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Пояснювальна записка
Освітньо-професійною
програмою
підготовки
бакалавра
зі
спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства»
передбачається фахове вступне випробування з абітурієнтами, випускниками
технікумів, коледжів, вищих професійно-технічних училищ.
Перелік питань для проведення іспиту базується на навчальному
матеріалі фундаментальних та спеціальних дисциплін.
Мета фахових вступних випробувань. Вступ на навчання за ступенем
«Бакалавр» полягає у визначенні рівня підготовленості вступників, які бажають
навчатись у Полтавському університеті економіки і торгівлі за спеціальністю
051 «Економіка» спеціалізацією «Економіка підприємства».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного
засвоєння освітньо-професійної програми за ступенем «Бакалавра» абітурієнти
повинні мати здібності до володіння знаннями, уміннями і навичками в галузі
природничо-наукових, загальноекономічних та спеціально-економічних наук.
Характеристика змісту програми. Програма фахових вступних
випробувань спирається на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки
молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка підприємства» та одночасно
відбиває вимоги до студентів рівня підготовки за ступенем «Бакалавр»
визначених у галузевих стандартах вищої освіти.
Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається
Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та Положенням про предметні
екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення вступних випробувань.
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Перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробування

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 1 «Підприємство як суб’єкт господарювання»
Поняття терміну «економіка».
Поняття терміну «підприємство».
Глобальні напрямки діяльності підприємства.
Основні ознаки підприємства.
Відмінні особливості підприємства як економічної системи.
Цілі підприємства, вимоги до них.
Тема 2 «Основи підприємницької діяльності»
Основні форми реалізації державою економічної політики.
Головні напрямки економічної політики держави.
Засоби та механізми регулювання господарської діяльності.
Сфери державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.
Шляхи здійснення захисту прав та законних інтересів суб’єктів
господарювання і споживачів з боку держави.
Поняття підприємництва.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 3 «Управління підприємством»
Підстави здійснення управління підприємством.
Реалізація прав власника щодо управління підприємством.
Правові засади управління підприємством через найманого керівника.
Основні функції найманого керівника.
Правові аспекти звільнення найманого керівника.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 4 «Персонал»
Поняття «трудові ресурси», їх категорії.
Персонал підприємства.
Класифікація персоналу за Класифікатором професій та загальна.
Чинники, що впливають на формування персоналу підприємства.
Категорії «професія», «спеціальність», «кваліфікація».
Система показників характеристики персоналу.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 5 «Капітал і основні засоби»
Поняття капіталу підприємства.
Майно підприємства, джерела його формування.
Характеристика основних засобів підприємства.
Економічна сутність основних засобів.
Характеристика майна невиробничого призначення.

1.
2.

Тема 6 «Інвестиційні ресурси»
Поняття інвестицій, їх класифікація.
Інвестиції та капіталовкладення – відмінні і спільні риси.
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3.
4.
5.

Інвестиційна політика підприємства.
Чинники, що впливають на обсяги інвестицій.
Джерела формування інвестиційних ресурсів.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 7 «Інноваційні процеси»
Традиційні процеси і явища, їх характеристика.
Інноваційні процеси і явища, їх характеристика.
Зміст інноваційних процесів на підприємстві.
Основні типи інноваційних процесів.
Класифікація інноваційних процесів.
Основні принципи, необхідні для реалізації інноваційних процесів.
Основні джерела інновацій.
Науково-технічний прогрес, його сутність.

Тема 8 «Техніко-технологічна база підприємства»
Поняття техніко-технологічної бази виробництва.
Структура техніко-технологічної бази.
Тенденції розвитку техніко-технологічної бази.
Технічний розвиток підприємства.
Форми технічного розвитку.
Оцінка технічного рівня підприємства.
Виробнича потужність підприємства, одиниці її виміру.
Види виробничої потужності, їх характеристика.
Принципи розрахунку виробничої потужності.
Чинники, що впливають на формування виробничої потужності
підприємства.
11. Показники рівня використання виробничої потужності.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Тема 9 «Організація виробництва»
Поняття організації виробництва.
Характеристика суспільних форм організації виробництва.
Об’єктні види та показники рівня розвитку суспільних форм організації
виробництва.
Поняття виробничого процесу.
Класифікація виробничих процесів.
Принципи організації виробничого процесу.
Технологічний процес.
Виробничий цикл, його структура.
Тема 10 «Планування діяльності підприємства»
Види планів.
Поняття прогнозування розвитку (стану) підприємства.
Принципи процесу прогнозування.
Методи прогнозування.
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5.
6.
7.
8.

Планування як найважливіша функція управління.
Принципи планування.
Класифікація методів планування.
Важливі переваги, що створює планування на підприємстві.

Тема 11 «Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції»
Поняття продукції, показники її вимірювання.
Класифікація продукції.
Поняття маркетингу, його сучасна концепція, принципи та основні
функції.
4. Виробнича програма, її відображення у бізнес-плані.
5. Якість продукції, її визначення.
6. Характеристика показників якості продукції.
7. Рівень якості, його види.
8. Методи визначення рівня якості.
9. Конкурентоспроможність, її визначення.
10. Методи забезпечення якості.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 12 «Продуктивність, мотивація та оплата праці»
Мотивація як основа поведінки людини.
Характеристика класичних моделей мотивації трудової діяльності.
Вимоги до системи мотивації трудової діяльності.
Методи мотивації.
Продуктивність економічної системи.
Рівень продуктивності праці.
Трудомісткість.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 13 «Витрати і ціни на продукцію»
Собівартість продукції.
Витрати, їх економічні елементи.
Калькулювання.
Методи обчислення собівартості.
Управління витратами.
Ціна, її функції

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 14 «Результати і ефективність діяльності»
Дохід, його види.
Надходження, що не визнаються доходами.
Класифікація доходу у бухгалтерському обліку.
Прибуток, стадії його визначення.
Рентабельність, її види.
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Критерії оцінювання знань
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 5-бальною шкалою. При
цьому використовуються такі критерії:

5 балів («відмінно»)

4 бали («добре»)

3 бали («задовільно»)

2 бали («незадовільно»)

абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на
поставлене питання, продемонстрував глибокі
знання понятійного апарату і літературних джерел,
уміння
аргументувати
своє
ставлення
до
відповідних категорій, залежностей, явищ.
абітурієнт загалом відповів на поставлене
запитання,
але
не
спромігся
переконливо
аргументувати свою відповідь, помилився у
використанні понятійного апарату, припустив
несуттєву помилку і відповіді.
абітурієнт дав неповну відповідь на запитання,
ухилився від аргументації, показав задовільні знання
літературних джерел.
абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної літератури, ухилився від аргументації
або взагалі не відповів.

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних питання та 1 практичне
завдання.
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