
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Ректор Державного університету 

телекомунікацій 

________________  В.Б. Толубко 

 

« __ » ___________  201__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

для вступу на навчання за ступенем бакалавра  

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



2 
 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Абітурієнт з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 

повинен знати: 

–  понятійний та категоріальний апарат в сфері підприємницької діяльності; 

–  процес організації підприємницької діяльності і його основні етапи; 

–  мати загальні уявлення про основні функції та завдання підприємницької  

           діяльності; 

–  структуру виробництва: зміст, елементи й фактори; 

–  методики використання базових інструментів управління організаціями; 

–  особливості застосування основних функцій управління в економічній  

           діяльності; 

–  сутність економічних потреб та їх зв'язок із виробництвом; 

–  соціально-економічний устрій суспільства; 

–  місце та роль власності в економічній системі; 

–  сутність і функції грошей; 

–  сутність капіталу; 

–  основні риси товарного виробництва; 

–  циклічність економічного розвитку; 

–  основні моделі та інструменти керівництва в системі менеджменту; 

–  поняття виробничих фондів підприємства, фондовіддачі, фондоозброєності,  

           фондозабезпеченості, амортизації основних фондів, енергозабезпеченості,  

           показників виробничої програми, витрат виробництва і реалізації продукції  

           тощо; 

–  економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства; 

–  засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення. 

вміти: 

– виконувати роботу щодо здійснення економічної діяльності підприємства; 

– виконувати розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, 

необхідних для виробнцтва і реалізації продукції; 

– здійснювати економічний аналіз господарської діяльності підприємства та 

його підрозділів; 

– виявляти резерви виробництва; 

– розробляти заходи щодо забезпечення режиму економії; 

– вести облік показників виробничої діяльності підприємства; 

– обґрунтовувати виробничу програму підприємства; 

– здійснювати контроль за ходом виконання планових завдань підпрєимством 

та його підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів; 

– планувати діяльність підприємства; 

– розробляти перспективні і поточні плани діяльності підприємства; 

– розробляти бізнес-план розвитку підприємства; 

– застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 
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РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

Поняття і цілі функціонування підприємства. Підприємство як основна ланка 

функціонування продукиних сил і виробничих відносин  Підприємство, його види 

та об’єднання підприємств. Створення підприємства та правові основи його 

діяльності. Виробничий процес та формування структури підприємства. 

Підприємство як товаровиробник. Економічна свобода підприємств. 

Підприємства за сферами економічної діяльності; за рівнем концентрації 

виробництва; за формою власності. Організаційно-правові форми підприємств.  

 

Тема 1.2. Основи підприємницької діяльності. 

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. 

Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. 

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів, порядок їх 

укладання. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. 

 

Тема 1.3. Управління підприємствами. 
Особливості управління як системи. Поняття і теоретико-методологічна 

основа класифікації методів управління. Сутність параметрів організаційної 

структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур 

управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Необхідність і 

принципи формування вищих органів управління підприємствами та організаціями. 

Міністерства і комітети, державні корпорації і концерни як вищі органи прямого 

управління підпорядкованими підприємствами і організаціями. 

 

Тема 1.4. Персонал. 
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства. 

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, 

трудового потенціалу та ін. Структура персоналу підприємства. Визначення 

чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств 

різних розмірів та форм власності. Досвід формування та забезпечення 

ефективного використання кодрового потенціалу фірми. 

 

Тема 1.5. Капітал і виробничі фонди. 

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна 

підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні 

процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, відновна й 

залишкова вартість основних фондів. класифікація основних фондів. Класифікація 

основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих 

процесах. Фізична суть техніко-економічного старіння знарядь праці та форми 

запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). Соціально-економічне значення і 

системи показників ефективності відтворення та використання основних фондів. 

Елементний склад оборотних фондів. Нормування витрат матеріальних ресурсів і 

обчислення необхідного обсягу оборотних фондів. Показники і способи 
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найефективнішого використання матеріальних ресурсів. Політика 

ресурсозбереження. 

 

Тема 1.6. Нематеріальні ресурси та активи. 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів 

промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, 

товарних знаків і знаків обслуговування. Охорона та реалізація прав власності. 

