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ВСТУП 

 

Для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «фаховий молодший бакалавр з економіки» на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» проводиться індивідуальна усна 

співбесіда. 

Мета індивідуальної усної співбесіди - перевірка теоретичної та практичної 

підготовки вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник» у відповідності з вимогами підготовки майбутніх 

студентів. 

Індивідуальна усна співбесіда проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки вступників на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» згідно Державних стандартів ПТО. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння 

освітньо-професійної програми  вступники повинні мати повну загальну середню  

освіту, диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник» та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загально-

професійної та професійно-теоретичної підготовки. 

Програму індивідуальної усної співбесіди складено у відповідності до вимог  

освітньо-кваліфікаційних характеристик «Кваліфікований робітник» за спорідненою 

спеціальністю. 

За результатами індивідуальної усної співбесіди приймальна комісія  здійснює 

зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним  

 

ПРОГРАМА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

 

Економіка. Суть і розвиток поняття «економіки». 

Класифікація оборотних засобів. 

Економічна роль оборотних засобів підприємства. 

Які існують категорії персоналу підприємства. 

Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем. 

Ринкова інфраструктура. Її суть. 

Регіональні та екологічні аспекти розвитку економіки. Їх суть і вплив на розвиток 

національної економіки і суспільства в цілому. 

Основні напрями діяльності підприємства. 

Відносини підприємства і держави. Їх суть. 

Маркетинг. Його суть і вплив на підприємницьку діяльність. 

Які ознаки наростання кризових явищ на підприємстві. 

Показники прибутковості. 

Охарактеризуйте показники доходності. 

У яких випадках застосовується почасова оплата праці. 

Види тарифних ставок. 

Що таке «трудові ресурси», «персонал». 

Менеджмент, його суть і роль у системі підприємницької діяльності. 
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Суб’єкти і форми підприємництва. 

Види конкуренції. 

Які є основні причини банкрутства. 

Рентабельність її модифікації. 

Як впливають витрати на процес формування цін. 

Охарактеризуйте фактори, за якими виокремлюють ціни. 

Як складається кошторис витрат на виробництво. 

Яка відмінність між статтями калькуляції і елементами витрат. 

Які є методи ціноутворення. 

Виробничі та споживчі ціни, різниця між ними. 

Собівартість та її види. 

Суть калькулювання витрат. 

Охарактеризуйте тарифну систему. 

Оплата праці її складові елементи. 

Взаємозв’язок між продуктивністю праці і трудомісткістю. 

Трудомісткість та її види. 

Показники обсягу продукції в вартісному виразі. 

Резерви підвищення продуктивності праці. 

Норма та норматив оборотних засобів. 

Складові запасів, коштів та розрахунків. 

Фактори зміни продуктивності праці. 

Методи визначення потреби в оборотних засобах. 

Калькулювання за окремими статтями витрат. 

Поняття банкрутства підприємства, його перші ознаки. 

Поняття виробничої потужності. 

Амортизація основних засобів і норма амортизації. 

Структура персоналу. Проведення аналізу структури персоналу. 

Визначення виробничих фондів, предметів та засобів виробництва. 

Визначення середньооблікової та середньо явочної чисельності персоналу. 

Що таке «професія», «спеціальність». 

Майно підприємства. 

Статут підприємства. Його сутність. 

Загальні та пріоритетні напрями НТП. 

Які є види фінансових інвестицій. 

Система ринків. Види ринків, їх суть. 

Види цін, що застосовуються в міжнародній практиці. 

Які основні показники собівартості. 

Умовнозмінні і умовно постійні витрати. 

Функції заробітної плати. 

Продуктивність праці її суть. 

Охарактеризуйте можливі джерела фінансування інвестицій. 

У чому полягає метод визначення точки беззбитковості. 

Суть конкуренції та її види. 

 

Критерії оцінювання знань вступників на індивідуальній усній співбесіді для 

здобуття ОКР «фаховий молодший бакалавр з економіки» на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»  ОПП "Економіка та 
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організація бізнесу " Economics and organization of business, за спеціальністю: 051 

Економіка,  галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: фаховий 

молодший бакалавр з економіки. 

 

На індивідуальній усній співбесіді вступнику пропонується питання. 

Випробування оцінюється за двісті бальною шкалою. 

Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання 

у процентному співвідношенні, що потім переводиться у 200 бальну шкалу 

відповідно. 

Виконавши правильно всі завдання вступник отримує 200 балів. 
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