ПЕРЕДМОВА
Мета 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 спеціальностей (напрямів) підготовки
молодших спеціалістів.
Абітурієнт під час 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.
Фахове випробування базується на матеріалах з дисциплін «Економіка
підприємства», «Фінанси», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» та інші.
МЕТА 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 ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Згідно з чинними «Правилами прийому до Одеської національної
академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2020р.», для охочих продовжити навчання
за ступенем бакалавра на основі неповної вищої освіти передбачено
обов’язкове складання фахового випробування (співбесіди) з фахової
дисципліни. Нижче наведена структура даного випробування та навчальні
матеріали, які рекомендовані для опрацювання в ході підготовки до нього.
Фахове випробування складається з двох теоретичних питань, перелік яких
наведено в Додатку 1.
1. Перелік питань складено відповідно до рівня спорідненості,
отриманої абітурієнтом, спеціальності (напряму) освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста при вступі на навчання на перший курс
(зі скороченим терміном в межах ліцензованого обсягу) та на другий та
наступні курси (з нормативним терміном навчання в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу) відповідно до переліку спеціальностей, за якими
здійснювався набір на перший курс до Академії згідно «Правил прийому до
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2020р.».
2. Абітурієнту пропонується два запитання для співбесіди з фаху, які
взято з дисциплін відповідної навчальної програми підготовки молодших
спеціалістів, з урахуванням вступу абітурієнта на певний курс навчання.
3. Перелік запитань, покладених в основу фахового випробування
наведено в Додатку 1 та представлено у відповідному розділі на сайті
Академії (www.onat.edu.ua).
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4. При оцінюванні знань абітурієнта під час фахового випробування
(співбесіди з фаху) згідно «Правил прийому до Одеської національної
академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2020р.» використовується 200-бальна
система оцінки, за якою оцінка «відмінно» відповідає 175-200 балам, оцінка
«добре»  135-173 балам, оцінка «задовільно»  100-133 балам, при
отриманні менш ніж 100 балів абітурієнт отримує оцінку «незадовільно».
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
При оцінюванні знань абітурієнта вихідними критеріями є такі:
- оцінку «відмінно» (175-200 балів) абітурієнт отримує, якщо він,
після підготовки відповідей в межах встановленого для цього часу,
правильно виразив власну думку, що не суперечить теоретичному матеріалу
з відповідної дисципліни; не зробив жодної помилки при формулюванні
усних відповідей; зв’язано, логічно, тематично адекватно і зрозуміло
побудував свої відповіді, а також може невимушено, без жодних складнощів,
вільно дати пояснення представнику комісії під час іспиту (реагувати на
пропозиції та запитання, ставити запитання в разі виникнення непорозуміння
щодо отриманого завдання або зазначеного в білеті запитання);
- оцінку «добре» (135-173 балів) абітурієнт отримує, якщо він, після
підготовки відповідей в межах встановленого для цього часу, виразив власну
думку, що не суперечить теоретичному матеріалу з відповідної дисципліни;
зробив незначні помилки при формулюванні усних відповідей; не завжди
зв’язано, логічно, тематично адекватно і зрозуміло будував свої відповіді, але
певною мірою може невимушено, без жодних складнощів, вільно дати
пояснення представнику комісії під час іспиту (реагувати на пропозиції та
запитання, ставити запитання в разі виникнення непорозуміння щодо
отриманого завдання або зазначеного в білеті запитання);
- оцінку «задовільно» (100-133 балів) абітурієнт отримує, якщо він,
після підготовки відповідей в межах встановленого для цього часу, намагався
виразити власну думку, що не суперечить теоретичному матеріалу з
відповідної дисципліни; зробив певною мірою некритичні помилки при
формулюванні усних відповідей; не завжди зв’язано, логічно, тематично
адекватно і зрозуміло будував свої відповіді, але певною мірою може дати
пояснення своїх відповідей на запитання представнику комісії під час іспиту
(реагувати на пропозиції та запитання, ставити запитання в разі виникнення
непорозуміння щодо отриманого завдання або зазначеного в білеті
запитання);
- оцінку «незадовільно» (менше 100 балів) абітурієнт отримує, якщо
він не може дати відповіді після їх підготовки в межах встановленого для
цього часу; припускає грубі помилки у відповідях, які не відповідають змісту
теоретичного матеріалу з відповідної дисципліни та не дає представнику
комісії відповідей на жодне з додаткових запитань.
