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Опис програми іспиту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра управління 

Програма іспиту з дисципліни  

«Прикладна економіка» 

  1 курс – освітній рівень -  другий (магістерський) 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма: 073.00.04 Управління електронним навчанням у        

міжкультурному просторі 

Форма проведення: тестування на платформі Moodle в ЕНК дисципліни: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23975  

Тривалість проведення                     1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

 Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із 

використанням персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення 

освітнього процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то 

екзамен проводиться онлайн в режимі відеоконференції засобами Google Meet. 

 

Студент дає відповіді на запитання та завдання електронного тесту в 

системі Moodle. Тест містить 34 питання (завдання). З них 31 тестове питання 

закритого типу (вибір правильної відповіді із запропонованих варіантів), які 

передбачають автоматичну (комп’ютерну) перевірку і оцінюються по 1 балу 

кожне. Три практичних завдання (по 3 бали кожне) – відкритого типу – задачі, 

повне розв’язання яких окремим файлом студент має розмістити в системі 

Moodle; ці завдання передбачають ручну перевірку викладачем.  

Критерії оцінювання завдань відкритого типу (задач):   

3 бали: Відмінний рівень знань (умінь), відповідь повна, вичерпна й достатньо 

обґрунтована з, можливими, незначними недоліками 

2 бали:  Посередній рівень знань (умінь), відповідь містить багато  недоліків та / 

або  незначну кількість помилок 

1 бал: Мінімально допустимий рівень знань (умінь), що характеризується 

недостатньою обґрунтованістю, фрагментарністю; відповідь неповна, 

містить недоліки та помилки 

0-1 бал: Незадовільний рівень знань (умінь), що виявляється у неспроможності 

відтворити означення понять та формулювання теорем, невмінні 

розв’язувати задачі.  

0 балів: Відповідь відсутня. 

 

Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної 

доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та 

обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого проходження 

екзаменаційного тесту із підсумковою оцінкою Fx за дисципліну. При 



виконанні завдань допускається користування довідковою літературою, 

таблицями значень функції, критеріїв та ін.  

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є 

сумою результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на 

екзамені (40 балів). 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Поняття прикладної економіки 

2. Методи економічних дослідженні 

3. Крива виробничих можливостей 

4. Основи ринкового господарства 

5. Економічне зростання 

6. Економічні цикли макросистеми 

7. Економічні цикли розвитку організацій 

8. Вартість комерційної організації 

9. Методологія оцінки вартості організацій 

10. Інвестиційні проекти в організації 

11. Методи аналізу інвестиційного проекту 

12. Показники прибутковості проекту 

13. Економічна оцінка інвестиційної діяльності 

14. Види бюрократичних організаційних структур управління 

15. Види органічних організаційних структур управління 

16. Виробнича програма підприємства 

17. Виробнича потужність підприємства. 

18. Основні фонди, їх класифікація. 

19. Методи оцінки та обліку основних фондів. 

20. Знос основних фондів. 

21. Амортизація. Методи амортизації. 

22. Показники використання основних фондів. 

23. Сутність оборотних коштів 

24. Нормування оборотних коштів 

25. Персонал підприємства та його структура 

26. Планування чисельності працівників 

27. Порядок розрахунку показника чисельності 

28. Поняття продуктивності праці і її роль в підвищенні ефективності 

виробництва 

29. Фактори зростання продуктивності праці 

30. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими кадрами 

31. Оплата праці 

32. Сучасні системи оплати праці. 

33. Поняття, види витрат виробництва і собівартості продукції 

34. Класифікація витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 

35. Методи ціноутворення 

36. Основні показники фінансового стану підприємства 

37. Джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства 

38. Види прибутку та їх розрахунок 

39. Види рентабельності та їх розрахунок 



40.Процесс маркетингової діяльності 

41.Особенності і види управління 

42.Стратегіі зростання для нових ринків 

43. Методи визначення порівняльної економічної ефективності 

44. Методи розрахунку загальної економічної ефективності 

45. Сутність і критерії економічної та соціальної ефективності виробництва 

46. Науково-технічний розвиток підприємств 

47. Управління фірмою в умовах конкуренції 

48. Поняття логістики та її призначення 

59. Управління підприємством в умовах конкуренції 
60. Аналіз кредитоспроможності підприємства 
 

Приклади екзаменаційного завдання (задачі) 

  

1. Ощадний банк виплачує 80 % річних. Скільки виплатив банк вкладнику за рік, якщо 

вклад складав 100 тис. грн., 200 тис. грн., 5 млн. грн., 10 млн. грн.?  

2. При запровадженні нової техніки собівартість продукції знижувалась 2 рази: перший раз 

на 20 %, другий – на 5 %. Чи вірно, що початкова собівартість знизилась на 24%? 

 

 

 

Екзаменатор                                                         О.В. Марухленко 

 

Завідувач кафедри                                       А.В. Михацька  