Шляхи реалізації прав власності на матеріальні ресурси. Вартісна оцінка та 

строки спрацювання (зношення) нематеріальних активів. 

 

Тема 1.7. Оборотні  кошти підприємства. 

Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних фінансових 

коштів. Нормовані і ненормовані обігові кошти. Джерела формування обігових 

коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів. Обчислення нормативів 

обігових коштів в окремих елементах. Вивчення сукупного нормативу обігових 

коштів підприємства. Основні показники рівня ефективності використання обігових 

коштів, коефіцієнти оборотності й завантаження, тривалість одного обороту, 

рентабельність, методика їх розрахунку. Шляхи підвищення ефективності 

використання обігових коштів. Проблеми нестачі обігових коштів. Проблеми нестачі 

обігових коштів і поновлення їхньої величини до нормативного рівня за умови 

кризової ситуації на підприємстві. 

 

Тема 1.8. Інвестиційні ресурси. 

Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і зовнішні 

джерела інвестування. Прямі та профільні інвестиції. Розрахунки обсягу потрібних 

виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві. 

Роль фінансових інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і 

підприємстві. Роль фінансових інвестицій у чинній системі господарювання. Види 

застосовуваних паперів, порядок їх випуску і обігу. Загальні положення методології 

визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Основні показники 

оцінки ефективності виробничих інвестицій (капітальні вкладення). Сукупність 

чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Основні організаційно-

економічні чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень. 

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання у 

повному або короткому варіантах бізнес-плану. Стисла характеристика 

інвестиційного проекту. Форма здійснення й необхідний обсяг інвестицій для 

практичної реалізації проекту. 

 

Тема 1.9. Інноваційні процеси. 

Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних процесів 

(новинок, нововведень). Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу. 

Еволюційні й революційні форми НТП. Науково-технічні революції. Організаційний 

прогрес як узагальнюючий фактор використання організаційних, соціальних та 
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юридичних введень. Методика визначення ефективності технічних нововведень. 

Народногосподарський (комерційний) економічний ефект від створення новинок і 

використання нововведень. Особливості оцінки ефективності організаційних 

нововведень. 

 

Тема 1.10. Техніко-технологічна база виробництва. 

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники 

техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на 

підприємстві. Змістова характеристика й форми технічного розвитку підприємства. 

Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, сутність, 

процедура й основні показники. Загальна характеристика, види та чинники 

формування (нарощування) виробничої потужності підприємства. Основні 

методичні принципи розрахунку виробничої потужності створюваного і діючого 

підприємства. Показники і шляхи підвищення рівня використання виробничих 

потужностей. Конверсія та диверсифікація виробничих потужностей за ринкових 

умов господарювання. 

 

Тема 1.11. Організація виробництва. 

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих процесів 

за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації (автоматизації). Окремі 

типи виробництва (одиничне, серійне, масове), сутнісна характеристика кожного з 

них. Поняття методів організації виробництва. Використовувані методи організації 

виробництва: його ознаки й сфери застосування. Загальна характеристика 

потокового виробництва. Сутність і соціально-економічне значення застосування 

різних форм організації виробництва. Концентрація й розукрупнення виробництва. 

Малі форми в системі господарювання країн з розвинутою ринковою економікою 

(спеціалізація, кооперування й конверсія виробничих підприємств, їх об’єктивна 

необхідність, сутність, показники рівня розвитку та ефективності розвитку). 
 

 

Тема 1.12. Виробнича і соціальна інфраструктура. 
Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й 

соціальна інфраструктура. Відокремлення сфери капітального будівництва із 

специфічного елемента виробничо-соціальної структури. Поняття й функції 

системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство. 

Інструментальне господарство. Необхідність та організація енергетичного 

господарства й транспортної служби. Складське господарство підприємства. 

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов 

господарювання. Сучасні проблеми соціального захисту працівників підприємства. 

Визначення капітального будівництва як здійснення розширеного відтворення 

об’єктів основного виробництва та інфраструктури, а також простого відтворення 

будівель і споруд. 
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Тема 1.13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності 

підприємства. 

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів 

господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків 

досягнення цього стану. Принципові основи планування. Планування як 

домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система 

планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства. 

Бізнес-планування: сутність і призначення. Типовий зміст і методика розробки 

окремих розділів бізнес-плану. Необхідність, методи й принципи державного 

економічного регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання. 