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Додаток 1
Перелік запитань до вступних випробувань для осіб, що виявили бажання
продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
За спеціальністю: 051 «Економіка»
1. Назвіть підприємства що відносяться до виробничої та невиробничої сфери
національної економіки.
2. Дати визначення галузь економіки
3. Дати визначення підприємства, класифікація підприємств.
4. Мета, завдання та основні функції підприємства
5. Назвіть види діяльності підприємства.
6. Статутні документи підприємства.
7. Формування статутного капіталу підприємств України
8. Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?
9. Що таке товариство з додатковою відповідальністю?
10. Що таке повне та командитне товариство?
11. Акціонерне товариство і його види
12. Сутність і види підприємництва.
13. Функції і принципи підприємництва.
14. Внутрішнє середовище підприємства
15. Зовнішнє мікросередовище підприємства
16. Зовнішнього макросередовище підприємства
17. Маркетингова діяльність підприємства
18. Виробничий процес. Складові виробничого процесу
19. Поняття продукції. Види продукції підприємства.
20. Показники обсягу продукції в натуральному та вартісному виразі.
21. Поняття виробничої потужності.
22. Роль планування в управлінні підприємством.
23. Показники, що застосовуються при складанні планів.
24. Сутність і призначення бізнес-планування.
25. Сутність і функції процесу управління.
26. Типи організаційних структур управління підприємством.
27. Органи управління підприємства.
28. Дайте визначення основних фондів і назвіть склад основних фондів?
29. Як визначити первісну та залишкову вартість основних фондів
30. Що таке ліквідаційна вартість основних фондів?
31. Як визначити середньорічну вартість основних фондів?
32. Сутність фізичного та морального зносу основних фондів.
33. Термін експлуатації основних фондів
34. Ремонт основних фондів та його види
35. Для чого призначені амортизаційні відрахування?
36. Як визначаються амортизаційні відрахування?
37. Як встановлюється норма амортизації?
38. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів.
39. Як розраховуються показники фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності?
40. Показники використання оборотних коштів, методика їх розрахунку.
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41. Дайте визначення оборотних фондів і назвіть їх склад.
42. Що відноситься до оборотних виробничих фондів підприємства?
43. Що відноситься до обігових коштів підприємства?
44. Характеристика процесу обертання коштів.
45. Нормування оборотних засобів.
46. Назвіть склад штату підприємства.
47. Форми і системи оплати праці на підприємстві
48. Як розраховується середньомісячна заробітна плата?
49. Як розраховується продуктивність праці?
50. Мотивація праці та її характеристики.
51. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства
52. Поняття і склад нематеріальних ресурсів підприємства
53. Дайте визначення продуктивності праці.
54. Шляхи підвищення продуктивності праці?
55. Шляхи зниження собівартості продукції?
56. Назвіть показники, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства?
57. Дайте визначення доходу підприємства.
58. Склад доходів підприємства за видами діяльності
59. Як визначаються доходи підприємства?
60. Економічна суть і функції ціни.
61. Що таке тарифи на послуги зв'язку і як вони визначаються?
62. Склад витрат підприємства за видами діяльності
63. Що входить до складу виробничих витрат підприємства?
64. Постійні і змінні витрати на виробництво
65. Назвіть складові фонду оплати праці.
66. Що входить до складу нарахувань на заробітну платню?
67. Склад матеріальних витрат підприємства
68. Дайте визначення собівартості?
69. Як розраховується собівартість одиниці продукції?
70. Як визначити структуру витрат підприємства?
71. Що є фінансовим результатом підприємства?
72. Як розраховується прибуток?
73. Як визначається чистий прибуток?
74. Що таке рентабельність і як вона визначається?
75. Які податки платить підприємство?
76. Назвіть загально державні податки.
77. Назвіть місцеві податки.
78. Чому податок на додану вартість є непрямим податком?
79. Як визначається податок на прибуток? Ставка податку?
80. Основні поняття інвестиційних ресурсів.
81. Джерела фінансування інвестицій.
82. Баланс підприємства і його структура.
83. Що включає актив балансу підприємства?
84. Що включає пасив балансу підприємства?
85. Чим визначають платоспроможність?
86. Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства.
87. Економічна суть і визначення ефективності.
88. Ефективність виробництва та шляхи її підвищення
89. Сутність обліку та його роль в управлінні підприємством.
90. Первинна та вторинна бухгалтерська документація.
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