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Програма додаткових вступних випробувань з фаху для осіб, що
здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки) та проходять вступні випробування
(співбесіду з фаху) для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
051 «Економіка».
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ПЕРЕДМОВА
Мета додаткового фахового випробування (співбесіди з фаху) полягає в
комплексній перевірці знань абітурієнтів, отриманих ними в результаті
вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою
та навчальними планами відповідних напрямів підготовки/спеціальностей
бакалаврів.
Абітурієнт під час додаткового фахового випробування (співбесіди з
фаху) повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані
уміння та знання щодо узагальненого об’єкта дослідження і здатність
вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.
Додаткове фахове випробування базується на матеріалах з дисциплін
«Економіка
підприємства»,
«Фінанси»,
«Макроекономіка»,
«Мікроекономіка» та інші.
МЕТА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Визначення рівня підготовки абітурієнтів з метою проведення
конкурсного відбору для навчання в Одеській національній академії зв’язку
ім. О.С. Попова (далі: Академія) за відповідною спеціальністю.
ФОРМА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Згідно з чинними «Правилами прийому до Одеської національної
академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2019р.», для здобуття освітнього ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) здобутого
за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) передбачено обов’язкове
складання додаткового випробування (співбесіди) з фахової дисципліни.
Нижче наведена структура даного випробування та навчальні матеріали, які
рекомендовані для опрацювання в ході підготовки до нього.
1. Абітурієнту пропонується три запитання для співбесіди з фаху, які
взято з відповідної навчальної програми дисципліни відповідно до програми
підготовки бакалаврів.
2. Перелік запитань, покладених в основу додаткового фахового
випробування наведено в Додатку 1 та представлено у відповідному розділі
на сайті Академії (www.onat.edu.ua).
3. При оцінюванні знань абітурієнта під час додаткового фахового
випробування (співбесіди з фаху) використовується система оцінювання
«склав/не склав».
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Додаток 1
Перелік запитань до додаткових вступних випробувань з фаху
для здобуття ступеня магістра
За спеціальністю: 051 «Економіка»
1. Назвіть підприємства що відносяться до виробничої та невиробничої сфери
національної економіки.
2. Мета, завдання та основні функції підприємства
3. Статутні документи підприємства.
4. Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?
5. Що таке повне та командитне товариство?
6. Акціонерне товариство і його види
7. Маркетингова діяльність підприємства
8. Виробничий процес. Складові виробничого процесу
9. Роль планування в управлінні підприємством.
10. Сутність і функції процесу управління.
11. Типи організаційних структур управління підприємством.
12. Форми і системи оплати праці на підприємстві
13. Як розраховується середньомісячна заробітна плата?
14. Як розраховується продуктивність праці?
15. Мотивація праці та її характеристики.
16. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства
17. Дайте визначення продуктивності праці.
18. Дайте визначення доходу підприємства.
19. Економічна суть і функції ціни.
20. Що таке тарифи на послуги зв'язку і як вони визначаються?
21. Склад витрат підприємства за видами діяльності
22. Постійні і змінні витрати на виробництво
23. Що входить до складу нарахувань на заробітну платню?
24. Дайте визначення собівартості?
25. Як визначити структуру витрат підприємства?
26. Що є фінансовим результатом підприємства?
27. Як розраховується прибуток?
28. Як визначається чистий прибуток?
29. Чим визначають платоспроможність?
30. Економічна суть і визначення ефективності.
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