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АНОТАЦІЯ

Метою додаткового фахового випробування є комплексна перевірка
загальних знань вступників, які було отримано в результаті вивчення циклу
дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними
планами відповідно із ступенем «бакалавр» за різними напрямками
професійної діяльності.
Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни природничонаукової підготовки, а також дисципліни професійної підготовки студентів
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за різними
напрямами.
За час підготовки до випробувань необхідно звернути увагу на те, що
абітурієнт повинен:
знати: основи підприємництва, у тому числі поняття бізнесу; види бізнесу
та підприємництва; основні сфери ведення підприємницької діяльності; поняття
підприємництва, його ознаки та функції; класифікацію підприємств за різними
класифікаційними ознаками; види господарських товариств та їх
характеристику; види об’єднань підприємств; зовнішні та внутрішні джерела
фінансування підприємницької діяльності; суть, структуру та необхідність
бізнес-плану; порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва, завдяки
чому вони можуть швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки.
вміти: організувати створення нового підприємства з урахуванням
особливостей функціонування підприємств різних форм власності та
законодавчих обмежень; правильно обирати оптимальну форму організації
бізнесу; формулювати економічну постановку завдань; визначати цілі завдання
підприємств різних форм власності; обґрунтувати потребу у внутрішньому та
зовнішньому фінансуванні; розробляти бізнес-план підприємства; визначати
результативність функціонування бізнесу та оптимізувати витрати, вирішити
завдання, які виникають в виробничо-господарській діяльності підприємства
при виборі раціональних варіантів організаційно-планових рішень, які
забезпечують ефективність виробництва; управляти соціально-психологічною
підсистемою; знаходити і використовувати внутрішні виробничі резерви;
аналізувати і оцінювати ефективність управлінських та організаційних рішень.
Організація вступного випробування здійснюється відповідно до
Положення про приймальну комісію Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Економіка та організація виробництва
Функціональні аспекти організації діяльності підприємства і виробничого
процесу (сутність, структура та принципи організації виробничого процесу;
основні вимоги до раціональної організації виробничого процесу; методи
поєднання операцій та їх вплив на виробничий цикл). Забезпечення
виробництва фінансово-кредитними ресурсами та фінансово-економічні
результати організації виробництва (поняття, класифікація, джерела
формування і напрямки використання фінансових ресурсів; форми
фінансування виробничого процесу. Прибуток і рентабельність; резерви і
чинники підвищення ефективності виробництва). Основні та оборотні фонди
(економічна сутність основних фондів; класифікація, структура і методи оцінки
основних фондів; шляхи покращення використання основних фондів; фізичний
і моральний знос; амортизація, модернізація і ремонт основних фондів.
Нематеріальні активи підприємства; поняття, матеріальний склад і структура
оборотних фондів; нормування оборотних фондів; шляхи поліпшення
використання оборотних фондів підприємства). Витрати виробництва і
собівартість продукції (поняття витрат і собівартості продукції; класифікація
витрат, структура собівартості продукції, робіт, послуг, фактори зниження
собівартості продукції). Трудові ресурси та особливості організації праці;
кадровий потенціал ефективного виробництва; методи визначення
продуктивності
праці;
мотивація
як
процес
стимулювання
до
високопродуктивної праці.
Рекомендована література:
1. Бойко Л.Г. Економіка та організація виробництва: Навчальний
посібник. / Л.Г. Бойко. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 219 с.
2. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навчальний посібник. /
В.Г. Васильков. – К.: КНЕУ, 2013. – 524 с.
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діяльності підприємства: Навчальний посібник. / В.Я. Гуменюк, Г.М. Юрчик. –
Рівне: НУВГП, 2009. – 324 с.
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/
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8. Петрович Й.М. Організація виробництва: Підручник. / Й.М. Петрович,
Г. М.Захарчин. – Львів: Магнолія-Плюс, 2009. – 375 с.
2. Підприємництво
Поняття бізнесу та підприємництва. Поняття і функції підприємства.
Рушійні сили та умови ведення підприємницької діяльності. Принципи
підприємництва. Власність як економічна основа підприємництва. Поняття і
функції підприємства.
Види підприємств в Україні, та види їх об’єднань. Поняття і види
господарських товариств. Особливості створення підприємства у вигляді
акціонерного товариства. Принципи та умови організації бізнесу. Механізм
створення власної справи. Установчі документи та їх підготовка. Порядок
формування статутного капіталу. Порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності. Ліцензування і патентування підприємницької
діяльності. Ліквідація та реорганізація суб'єктів підприємницької діяльності.
Поняття та функції фінансів. Джерела фінансування діяльності підприємства.
Інвестування у підприємницькій діяльності.
Рекомендована література:
1. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або
абетка підприємця: Навчальний посібник. / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк,
В. В. Гецько та ін. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 300 с.
2. Бажал
Ю.М.
Інноваційне
підприємництво:
креативність,
комерціалізація, екосистема: Навчальний посібник для вищих навчальних
закладів / Авт. кол.: Ю. М. Бажал, І. В. Бакушевич, У. Венесаар та ін. / За ред.
Ю. М. Бажала. – К.: Пульсар, 2015. – 280 с.
3. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник. /
З.С. Варналій. – К.: Знання-Прес, 2006. – 329 с.
4. Виноградська А. М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. /
А. М. Виноградська. – К.: Кондор, 2008. – 544 с.
5. Гой І. В. Підприємництво: Навчальний посібник / І. В. Гой,
Т.П. Смелянська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
6. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва: Навчальний
посібник. / Л.І. Донець, Н.Г. Романенко. – К.: Центр учбової літератури, 2006. –
320 с.
7. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнескультура: Навчальний посібник. / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина. –
К.: КНЕУ, 2009. – 444 с.

