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ВСТУП 

 

Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня 

«магістр» базується на вимогах освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми підготовки відповідного рівня фахівців.  

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією 

щодо підготовки до фахового випробування при вступі на спеціальності: 

«Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Маркетинг», а також створення необхідних умов для 

оцінювання здобутих знань. 

Програма відображає особливості сучасного стану розвитку економіки 

України і передбачає викладення певного кола питань щодо фінансово-

економічної діяльності підприємства. 

Програма вступних випробувань містить такі розділи: 

1. Основи економіки підприємства. 

2. Основи маркетингу.  

 3. Основи менеджменту. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економіка як наука. Підприємство як суб’єкт господарювання, його 

місце в системі ринкових відносин. Підприємство як суб’єкт та об’єкт 

ринкових відносин. Організаційно-економічні умови функціонування 

підприємств. Поняття економічного суверенітету, самоокупності та 

самофінансування. 

Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його 

характеристика. Ринок та його інфраструктура: торговельно-

посередницька, виробнича, фінансово-кредитна, інформаційно-

інноваційна, соціальна та інші. Державний регуляторний механізм 

діяльності підприємства. Пряме державне регулювання діяльності 

підприємства, економічні важелі регулювання. 

Види підприємств та їх класифікація. Економічні особливості різних 

видів підприємств. Об’єднання підприємств. Особливості створення та 

реєстрації підприємств. 

Управління підприємством, основні функції процесу управління. 

Організаційна структура управління підприємством. 

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі 

підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні 

та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність 

цілей господарювання від стадій життєвого циклу. Дерево цілей, його 
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побудова та зміст. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства 

на ринку. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. 

Планування як процес, його необхідність та доцільність у ринкових 

умовах. Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, 

класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та 

соціального розвитку підприємств, їх зміст. Методи планування, їх 

характеристики та умови раціонального застосування. 

Стратегічне планування, його відмінність від традиційного 

планування та обмеження у використанні. Поняття стратегії підприємства. 

Організаційно-економічні передумови обґрунтування стратегії 

підприємства: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування підприємств, визначення цілей діяльності підприємства та 

їх пріоритетності. 

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу 

підприємства. Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики 

та взаємозв’язок у процесі виробництва. Особливості ресурсного 

потенціалу підприємств різних галузей економіки. Взаємозв’язок окремих 

елементів ресурсного потенціалу підприємства. Поняття ефективності 

використання ресурсів підприємства та показники її оцінки.  

Склад матеріальних ресурсів підприємства та їх характеристика. 

Зміст плану матеріально-технічного забезпечення.  

Сутність та склад запасів підприємства.  

Основні засоби: їх економічний зміст, характеристика складу. 

Фізичний та моральний знос основних засобів. Причини морального зносу 

та їх характеристика.  

Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Принципи 

та завдання формування трудових ресурсів в умовах ринкової економіки. 

Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів. 

Продуктивність праці працівників підприємства: поняття та методи 

оцінки. Фактори, що впливають на продуктивність праці. Основні напрями 

підвищення продуктивності праці працівників підприємства. 

Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», 

«собівартість продукції, послуг та робіт». Взаємозв’язок та 

взаємообумовленість ресурсів і поточних витрат підприємства. 

Класифікація витрат підприємства. 

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 

утворення. Доходи від операційної діяльності підприємства. Формування 

доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), 

інших операційних доходів. Фактори, що впливають на доходи від 

операційної діяльності. 

Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності 

підприємства, джерела утворення. 
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Поняття ефективності діяльності підприємства. Система показників 

ефективності. Основні і допоміжні показники ефективності. 

Організаційно-економічні та техніко-технологічні фактори, що 

обумовлюють конкурентоспроможність підприємства. Обґрунтування 

заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства. 

Поняття фінансів підприємства. Місце фінансів підприємства  

у загальній фінансовій системі країни. Роль фінансів підприємства  

у забезпеченні ефективного економічного та соціального розвитку країни. 

Система фінансових відносин підприємства. Характеристика 

основних форм зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин 

підприємства. Суб’єкти фінансових відносин. 

Принципи організації фінансової діяльності підприємства. 

Засади організації фінансової діяльності підприємства. Особливості 

організації фінансової діяльності підприємств різних організаційно-

правових форм та розмірів. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-
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Эльга, 2004. 

3. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 

Л.Л. Стасюк та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 569 с. 

4. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва та ін. 

– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 491 с.  

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 

 

Розвиток категорії маркетингу як концепції управління в ринкових 

умовах господарювання. Визначення маркетингу. Взаємозв’язок основних 

понять маркетингу: потреба, бажання, попит, товар, обмін, угода, ринок. 