Державні й комерційні кредити, їх види та умови надання суб’єктам 

господарювання. 

 

Тема 1.14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції  

(послуг). 

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірювання 

обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й 

реалізована продукція. Поняття, функції та принципи маркетингової діяльності. 

Стратегія й тактика маркетингу підприємства. Схема формування виробничої 

програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. Характеристика матеріально-

технічного за без-печення підприємства. Форми й системи МТЗ. Обчислення потреби 

підприємства в матеріалах. Якість продукції (послуг) як економічна категорія. 

Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття й визначення рівня 

конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Технічні, 

організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності 

продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників. Стандартизація продукції, її 

складові елементи і принципи здійснення. Наявні в Україні стандарти й технічні 

умови, сфери їх застосування. Економічна й соціальна ефективність стандартизації та 

сертифікації продукції. Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів, 

здійснюваний територіальними органами Держстандарту України – центрами 

стандартизації, метрології та сертифікації. 

 

Тема 1.15. Продуктивність, мотивація та оплата праці. 

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до 

розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники 

зростання продуктивності праці. Мотивація як процес стимулювання людей до 

ефективної трудової діяльності. Можливі моделі мотивації трудової діяльності. 

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції 

оплати праці та їх реалізація. Сучасна державна політика оплати праці, 

формування внутрішньофірмової політики оплати праці. Мінімальна заробітна 

плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці, вибір форм систем оплати праці на підприємства різних форм власності. 

Сутність і стимулююча роль участі працівників фірми в її прибутках. Системи 

участі працівників у прибутках за результатами виробничо-господарської 
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діяльності й на основі відносин власності. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі 

працівників у прибутках власності приватизованих підприємств. 

 

Тема 1.16. Витрати та ціни на продукцію. 
Валові витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний 

показник. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем 

однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю 

продукції). Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки 

кошторису виробництва за окремими економічними елементами. Загальний рівень 

валових витрат на виробництво валової, товарної й реалізованої продукції. 

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти калькулювання 

й калькуляційні одиниці. Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних 

витрат на підприємствах. Групи чинників (способів) зниження валових витрат у 

розрахунку на одиницю продукції. Визначення впливу окремих техніко-

економічних чинників на зменшення валових витрат. Поняття, роль і функції ціни в 

ринковій економіці. Види цін, сфери їх застосування. Методи встановлення ціни. 

Система знижок і доплат до ціни. Державне регулювання ціноутворення. 

 

Тема 1.17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності. 

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності 

підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Типова 

схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність як відносний 

показник ефективності діяльності підприємства. Способи підвищення рентабельності 

на підприємствах різних галузей економіки України. Суть, важливість і методичні 

підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. 

Економічна суть і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності 

виробництва, господарської діяльності підприємства. Змістова характеристика видів 

ефективності виробничо-господарської та комерційної діяльності. Система показників 

ефективності виробництва. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат. 

Оцінка соціальної ефективності діяльності підприємства. Класифікація чинників 

зростання ефективності виробництва за певними ознаками. Розподіл внутрішніх 

чинників на так звані тверді і м’які. Зовнішні чинники зростання ефективності 

виробництва. 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 

Тема 2.1. Предмет, мета і зміст курсу. 

Співвідношення та взаємозв’язок понять «виробництво», «організація», 

«організація виробництва», «управління виробництвом», “операційний 

менеджмент”, “виробничий менеджмент”. Організація виробництва в ринкових 

умовах як об’єкт вивчення. Предмет курсу, методологічні особливості його 

викладання. Мета, завдання та зміст дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Розвиток науки та практики організації виробництва, проблеми, що залишаються і 

майбутнє організації виробництва. 
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Тема 2.2. Виробництво  і виробничі системи. 

Фактори виробництва: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, 

організація виробництва, технологія, інформація. Цілі і завдання виробництва. 

Виробництво як відкрита система. Характеристика її елементів. Зовнішнє 

середовище виробничої системи, система інформаційного обслуговування 

виробництва. Особливості створення та функціонування виробничих 

(оперативних) систем. Основний зміст робіт з організації виробництва. 

