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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Підприємництва” є перевірка знань і 

відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем бакалавра за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність при прийомі 

на навчання на основі ступеня молодшого спеціаліста до ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 

році. 

Програма містить основні питання з “Підприємництва” в розрізі 

дисциплін: «Основи підприємництва», «Політекономія» та перелік 

рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

Основи підприємництва 

(назва дисципліни) 

 

1. Теорії підприємств і основи підприємництва. 

2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. 

3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. 

4. Структура та управління підприємством. 

5. Ринок і продукція. 

6. Планування діяльності підприємства. 

7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. 

8. Капітал підприємства. 

9. Інвестиції. 



10. Інноваційна діяльність. 

11. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. 

12. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. 

13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. 

14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 

15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструкту-

ризація. 

16. Економічна безпека та антикризова діяльність. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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6. Калініченко О. В. Економіка підприємства. Практикум / О. В. Каліні-
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7. Примак Т. О. Економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник / Т. 

О. Примак. – 5-те вид., стер. – Рек. МОН. – К.: Вікар, 2008. – 219 с. 

8. Словник термінів і понять з дисципліни «Економіка підприємства» для 

студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030502 

«Економічна кібернетика», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 



6.030509 «Облік і аудит» / уклад. О. І. Ємець. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2015. 

– 32 с. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Політекономія» 

(назва дисципліни) 

 

1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 

2. Предмет, структура та функції економічної теорії. Місце економічної 

теорії в системі  економічних   наук. 

3. Методи економічного дослідження. Економічні категорії, закони, прин-

ципи та моделі. 

4. Закон вартості та його функції. Теорії вартості. 

5. Закон спадної доходності (продуктивності) факторів виробництва. 

6. Зміст потреб та їх класифікація. 

7. Закономірності виникнення та етапи розвитку ринку. Сутність ринку та 

його функції. 

8. Види ринків та суб’єкти ринкової економіки. Модель кругообігу проду-

ктів та  доходів, «витоки» та «ін’єкції».   

9. Конкуренція та її функції. Типи і методи конкуренції. 

10.  Ринок недосконалої конкуренції: монополія, олігополія та монополіс-

тична конкуренція. 

11.  Досконала конкуренція та її умови. Принцип «невидимої руки» А. 

Сміта. 

12. Моделі економічних систем та моделі сучасної „змішаної” економіки. 

13. Виникнення та сутність грошей, їх види та функції. Рівняння грошово-

го обігу   І.Фішера.   

14. Банки та їх функції, структура банківської системи. Основні функції 

центрального банку. 

15. Зміст виробництва та його основні фактори. Форми організації та пока-

зники ефективності  виробництва.  



16. Власність та підприємництво. Ознаки підприємницького бізнесу та ос-

новні види підприємницької діяльності. 

17. Організаційно-правові форми підприємництва. Види підприємств в 

Україні. Об’єднання  підприємств. Державне  підприємництво. 

18. Роль малого та середнього бізнесу в економіці. Розвиток малого підп-

риємництва в Україні. 

19. Інфраструктура ринку. Роль та види ринкових посередників. Види рин-

ково-посередницьких установ.   

20. Фінансовий ринок,  його структура та функції.  Види фінансових посе-

редників та їх роль в економіці. 

21. Ринок цінних паперів. Основні види цінних паперів в Україні.  Роль та 

основні принципи роботи фондової   біржі. 

22. Сутність прибутку та його види. Джерела та функції прибутку. Рентабе-

льність  підприємства.  

23. Аграрні відносини, земельна рента та її види. Ціна землі. 

24. Заробітна плата, її форми та фактори. Номінальна і  реальна заробітна 

плата. Державне регулювання оплати праці. 

25. Фінанси та фінансова система. Система державних фінансів. Держав-

ний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету. 

26. Податки та їх функції. Класифікація податків та система оподаткування 

в Україні. 

27. Роль держави в економіці. Економічні функції уряду,  інструменти дер-

жавного регулювання економіки. 

28. Світове господарство. Основні форми міжнародних економічних відно-

син. Регулювання міжнародних економічних відносин (ООН, МВФ, МБРР, 

СОТ). 

29. Валюта. Поняття та рівні конвертованості валюти. Валютний курс. Мі-

жнародна валютна система та її еволюція.       

30. Міжнародна економічна інтеграція та її види. Найбільші сучасні регіо-

нальні та  міжконтинентальні  економічні об’єднання.  Процес інтеграції Украї-



ни у світову економіку. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
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