Поняття конкуренції як умови функціонування сучасного ринку. Роль 

маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності підприємств. Принципи 

та функції маркетингу на макро- та мікрорівнях. 
Поняття маркетингового середовища. Структура маркетингового 

середовища. Макро- та мікросередовище маркетингу. Зовнішнє та 
внутрішнє середовище маркетингу. Чинники зовнішнього середовища 
маркетингу: економічні, соціально-культурні, політико-правові, технологічні, 
природно-географічні. Елементи мікросередовища маркетингу: ринок, 
постачальники, посередники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії.  

Внутрішнє середовище функціонування підприємства: персонал, 
система виробництва, технологічний рівень устаткування, розміщення, 
потужність, менеджмент, організаційна структура управління, 
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корпоративна культура, фінанси, платоспроможність, прибутковість, 
ліквідність, транспортування, зберігання, продаж, 
конкурентоспроможність підприємства та товару, визначення 
конкурентних переваг.  

Комплекс маркетингу; функція 4Р’s як важливий чинник 
маркетингового внутрішнього середовища. 
Маркетингове поняття ринку як сукупності реальних та потенціальних 
продавців і покупців товарів та послуг. Типи споживачів, їх 
характеристика та особливості. Етапи прийняття рішення про придбання 
споживчих товарів. Чинники впливу на поведінку споживачів.  

Маркетингове поняття товару. Рівні товару. Загальні поняття про 
товарну (продуктову) політику в системі маркетингу, її зміст та завдання. 
Класифікація товарів за різними ознаками. Характеристика маркетингової 
діяльності на різних етапах життєвого циклу товару.  

Види цін за ознаками: оборотом, впливом держави, особливостями 
комерційного контракту, сферами діяльності, порядком відшкодування 
транспортних витрат. Формування ціни з урахуванням обов’язків продавця 
та покупця за базовими умовами постачання. Поняття, мета та завдання 
цінової політики в системі маркетингу. Особливості механізму 
ціноутворення на різних типах ринків.  

Поняття маркетингової збутової діяльності. Основні типи збутових 
потоків. Визначення показників каналу розподілу у процесі товароруху. 
Маркетингові вертикальні системи розподілу: корпоративні, договірні, 
адміністративні. Маркетингові горизонтальні системи розподілу.  

Характеристики посередників: дилери, дистриб’ютори, комісіонери, 

агенти, брокери, комівояжери, маклери, торговельні представники, 

торговельні синдикати, торговельні доми. Функції оптової та роздрібної 

торгівлі.  

Поняття системи маркетингових комунікацій. Зміст комунікаційної 

моделі. Елементи типової комунікації. Інструменти (засоби) стимулювання 

збуту, спрямовані на споживачів, посередників та торговельний персонал. 

Програма стимулювання збуту: визначення інтенсивності, об’єктів, засобів, 

терміну дії та бюджету.  

Особливості продуктових, географічних, функціональних, матричних 

та сегментних структур маркетингу. 

Поняття та сутність стратегічного планування  маркетингу. Види 

маркетингових стратегій.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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вищ. навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – 7-ме вид. – К. : Лiбра, 2010. – 717 с. 

2. Маркетинг : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Руделіус, 

О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць ; ред.-упор. О.І. Сидоренко, 
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Л.С. Макарова. – 3-тє вид. – К. : Консорціум із удосконалення 

менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 648 с. 

3. Старостіна А.О. Маркетинг : навч. посіб. / А.О. Старостіна, 

О.В. Зозульов. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2003. – 

326 с. 

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управління, управлінські 

відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. 

Рівні та сфери менеджменту. 

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони 

організації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. 

Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу. 

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та 

цілі, «дерево цілей». Процес стратегічного планування. Мотивація та її 

основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, 

елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи 

регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування 

рішень. 

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. 

Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне 

проектування. Елементи організаційних структур, макро- і 

мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. 

Принципи та процес побудови структур управління. 

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні. 

Сутність і складові процесу управління. Класифікація 

управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення 

рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання 

рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, 

організація комунікаційного процесу. 

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії 

лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. 

Адаптивне керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини 

виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на 

конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. 

Управління змінами, подолання опору. Організаційний розвиток. 

Природа стресу та управління ним. 

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі 

менеджера в організації. 

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. 

Культура організації. Ефективність управління. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВСУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ  

 

Оцінювання здійснюється за результатами перевірки усної відповіді 

на питання білету. 

При визначенні рівня знань враховуються вимоги до відповіді:  

- правильність,  

- логічність,  

- обґрунтованість,  

- цілісність. 

Бали за відповідь виставляються членами фахової атестаційної комісії 

під час відповіді на питання білету відповідно до такої шкали: 

“відповідь бездоганна“ – 100 балів; 

“відповідь в цілому відповідає вимогам“ – 90 балів; 

“відповідь відповідає вимогам із незначним зауваженням“ – 80 балів; 

“відповідь відповідає вимогам із зауваженнями, але є розуміння 

сутності теорій, понять, явищ“ – 60 балів; 

“відповідь мало відповідає (є суттєві помилки) або не відповідає 

вимогам“ – менше 60 балів. 

 


