конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні технології. 

Значущість використання інформаційних технологій в управлінні організацією для 

здійснення бізнесу на міжнародному рівні. 

Особливості автоматизації фінансово-господарської діяльності підприємств 

при використанні ЕТ Ехсеl. Налагодження та підготовка програми до роботи. 

Головне меню, панелі інструментів. Резервування та відновлення інформації. Ввід 

нормативно-довідкової інформації. 

Інформаційне забезпечення операцій нарахування та виплати заробітної 

плати. Робота з документами по нарахуванню та видачі зарплати.  

Отримання розрахунково-платіжних документів. Звітні документи. 

Інформаційне забезпечення операцій обліку матеріальних цінностей. Робота 

з документами по надходженню, реалізації матеріальних цінностей. 

Інформаційне забезпечення операцій обліку фінансових результатів та 

формування звітності. Стандартні та регламентовані звіти. Інформаційне 

забезпечення операцій обліку праці. 
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Критерії оцінювання  

Фахове вступне випробовування для спеціальності «Економіка підприємства» 

до Закарпатського лісотехнічного коледжу НЛТУ України проводяться з дисциплін 

професійного спрямування підготовки кваліфікованих робітників даної 

спеціальності. 

 Вступні випробовування оцінюються за 200 бальною шкалою (шляхом 

додавання 100 балів до кількості отриманих балів під час проведення 

випробування). 

Тестове завдання складається з 10 питань різних рівнів складності, відповіді на 

які оцінюються таким чином: 

 

Рівень 

складності 
Номери завдань Кількість балів Усього 

І 1 – 5 по 6 балів 30 балів 

ІІ 6 – 8 по 10 балів 30 балів 

ІІІ 9 – 10 по 20 балів 40 балів 

Разом балів: 100 балів (+ 100) 

 

Абітурієнт вважається допущеним до конкурсу якщо отримав оцінку не нижче 

124 балів за 200-бальною шкалою оцінювання. 
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