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спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Економіка підприємства» на
базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник призначена для
оцінки якості та рівня здобутих випускниками протягом професійнотехнічної підготовки знань і вмінь, також викладена методика організації та
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ВСТУП
Фахове
державного

вступне

випробування

гірничо-індустріального

при

вступі

коледжу

за

до

Лисичанського

галуззю

знань

05

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»
(спеціалізація «Економіка підприємства») проводяться для осіб, які
вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
молодшого

спеціаліста

на

основі

освітнього-кваліфікаційного

рівня

кваліфікованого робітника.
Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної
підготовки та відбір претендентів до навчання за освітнього-кваліфікаційним
рівнем молодший спеціаліст.
Завдання

фахового

випробування

–

встановлення

фактичної

відповідності рівня підготовки вступника для навчання за вимогами освітньокваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста.
Організація вступного випробування здійснюється відповідно до
Положення про приймальну комісію Лисичанського державного гірничоіндустріального коледжу і базується на вимогах до знань та вмінь
випускника професійного рівня кваліфікаційного рівня кваліфікований
робітник, що зазначені стандартами професійно-технічної освіти.
Вступник на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший
спеціаліст за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Економіка
підприємства» повинен:
знати:
-

основну базову термінологію за фахом;

-

традиційні та сучасні методи виконання робіт за фахом;

-

нормативи з охорони праці та БЖД при проведенні професійної

діяльності
вміти:
-

виконувати елементарні операції за фахом;

користуватись довідниковою та нормативною літературою за

фахом;

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Фахове вступне випробування у ЛДГІК проводиться у тестовій
моноваріативній формі. У зв’язку із тим, що прийом на навчання
відбувається з метою поповнення контингенту із зарахуванням на другий
курс,

то

фахове

вступне

випробування

передбачає

формування

екзаменаційних груп з осіб, які складатимуть випробування, не більше 5 осіб,
тому пакет завдань містить 10 завдань. Кожне завдання містить 10
рівнозначних за складністю теоретичних запитань та 3 варіанти відповіді на
кожне запитання. Час складання випробувань складає 60 хвилин.
Завдання фахового випробування охоплюють теми із таких дисциплін:
1. Економічна теорія.
2. Економіка підприємства.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ
1.Основні поняття економічної теорії.
2. Характеристика підприємництва в Україні.
3.Форми власності, що є в Україні.
4. Характеристика державної власності.
5. Характеристика власності підприємств.
6. Характеристика власності громадян.
7. Банкрутство підприємства.
8. Визначення поняття «товар».
9. Попит на товар, як економічна категорія.
10.Пропозиція товару, як економічна категорія.
11.Економічна сутність ціни товара.
12. Що розуміють під робочим часом.

13. Що розуміють під надурочними роботами.
14. Що розуміють під менеджментом.
15.Що таке організація.
16. Види організацій в Україні. .
17.Що розуміють під управлінським контролем, в чому його
необхідність.
18.Для чого необхідний бухгалтерський облік на підприємстві.
19. Які економічні потреби Ви знаєте.
20 .Що розуміють під економічними потребами.
21. Приклади виробничих потреб.
22.Приклади фізіологічних потреб.
23. Приклади соціальних потреб.
24. Види економічних ресурсов.
25 Виробничі ресурси.
26. Природні ресурси.
27. Трудові ресурси.
28. Поняття продуктивністі праці.
29. Ефективність виробництва будь-якого продукту, як результат
співвідношення витрат та доходу.
30. Сутність поняття «приватизація».
31. Залежність між ціною товару і кількістю його попиту.
32. Як залежить обсяг пропозиції товару від його ціни.
33.Важливість проведення обліку витрат виробництва.
34. Основні фонди підприємств.
35 .Спрацювання та амортизація основних фондів.
36. Сутність поняття «собівартість» виробництва.
37. Економічна сутність показника «прибуток».
38. Що означає поняття економічні збитки.
39. Погодинна заробітна плата
40. Відрядна заробітна плата.

41. Що означає поняття «інвестиції».
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
При перевірці фахових вступних випробувань виконані завдання
оцінюються від 100 до 200 балів. Кожна правильна відповідь на запитання
оцінюється у 10 балів. Максимальна кількість балів, яку може набрати
вступник складає 200 балів. Прохідний бал для вступу становить 100 балів.
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