Взаємовідносин підрозділів та служб підприємництва в системі організації 

виробництва. Сучасні концепції виробництва 
 

Тема 2.3. Виробничі процеси. 

Поняття виробничого процесу. Основні і допоміжні процеси. Процеси 

обслуговування. Технологічні операції та процеси, їх характеристика; правила і 

порядок розробки. Принципи раціональної організації виробничого процесу. 

Особливості їх застосування в сучасних умовах. Типи виробництва: поняття та 

кількісні межі типів виробництва, їх організаційно-економічні характеристики. 

Сучасні підходи до розв’язання суперечностей економічності  виробництва  і 

ринкових потреб. 
 

Тема 2.4. Організація виробничих процесів у часі. 
Поняття та склад виробничого циклу, його тривалості. Розрахунки 

операційного циклу за різних способів поєднання операцій,  форм організації 

виробництва, типів виробництва та видів продукції. Особливості визначення 

інших складових виробничого циклу. Шляхи скорочення виробничого циклу: 

оптимізація партії запуску деталей та серійності продукції; збалансованість 

виробництва, тривалості технологічних операцій; раціоналізація режимів обробки 

та переміщень деталей (виробів); наладка і приладка обладнання; 

багатофункціональні та гнучкі лінії. Вплив виробничого циклу  
 

Тема 2.5. Методи організації виробничих процесів. 

Поняття методів організації виробництва. Особливості їх визначення і 

застосовування. Чинники, що впливають на вибір методів організації 

виробництва. Не потокове виробництво та його характеристика. Форми  

спеціалізації не потокового виробництва: технологічна, предметно-групова та 

мішана. Обчислення кількості устаткування та його розміщення. Потокове 

виробництво: класифікація видів, основні ознаки та ефективність. Вибір форми 

організації потокового виробництва та визначення параметрів потокової лінії. 

Об’єкти і засоби механізації й автоматизації виробництва. Організація 

автоматизованого виробництва. Поняття, складові частини дрібного гнучкого 

автоматизованого виробництва та перспективи розвитку.  

 

Тема 2.6. Регулювання виробничого процесу. 

Цілі, завдання та функції регулювання виробничих процесів. Принципи, 

форми, структура організації диспетчеризації. Технічні засоби диспетчеризації: 
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зв’язок, промислове телебачення, сигналізація. Інформаційні системи і програмне 

забезпечення регулювання виробничих процесів у сучасних умовах.  

 

Тема 2.7. Просторове розміщення виробничого процесу. 

Технологія виробництва, територіальне зосередження та розміщення засобів 

виробництва і робочих місць. Види структур. Особливості створення і 

реформування виробничих підрозділів. Виробничі підрозділи: цілі, завдання, 

функції, права та відповідальність. Напрямки вдосконалення виробничих систем і 

проблеми вибору раціональної структури. Шляхи реструктуризації великих 

підприємств та об’єднань.  

 

Тема 2.8. Система обслуговування виробництва. 

Виробнича інфраструктура: поняття та складові, роль і значення у системі 

організації виробництва. Інструментальне обслуговування: цілі і завдання, 

структура. Класифікація, індексація інструменту та оснащення. Розрахунок 

оснащення та інструменту, визначення норм їх витрат та запасів. Ремонтне 

обслуговування: цілі, завдання, структура. Класифікація і паспортизація 

устаткування. Системи експлуатаційного, технічного обслуговування та ремонту 

устаткування. Енергетичне обслуговування: цілі, завдання, структура. Система 

енергетичного забезпечення виробництва. Види енергії і розрахунок їх витрат. 

Транспортне обслуговування: цілі, завдання, структура. Внутрішньозаводський 

транспорт, його види, вибір і розрахунок необхідної кількості. Організація та 

характеристика міжцехових перевезень. Планування і регулювання транспортного 

господарства. Матеріальне обслуговування: системи забезпечення підприємства 

матеріальними ресурсами та їх переміщення. Організація, планування і 

управління матеріальними потоками. Моделі управління запасами. Вплив 

технологічного планування підприємства на матеріальне обслуговування. 

Організація складського господарства, розрахунок площі складських приміщень, 

засобів зберігання і переміщення матеріалів. Інформаційне обслуговування: цілі, 

завдання, структура. Види  інформації, носії, характер доступу, отримання. 