8. Ларіна Я. С. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / Я. С. Ларіна,
С. В, Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. –
384 с.
9. Мочерний С.В., Устенко O.A., Чеботар С.І. Основи підприємницької
діяльності: Посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 280 с.
10. Полянко В. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник /
В. В. Полянко, А. В. Круглянко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с.

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (співбесіда)
1. Економіка та організація виробництва
1. Структура та принципи організації виробничого процесу.
2. Виробничий процес, його сутність.
3. Основні різновиди виробничих процесів.
4. Основні вимоги до раціональної організації виробничого процесу.
5. Методи поєднання операцій та їх вплив на виробничий цикл.
6. Особливості організації виробництва.
7. Виробнича структура підприємства.
8. Організаційна структура підприємства
9. Основні та оборотні фонди підприємства.
10. Економічна сутність основних фондів.
11. Класифікація, структура і методи оцінки основних фондів.
12. Шляхи покращення використання основних фондів.
13. Фізичний і моральний знос. Амортизація, модернізація і ремонт
основних фондів.
14. Нематеріальні активи підприємства.
15. Поняття витрат і собівартості продукції.
16. Класифікація витрат.
17. Структура собівартості продукції, робіт, послуг.
18. Методи обліку і калькулювання фактичної собівартості продукції.
19. Фактори зниження собівартості продукції.
20. Форми фінансування виробничого процесу.
21. Основні резерви і чинники підвищення ефективності виробництва.
22. Матеріальний склад і структура оборотних фондів.
23. Нормування оборотних фондів.
24. Шляхи поліпшення використання оборотних фондів підприємства.
25. Трудові ресурси та особливості організації праці на виробництві.

26. Кадровий потенціал ефективного виробництва; методи визначення
продуктивності праці.
27. Мотивація як процес стимулювання до високопродуктивної праці.
28. Управління якістю продукції.
29. Особливості інвестування у виробництво.
30. Державна підтримка впровадження інновацій у виробництво.
2. Підприємництво
1. Основні функції підприємництва та його роль у розвитку економіки
країни.
2. Принципи підприємницької діяльності.
3. Рушійні сили та умови розвитку підприємництва.
4. Власність як економічна основа підприємництва.
5. Порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.
6. Засновницькі документи та їх підготовка.
7. Механізм заснування власної справи.
8. Статутний фонд підприємства та особливості його формування.
9. Ліцензування і патентування в підприємницькій діяльності.
10. Ліквідація та реорганізація суб'єктів підприємницької діяльності.
11. Види господарських товариств та їх характеристика.
12. Особливості створення підприємства у вигляді акціонерного товариства.
13. Установчий договір та статут підприємства.
14. Особливості формування різних типів товариств.
15. Види підприємств та їх організаційні форми.
16. Характеристика внутрішніх джерел фінансування підприємництва.
17. Характеристика зовнішніх джерел фінансування підприємницької
діяльності.
18. Інвестування у підприємницькій діяльності.
19. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва.
20. Комерційне посередництво як вид підприємницької діяльності.
21. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.
22. Роль бізнес-планування в підприємництві.
23. Сутність, структура та зміст бізнес-плану.
24. Види підприємницької діяльності.
25. Соціальна відповідальність бізнесу.
26. Місце і роль малого підприємництва в економіці.
27. Цінова політика підприємств.
28. Основні ризики підприємницької діяльності.
29. Найперспективніші сфери діяльності і розвитку підприємництва.
30. Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування проводиться згідно програми вступного
випробування у формі співбесіди. Структура завдань передбачає білет з двома
питаннями, що зазначені в програмі вступного випробування.
При оцінюванні знань за основу береться повнота письмової та усної
відповідей.
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Характеристика відповіді
Абітурієнт:
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього
комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені
питання;
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано
висловлює власні думки;
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну термінологію,
цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на поставлені
запитання.
Абітурієнт:
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу
дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання;
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій;
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень;
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити,
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій.
Абітурієнт:
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити
значну його частину;
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але
викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не
вміє доказово обґрунтувати свої думки;
завдання виконує, але припускає методологічні помилки.
Абітурієнт:
 має розрізнені безсистемні знання;
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його
безладно, уривчастими реченнями;
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні їх
змісту;
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не
правильно виконує необхідні розрахунки;
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та
додаткові питання.

Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає
рекомендацію
до
участі
в
конкурсі
відповідно
проставивши
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО.

