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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які
мають диплом молодшого спеціаліста і вступають на спеціальність 051 «Економіка» для
здобуття за скороченим терміном ступінь вищої освіти бакалавр.
Бакалавр спеціальності 051 «Економіка» отримує теоретичні знання, що необхідні
для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької
діяльності в галузі економіки на підприємствах. Набутий перший рівень вищої освіти є
професійно орієнтованим і обов’язковим для подальшої підготовки магістра.
Бакалавр спеціальності «Економіка» може займати посади у сфері економіки та
управління на підприємствах різних форм власності у галузі будівництва, на посадах
економіста, аналітика, фінансиста, консультанта з економічних питань – економічних
служб підприємств, організацій, компаній; лінійних підрозділів підприємств, організацій,
компаній; консалтингових структур; державних установ і громадських організацій;
приватних підприємствах або продовжити навчання за однією зі спеціальностей
магістерського рівня.
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
2.1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Будівельний комплекс, особливості будівництва як виду економічної діяльності,
види будівельних підприємств.
Підприємство як суб'єкт та об'єкт ринкових відносин. Організаційно-економічні
умови функціонування підприємств. Поняття економічного суверенітету, самоокупності
та самофінансування. Порядок організації підприємства в Україні
Поняття та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу
підприємства. Складові ресурсного потенціалу та їх взаємозв'язок.
Майнові ресурси підприємства.
Сутність, класифікація та особливості відтворення основних засобів підприємства.
Амортизація як інструмент відтворення основних засобів та джерело формування фінансових
ресурсів: поняття, методи нарахування. Методичні інструменти оцінки стану, руху та
ефективності використання основних засобів підприємства.
Оборотні кошти підприємства. Структура оборотних коштів. Поняття та особливості
кругообороту оборотних коштів підприємства. Оцінка ефективності використання оборотних
коштів підприємства. Обґрунтування необхідних обсягів оборотних коштів підприємства.
Виробничі запаси.
Трудові ресурси підприємства.
Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Принципи і завдання
формування трудових ресурсів в умовах ринкової економіки. Фактори, що впливають на
формування трудових ресурсів. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки.
Фактори, що впливають продуктивність праці та їх класифікація. Основні напрями підвищення
продуктивності праці та ефективності трудових ресурсів підприємства. Методи нормування
витрат праці па підприємстві. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх
характеристика. Тарифна система, її зміст, призначення та використання па підприємстві.
Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне регулювання мінімальної
заробітної плати і її вплив на рівень ставок та окладів окремих робітників. Тарифна система, її
зміст та умови використання. Сутність контрактної форми оплати праці.
Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування.
Місце фінансових ресурсів у складі ресурсів підприємства. Відмітні характеристики
підприємства, то визначають особливості формування його фінансових ресурсів. Кругооборот
фінансових ресурсів підприємства в процесі формування його капіталу. Капітал як складова

ресурсів підприємства: характеристика сутності з позицій різних підходів та принципи його
формування. Класифікація капіталу підприємства. Власний капітал підприємства: сутність,
склад, класифікація, функції, відмітні особливості. Особливості формування залежно від
основних характеристик підприємства.
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції.
Сутність понять витрати, поточні та капітальні витрати підприємства, виробнича
собівартість продукції, послуг і робіт Взаємозв'язок та взаємообумовленість ресурсів і поточних
витрат підприємства. Класифікація поточних витрат. Особливості складу поточних витрат в
окремих галузях економіки. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення.
Поняття калькулювання продукції підприємства. Вибір калькуляційних одиниць.
Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг.
Доходи та цінова політика підприємства.
Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності. Класифікація
доходів підприємства. Сутність, механізм формування доходів від операційної діяльності
підприємства. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях
господарювання. Фактори, які впливають на доходи від операційної діяльності.
Податкова система України.
Податковий кодекс України. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та
збори. Податки та збори для різних суб’єктів будівельної діяльності.
Інвестиційна діяльність підприємства. Оцінка економічної ефективності інвестицій.
Поняття «інвестиції», «інвестиційна діяльність». Державне регулювання
інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій. Оцінка економічної ефективності
інвестицій з урахуванням фактору часу та без урахування фактору часу.
Ціноутворення у будівництві та кошторисна справа. Державні будівельні норми України
ДСТУ БД.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”. Основні завдання
кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві. Види кошторисних нормативів.
Порядок розроблення, узгодження та затвердження кошторисних нормативів. Правила
складання інвесторської кошторисної документації. Елементи будівництва. Види інвесторської
кошторисної документації. Порядок складання локальних та об’єктних кошторисів. Прямі
витрати. Загальновиробничі витрати. Кошторисна трудомісткість. Кошторисна заробітна плата.
Порядок складання локальних та об’єктних кошторисних розрахунків. Відомості ресурсів до
локальних та об’єктних кошторисів. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків
вартості будівництва та зведення витрат. Кошторисний прибуток. Адміністративні витрати
підрядних будівельно-монтажних організацій. Урахування ризику всіх учасників будівництва.
Договірна ціна. Правила визначення вартості будівництва на основі тендерів. Комерційні та
державні тендери – головні відмінності. Ринковий механізм ціноутворення. Загальні правила
оформлення тендерної кошторисної документації. Формування ак-тів виконаних робіт КБ-2в
«Акт виконаних робіт», КБ-6, КБ-3.
Інноваційна діяльність підприємства.
Поняття «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний продукт». Інноваційна
інфраструктура. Державне регулювання інноваційної діяльності.
Планування діяльності підприємства.
Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. Поняття та види
планів, систематизація планів підприємства. Технологія планування діяльності
підприємства. Цільові характеристики діяльності підприємства, їх класифікація, вимоги
до формування. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу
підприємства. Дерево цілей та його побудова.
Розробка бізнес-плану підприємства.
Якість продукції. Оцінка конкурентоспроможності підприємства
Поняття «якість продукції», оцінка якості продукції
Поняття «конкурентоспроможність продукції», «конкурентоспроможність підприємства»,
методи їх оцінки. Розробка заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємства.

Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність.
Сутність. і фази розгортання кризи. Фактори, що обумовлюють виникнення кризи.
Банкрутство підприємства як результат розвитку кризових явищ в його діяльності. Фінансовоекономічні передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства. Види банкрутства
підприємства. Методичні підходи до визначення ймовірності кризи на підприємстві. Інститут
банкрутства: сутність, цілі та завдання. Процедура розгляду та прийнятої рішення у справі про
банкрутство підприємства.
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3. ПОЛОЖЕННЯ ПО ФАХОВЕ ВИПРОБОВУВАННЯ
Фахові випробовування проводяться у формі тестування.
Білети для фахових випробовувань готуються із запитань, запропонованих випускаючими
кафедрами, та затверджуються деканом факультету.
Час проведення тестування обмежений однією академічною годиною. Всі абітурієнти
однієї спеціальності (денна і заочна форми навчання) проходять випробовування в один
день за одним комплектом білетів.
На денну і заочну форми навчання конкурси окремі. Також окремий конкурс для
зарахування на вакантні місця другого курсу нормативного терміну навчання.
Рекомендуються до зарахування на місця держзамовлення абітурієнти за рейтингом по
результатами вступного екзамену.
Кількість пільгових місць для зарахування на місця держзамовлення визначає
приймальна комісія.
Місця контрактної підготовки в межах ліцензованого обсягу заповнюються абітурієнтами
за рейтингом по конкурсному балу після заповнення держбюджетних місць.
Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.
Голова фахової комісії

Г.М.Іванченко

