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Економіка підприємства
Підприємство як суб'єкт ринкового механізму господарювання.
Виробнича і організаційна структура, форми господарювання. Господарські
товариства. Створення і ліквідація юридичних осіб. Основні виробничі
фонди. Види зносу основних фондів та його відтворення. Амортизація,
оновлення, ремонт. Форми відтворення та ефективність використання
основних фондів. Показники рівня використання основних виробничих
фондів. Нематеріальні активи: економічна сутність, значення, амортизація.
Виробнича програма, її показники і вимірники. Система планів підприємства.
Виробнича потужність: її показники і вимірники, методи їх розрахунку.
Кадри підприємства: продуктивність праці та шляхи її підвищення.
Мотивація і оплата праці. Форми і системи оплати праці. Собівартість
продукції підприємства та фактори її зниження. Структура собівартості.
Методи планування собівартості. Ціна. Види цін. Дохід підприємства:
поняття та економічна сутність. Прибуток та рентабельність підприємства.
Чинники зростання прибутку та пошук його резервів. Рентабельність
продукції, виробництва, продажів. Показники і нормативи ефективності
капітальних вкладень. Аналіз рівня беззбитковості. Економічна ефективність
капітальних вкладень (інвестицій). Оборотні кошти підприємства та
ефективності їх використання. Забезпечення конкурентоспроможності
підприємства. Чинники забезпечення конкурентоспроможності продукції
підприємства. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування.
Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва.
Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та
організацій. Необхідність і значення періодичної переоцінки та індексації
основних фондів. Видова (технологічна) структура основних фондів,
чинники та тенденції її динаміки на виробничих підприємствах. Сутнісна
характеристика нематеріальних ресурсів підприємства та їхній вплив на
конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку. Сучасна політика
ресурсозбереження та ефективність її здійснення. Шляхи підвищення

ефективності використання оборотних коштів підприємства. Проблеми
нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягу за умов кризової
економічної ситуації на підприємстві. Особливості оцінки ефективності
організаційних нововведень. Вплив нововведень на виробництво та
підприємницьку діяльність. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі
працівників у прибутках (доходах) та власності приватизованих підприємств.
Обґрунтування та напрямки зниження поточних витрат на підприємствах
України. Методи дослідження трудових процесів і витрати робочого часу.
Потенціал і розвиток підприємства.
Виробничий потенціал, його сутність та структура. Потенціал
розвитку. Формування і розвиток потенціалу, фактори зовнішні і внутрішні.
Діагностика виробничого потенціалу. Організація управління виробничим
потенціалом та його оптимізація. Інноваційне відтворення потенціалу
підприємства. Трудовий потенціал підприємства та його використання.
Оцінка вартості машин і обладнання. Технічні, організаційні та соціальні
шляхи (заходи) підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що
виробляється на підприємствах України. Основні види контролю якості на
підприємствах України та їх ефективність.
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Сутнісна характеристика господарських рішень. Технологія прийняття
рішень
господарської діяльності.
Методичні основи
підготовки
господарських рішень. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання
їх ефективності. Прогнозування та аналіз господарських рішень.
Невизначеність, як першопричина ризику підприємницької діяльності.
Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. Основні поняття теорії
ігор, що застосовуються при обґрунтуванні рішень в умовах невизначеності.
Матриця виграшів та матриця ризиків: сутність та порядок побудови.
Характеристика критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності.
Максимінний критерій Вальда. Критерій максимакс. Мінімаксний критерій
Севіджа. Критерій узагальненого оптимізму-песимізму Гурвіца.
Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень.
Концепція корисності. Пріоритети та їх числове вираження. Корисність за
Нейманом: Поняття лотереї, Сподівана корисність. Детермінований
еквівалент лотереї. Страхова сума. Несхильність та схильність до ризику.
Кількісна оцінка ризику з визначенням міри і ступеня ризику. Визначення
корисності господарських рішень графічним методом.

Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських
рішень. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику. Прийняття
рішень у конфліктних ситуаціях. Критерій математичного сподівання
(критерій Байєса). Критерій Лапласа. Критерій Гурвіца. Критерій
стандартного відхилення. Сутність конфліктних ситуацій та передумови їх
виникнення. Основні поняття теорії ігор, що використовуються при
розв’язанні конфліктних ситуацій. Способи вибору оптимальних рішень в
умовах конфлікту: мажорування стратегій, вибір оптимальних рішень на
основі чистих стратегій. Обґрунтування рішень на основі змішаних стратегій.
Сутність ризик-менеджменту, його мета, завдання. Підходи до ризикменеджменту. Основи ризик-менеджменту. Напрямки і методи регулювання
та зниження ступеня ризику.
Організація виробництва
Організація виробничого процесу у просторі. Організація виробничого
процесу у часі. Техніко-економічні показники організації виробничого
процесу у часі. Організація потокового виробництва, основні параметри
перервно-потокових (прямо-потокових) ліній. Організація технічної
підготовки виробництва. Зміст та економічне значення скорочення часу
підготовки. Організація підготовки виробництва до створення нової
продукції. Освоєння нових видів продукції. Методи переходу на виробництво
нової
продукції.
Техніко-економічне
обґрунтування
на
стадії
конструкторської
підготовки
виробництва.
Шляхи
забезпечення
технологічності нових видів продукції.
Організація допоміжних
та обслуговуючих цехів підприємства,
техніко-економічні показники їх роботи. Основні завдання планування
ремонтної служби, система планово-запобіжного ремонту. Нормативна база
ремонтних робіт.
Економіка інвестиційної діяльності
Оцінка
економічної
ефективності
інвестиційних
проектів.
Обґрунтування доцільності інвестування. Врахування ризиків та методи їх
нейтралізації в процесі реалізації інвестиційного проекту. Розробка
інвестиційного проекту, класифікація та методи розрахунку ефективності
проектів. Аналіз беззбитковості капітальних вкладень та цільове планування
прибутку. Управління витратами інвестиційного проекту. Операційний
важіль. Оцінка ефективності реальних інвестицій. Джерела формування
інвестиційних ресурсів.

Планування і контроль на підприємстві
Виробнича програма: зміст і порядок її розробки; обґрунтування
виробничої програми виробничою потужністю. Планування витрат, склад
витрат підрозділів підприємства. Формування кошторисів підрозділів, їх
елемента та калькуляційна структура. Визначення постійних витрат їх роль в
зниженні собівартості продукції. Планування прибутку та рентабельності.
Джерела формування прибутку та його розподіл. Рентабельність та її види.
Шляхи збільшення прибутку та рентабельності.
Стратегія підприємства
Стратегія підприємства. Сутність поняття «стратегія підприємства»,
його місія і ціль. Стратегічний потенціал підприємства. Аналіз внутрішнього
і зовнішнього середовища підприємства. Стратегія росту підприємства.
Економіка підприємництва
Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств. Холдингова
форма організації об’єднань підприємств. Організація циклу «дослідженнявиробництво» в об’єднаннях підприємств. Передумови і економічне
обґрунтування вертикальної інтеграції підприємств. Передумови і
економічне обґрунтування горизонтальної інтеграції підприємств. Показники
аналізу рівня економічної концентрації та рівня ринкової влади. Моделі
цінової і нецінової конкуренції. Бізнес планування підприємницької
діяльності. Джерела фінансування підприємницької діяльності. Аналіз та
оцінка
підприємницьких
ризиків.
Правові
питання
організації
підприємницької діяльності. Правове регулювання підприємницької
діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
Функції управління підприємницькою діяльністю.

Вимоги до рівня підготовки вступників
Учасник іспиту повинен:
Знати:
основний категоріальний апарат, історію виникнення та розвиток
дисциплін, що викладаються кафедрою економіки підприємства;
сутність господарської діяльності підприємства, закономірність
процесів і склад показників, що її характеризують;
взаємодію суб'єктів господарювання і держави;
права і обов'язки суб'єктів господарювання;
основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують
господарську діяльність підприємств;
сутність і методики аналізу ефективності діяльності промислових
підприємств.
Уміти:
використовувати економічні дані для розрахунку показників, що
характеризують використання основних і оборотних фондів підприємства;
визначати структуру виробничого циклу;
розробляти плани виробництва і реалізації продукції;
складати кошторис собівартості продукції;
розраховувати ціну на продукцію з урахуванням ринкової кон'юнктури;
складати внутрішні звіти підприємства;
визначати строк окупності капітальних вкладень, економію і
економічний ефект;
розробляти і обґрунтовувати інвестиційний проект.
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Порядок проведення і критерії фахового вступного випробування
Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньокваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» проводиться у формі
співбесіди.
Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в
порядку надходження (реєстрації) документів. Група складає не більше 10
осіб.
Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної
комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до
приймальної комісії.
Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних
випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше
ніж за 10 днів до їх початку.
На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого
він отримує «Листок співбесіди».
Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо
готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних
випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється
засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного
підрозділу університету.
Вступник одержує питання і відповідає на них без попередньої
підготовки.
Результати співбесіди оцінюються за 100-бальною шкалою і
відмічаються у «Листку співбесіди».
Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до
відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість
оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до
приймальної комісії.
Заяву про апеляцію вступник може подати в день проведення співбесіди
до 17.00 години.
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Порядок проведення і критерії фахового вступного випробування
Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проводиться у формі співбесіди.
Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в
порядку надходження (реєстрації) документів. Група складає не більше 10
осіб.
Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної
комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до
приймальної комісії.
Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних
випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше
ніж за 10 днів до їх початку.
На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого
він отримує «Листок співбесіди».
Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо
готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних
випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється
засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного
підрозділу університету.
Вступник одержує питання і відповідає на них без попередньої
підготовки.
Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і
відмічаються у «Листку співбесіди».
Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до
відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість
оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до
приймальної комісії.
Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення
результатів до 17.00 години.
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