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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
051 «Економіка» при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста) / Уклад. А.А. Меліхов, Т.М. Черната, Е.В.
Камишникова – Маріуполь: ПДТУ, 2021. – 8 с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка»,
зміст їх модулів та тем, оволодіння якими забезпечує загальні та спеціальні
(фахові) компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої
освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за
спеціальністю 051 «Економіка», створену наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ»
від 09 березня 2021 року № 58-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):
Меліхов Андрій Анатолійович – завідувач кафедри економіки

підприємств, докт. екон. наук;
Черната Тетяна Миколаївна – доцент кафедри економіки

підприємств, канд. екон. наук.
Камишникова Евеліна Вікторівна – професор кафедри економіки

підприємств, докт. екон. наук.

Ó ДВНЗ «ПДТУ», 2021 рік
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки» для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 13 листопада 2018 року № 1244.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
бакалавра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін,
передбачених освітньо-професійною програмою, під час здобуття
попереднього освітнього ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та
професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати
типові професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

1.1. Поняття підприємства як організаційно відокремленої та
економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери.

1.2. Головні напрямки діяльності підприємства. Законодавча база
функціонування підприємства (організації).

1.3. Класифікація підприємств та її практичне значення.
1.4. Сутнісна характеристика структури підприємства.
1.5. Виробнича структура підприємства: сутність і види.
1.6. Чинники формування й зміни виробничої структури

підприємства.
1.7. Загальна структура підприємства (організації).

2. Ринок і продукція

2.1. Загальна сутнісна характеристика продукції.
2.2. Класифікація продукції.
2.3. Вимірники обсягу продукції: натуральні, умовно – натуральні,

трудові, вартісні.
2.4. Номенклатура й асортимент продукції (послуг).
2.5. Валова, товарна, чиста й реалізована продукція.
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3. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

3.1. Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових
ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін.

3.2. Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціалісти,
службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією.
Виокремлення й характеристика робітників за рівнем кваліфікації.

3.3. Розрахунки чисельності окремих категорій робітників
виробничих підприємств.

3.4. Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні
підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих
підприємствах.

3.5. Чинники зростання продуктивності праці. Наявні резерви
зростання продуктивності праці та заходи для їх використання в сучасних
умовах господарювання.

3.6. Поняття оплати праці.
3.7. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці.
3.8. Функції оплати праці та їх реалізація. Залежність оплати праці

від кінцевих результатів діяльності.
3.9. Сучасна державна політика оплати праці. Механізм державного

регулювання оплати праці та соціального захисту.
3.10. Формування внутрішньофірмової політики оплати праці.

Регулювання оплати праці на основі колективного договору.

4. Капітал підприємства

4.1. Інтелектуальний капітал.
- Сутність інтелектуального капіталу як економічної категорії.
- Роль інтелектуального капіталу у сучасних умовах ведення бізнесу.
- Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства як продуктів

інтелектуального капіталу.
- Нематеріальні активи як юридичне оформлені права виключного

користування об'єктами промислової та інтелектуальної власності, їх
вартісна оцінка й строки зношування (старіння).

4.2. Основний капітал.
- Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у

здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг.
- Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів.

Індексація основних фондів.
- Класифікація основних фондів за ознакою функціонального

призначення та участі у виробничих процесах.
- Видова (технологічна) структура основних фондів, фактори й

тенденції динаміки на підприємствах.
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- Фізична суть техніко-економічного старіння знарядь праці та
форми запобігання цьому.

- Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань.
- Розширене відтворення основних фондів шляхом їх технічного

переозброєння, реконструкції, розширення i нового будівництва.
- Система показників ефективності створення та використання

основних фондів.
- Напрямки інтенсифікації відтворення та шляхи ефективнішого

використання основних фондів підприємства.
4.3. Оборотний капітал.
- Сутнісна характеристика обігових коштів.
- Виокремлення обігових коштів, що обслуговують сфери

виробництва й обігу.
- Нормовані й ненормовані обігові кошти.
- Функціональна та елементна структура обігових коштів, її динаміка

на підприємствах різних галузей економіки.
- Джерела формування обігових коштів.
- Призначення нормування обігових коштів.
- Методи розрахунку нормативів обігових коштів (аналітичний,

коефіцієнтний, прямого рахунку).
- Обчислення нормативів обігових коштів в окремих елементах

(виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх
періодів, залишках готової продукції). Визначення сукупного нормативу
обігових коштів підприємства.

- Основні показники рівня ефективності використання обігових
коштів, методика їх розрахунку.

- Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів.

5. Інвестиції. Інноваційна діяльність

5.1. Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого
фінансового ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб’єктів
господарювання.

5.2. Основні напрямки інвестиційної діяльності підприємства.
5.3. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.
5.4. Внутрішні й зовнішні джерела інвестування.
5.5. Прямі та портфельні інвестиції. Різновиди і структура реальних

(виробничих) інвестицій.
5.6. Розрахунки обсягу потрібних виробничих інвестицій з

урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві.
5.7. Обґрунтування джерел фінансування та обчислення необхідного

обсягу капітальних вкладень відповідно до можливих варіантів
економічної ситуації на ринку і підприємстві.

5.8. Методика визначення ефективності технічних нововведень.
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5.9. Народногосподарський і внутрішньогосподарський
(комерційний) економічний ефект від створення новинок і використання
нововведень.

5.10. Урахування чинника часу при розрахунках ефективності
використання технічних нововведень.

5.11. Чистий прибуток як визначальний показник економічної
ефективності технічних новинок (нововведень).

6. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

6.1. Поточні витрати (собівартість продукції) як комплексний
економічний показник. Внутрішні, зовнішні та трансакційні витрати
фірми.

6.2. Включення поточних витрат виробництва до собівартості
продукції (послуг).

6.3. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками
(ступенем однорідності, зв'язком з обсягом виробництва, способом
обчислення на одиницю продукції).

6.4. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва.
Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними
елементами.

6.5. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках.
Об'єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Типова номенклатура
калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей.
Методика обчислення окремих статей калькуляції.

6.6. Класифікація статей у калькуляції собівартості продукції.
6.7. Чинники  зниження поточних витрат. Визначення впливу

окремих техніко-економічних чинників на зменшення поточних витрат.

7. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

7.1. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів
діяльності підприємства.

7.2. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця меж ними.
7.3. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу)

підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу)
підприємства.

7.4. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності
підприємства.

7.5. Загальна характеристика рентабельності застосовуваних
(інвестованих) ресурсів. Обчислення рентабельності виробничих фондів
(виробництва); сукупних активів, власного та акціонерного капіталу.

7.6. Рентабельність певного обсягу продукції та окремих виробів.
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7.7. Динаміка і способи підвищення рентабельності на
підприємствах різних галузей економіки  України.
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