Технічні засоби. Вимоги до інформаційних потоків.  

 

Тема 2.9. Організація трудових процесів. 

Поняття та цілі організації трудових процесів. Вимоги до поділу праці. 

Види та зміст структурування праці: розширення завдань, збагачення змісту 

завдань, зміна робіт, групова робота Формалізація трудового процесу і його умов: 

карта організації праці, проект організації робочого місця. Організаційні системи 

забезпечення та обслуговування, сутність та особливості застосування.  

 

Тема 2.10. Комплексна підготовка виробництва до зміни продукту 

(технології). 

Сутність комплексної підготовки виробництва, її роль, значення та складові 

частини в сучасних умовах. Науково-технічна підготовка виробництва; сутність 

та особливості виконання. Перед проектні дослідження. Проектно-
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конструкторська підготовка. Технологічна підготовка. Організаційно-економічна 

підготовка виробництва. Організаційна підготовка. Економічна підготовка. 

Екологічна підготовка. Організація освоєння нового продукту (технології). 

 

Тема 2.11. Формування якості і забезпечення конкурентоспроможності  

 продукції. 

Поняття якості, показники і методи оцінки. Система забезпечення якості та 

її елементи. “Петля якості” та її сутність. Система стандартів якості продуктів 

9процесів). Нагляд і контроль якості продукції, його види, методи: запобіжний, 

статистичний. Розрахунок їхніх параметрів. Зарубіжний досвід управління якістю 

продукції. Конкурентоспроможність, її зв’язок з якістю. Сертифікація продукції. 

Міжнародні системи сертифікації.  

 

Тема 2.12. Виробнича стратегія та проектування структурних змін. 

Стратегія продукту та виробничої системи. Вплив економічної стратегії на 

асортиментну політику і диверсифікацію виробництва. Маркетингова інформація 

і формування “товарного досьє”. Діагностика виробничої системи. Оцінка 

виробничого потенціалу і його відповідності техніко-технологічним 

характеристикам  конкурентноспроможних продуктів (процесів). Підходи та 

методи здійснення структурних змін у виробничій системі. Процеси проектування 

і раціоналізації виробничих систем.  

 

Тема 2.13. Оперативне управління виробництвом (ОУВ). 

Оперативне управлінні як організаційно-планова система. Цілі, завдання, 

функції та етапи ОУВ. Календарно-планові нормативи; складові, призначення та 

розрахунки. Виробнича потужність, розрахунки оптимізації та її використання. 

Виробнича програма, вимоги й особливості оптимального розподілу по 

календарно-планових періодах та підрозділах у різних типах виробництва. 

Технічні засоби планування й обліку оперативних виробничих програм 

підрозділів, змінних і змінно-добових завдань. Організація поточного контролю  і 

технологія регулювання виробництва.  
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В.Г. Воронкова. – К.: Ліра-К, 2014. – 455 с.  

13. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : підручник / М. В. Афанасьєв, О. 

Б. Плоха. – К. : Ліра-К, 2013. – 664 с. 

14. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. 

Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. 

Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Рівні знань Бали Критерії оцінювання знань 

початковий 100-125 Абітурієнт дав неповну відповідь на запитання, 

ухилився від аргументації, показав задовільні знання 

літературних джерел. 

середній 126-150 Абітурієнт дав правильну відповідь, припустився двох-

трьох суттєвих помилок, але відповідь в цілому 

відтворює навчальний матеріал. Не може аргументувати 

свої відповіді. 

достатній 151-175 Абітурієнт загалом відповів на поставлене питання, але 

йому бракує власних суджень. Вступник самостійно 

використовує знання в стандартних ситуаціях, 

припустив несуттєву помилку у відповіді. 
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високий 176-200 Абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на 

поставлене питання, продемонстрував глибокі знання 

понятійного апарату і літературних джерел, уміння 

аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, 

залежностей, явищ. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Склад фахової комісії визначається наказом ректора Державного 

університету телекомунікацій від 27.12.2016р. № 528 «Про утворення підрозділів 

Приймальної комісії», робота комісії та порядок проведення вступного 

випробування регламентується «Положенням про Приймальну комісію» 

введеного в дію наказом № 609 від 15 грудня 2015 року. 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії                                                  Р.А. Дименко 


