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ВСТУП 

Програма додаткових вступних випробувань призначена для осіб, які 

вступають до Уманського національного університету садівництва для здобуття 

ступеня магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Вступ 

таких осіб можливий за умови успішного проходження додаткових вступних 

випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома. 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди, має 

кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому 

вступному випробуванню. Для оцінки загального рівня володіння програмним 

матеріалом вступнику пропонують 3 питання із нижче наведеного переліку. 

Основні положення відповіді вступник стисло конспектує письмово на бланку 

для проведення співбесіди, а потім усно відповідає. За результатами відповіді 

оцінюється загальний рівень володіння програмним матеріалом і приймається 

рішення про допуск його до складання вступних фахових випробувань 

(вступного випробування з іноземної мови) для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ 

1. Поняття і цілі підприємства.  

2. Підприємство як організаційна форма господарювання.  Види підприємств. 

3. Державні та комунальні унітарні підприємства. 

4. Приватні підприємства. Інші види підприємств. 

5. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств. 

6. Зовнішнє середовище діяльності підприємства. 

7. Мікросередовище діяльності підприємства. 

8. Макросередовище діяльності підприємства. 

9. Господарські товариства. 

10. Напрямки діяльності підприємства. 

11. Створення і  реєстрація підприємства.  

12. Ліквідація та реорганізація підприємства. 

13. Загальні принципи управління підприємством і самоврядування 

трудового колективу.  

14. Формування й використання майна підприємства.  

15. Підприємство і держава: гарантії прав, умови і контроль діяльності, 

відповідальність. 

16. Статут підприємства.  

17. Колективний договір.  

18. Поняття та функції ринку.  

19. Структура ринку.  

20. Методи управління діяльністю підприємств.  

21.  Поняття персоналу підприємства.  

22. Класифікація персоналу. 

23. Оцінка трудового потенціалу підприємства. 
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24. Виробничі фонди підприємства.  

25. Основні та оборотні фонди.  

26. Майно соціального призначення. 

27. Оцінка основних фондів. 

28. Класифікація основних фондів. 

29. Структура основних фондів. 

30. Спрацювання і старіння основних фондів. 

31. Амортизація основних фондів. 

32. Методи амортизації основних фондів. 

33. Ремонт і модернізація засобів праці. 

34. Ефективність відтворення основних фондів. 

35. Ефективність використання основних фондів. 

36. Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів. 

37. Способи підвищення рівня ефективності використання основних фондів. 

38. Нормування витрат матеріальних ресурсів. 

39. Джерела економії оборотних фондів.  

40. Поняття і види нематеріальних ресурсів. 

41. Інтелектуальні об’єкти промислової власності. 

42. Об’єкти, що охороняються авторським правом. 

43. Охорона власності нематеріальних ресурсів. 

44. Поняття нематеріальних активів. 

45. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси.  

46. Оцінка вартості нематеріальних активів. 

47. Методи оцінки вартості нематеріальних активів. 

48. Поняття оборотних засобів підприємства.  

49. Нормування грошових коштів підприємства. 

50. Ефективність використання оборотних засобів. 

51. Способи підвищення ефективності використання оборотних коштів. 

52. Поняття та види  інвестицій. 

53. Види і структура капітальних вкладень. 

54. Визначення необхідного обсягу виробничих інвестицій. 

55. Загальна характеристика цінних паперів. 

56. Формування і функціонування фондового ринку. 

57. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. 

58. Технічний розвиток підприємства. 

59. Оцінка технічного рівня підприємств. 

60. Лізинг як форма оновлення технічної бази  виробництва (діяльності). 

61. Види лізингу. 

62. Виробнича потужність підприємства. 

63. Методичні принципи розрахунку виробничої потужності підприємства. 

64. Показники використання виробничої потужності. 

65. Виробничий процес  та його структура.  

66. Принципи організації виробничого процесу. 

67. Організаційні типи виробництва. 

68. Виробничий цикл та його структура. 

69. Економічне значення і напрямки скорочення виробничого циклу. 
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70. Підготовка виробництва нової продукції. 

71. Концентрація виробництва. 

72. Спеціалізація виробництва. 

73. Диверсифікація виробництва. 

74. Поняття і  види інфраструктури 

75. Поняття і значення виробничої інфраструктури. 

76. Соціальна інфраструктура підприємства. 

77. Соціальна  діяльність підприємства. 

78. Капітальне будівництво. 

79. Способи здійснення капітального будівництва. 

80. Загальна характеристика продукції (послуг). 

81. Вимірники обсягу продукції. 

82. Поняття валової та товарної продукції. 

83. Складання виробничої програми підприємства. 

84.  Ресурсне обґрунтування виробничої програми.  

85.  Якість продукції (послуг). 

86. Система і зміст показників якості продукції. 

87. Методи визначення якості продукції. 

88. Конкурентоспроможність продукції. 

89. Чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. 

90. Стандартизація продукції (послуг). 

91. Сертифікація продукції та систем якості. 

92. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення.  

93. Мотивація трудової діяльності. 

94. Оплата праці. 

95. Функції оплати праці. 

96. Форми заробітної плати. 

97. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції.  

98. Собівартість продукції та витрати, що в неї включають. 

99. Класифікація витрат. 

100. Кошторис виробництва. 

101. Собівартість окремих виробів. 

102. Методика обчислення основних статей калькуляції. 

103. Поняття та функції ціни.  

104. Види цін. 

105. Чинники ціноутворення. 

106. Методи ціноутворення на продукцію (послуги). 

107. Прибуток підприємства та його види.   

108. Джерела прибутку та його обчислення. 

109. Напрямки використання прибутку. 

110. Баланс підприємства. 

111. Оцінка прибутковості  підприємства. 

112. Суть ефективності виробництва. 

113. Види ефективності виробництва. 

114. Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства). 

115. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств.  
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116. Форми та види реструктуризації підприємства. 

117. Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання. 

118. Банкрутство підприємств. 

119. Процедура порушення справи про банкрутство. 

120. Ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та передує 

іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове 

вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. Для 

для успішного складання додаткового вступного випробування і допуску до 

фахового вступного випробування (вступного випробування з іноземної мови) 

вступник повинен продемонструвати розуміння основних положень питань 

програми та правильно відповісти не менш як на 2 питання. У випадку, якщо 

вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до 

складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної 

мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі. 
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