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ВСТУП 
 

Головним завданням додаткового іспиту для перехресного вступу є 

виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу 

фахових навчальних дисциплін.  

Для вступників за ступенем вищої освіти магістр за освітньо-

професійною програмою Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг цей комплекс 

включає дисципліни: 

 Маркетинг; 

 Економіка підприємства. 

При складанні додаткового фахового іспиту для перехресного вступу 

вступники повинні показати високу економічну підготовку, вміння вирішувати 

організаційно-господарські ситуації діяльності підприємства.  

Маркетолог повинен знати: 

 методичні, нормативні й інші керівні документи з питань маркетингу; 

 сутність дослідницької діяльності на основі збору й обробки 

інформації про всі аспекти ситуації на ринку з урахуванням наукового підходу; 

 організацію роботи досліджень, методи аналізу систему збору й 

обробки інформації, її обсяг і структуру, способи її ефективного пошуку і 

збору; 

 перспективи технічного і економічного розвитку галузі економіки, 

підприємства; 

 збутові потужності, технологію постачання та збуту на підприємстві; 

 передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й 

удосконалюванню ринкових і прогнозних досліджень тощо. 

 напрямки підвищення ефективності маркетингової діяльності 

підприємства; 

 основи інформатики та комп’ютерної техніки. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ ПРИ 

ПЕРЕХРЕСНОМУ ВСТУПІ 
 

Додатковий іспит для вступників при перехресному вступі передбачає 

виконання тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.  

Тестова перевірка знань з дисциплін, які вивчалися на рівні бакалавра. 

Вона охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із 

запропонованими відповідями. 

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів: 

а) запитальної (змістовної) частини; 

б) 4 відповіді. 

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. 

Оцінювання здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів (табл. 1). 
 

ТАБЛИЦЯ 

відповідності тестових балів, отриманих за виконання завдань додаткового 

фахового вступного випробування під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 075 Маркетинг,  

рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів 
 

Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100-200 

Зараховано / 

не зараховано 
 

Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100-200 

Зараховано / 

незараховано 

0 не склав не зараховано  26 130 зараховано 

1 не склав не зараховано  27 133 зараховано 

2 не склав не зараховано  28 136 зараховано 

3 не склав не зараховано  29 139 зараховано 

4 не склав не зараховано  30 142 зараховано 

5 не склав не зараховано  31 145 зараховано 

6 не склав не зараховано  32 148 зараховано 

7 не склав не зараховано  33 151 зараховано 

8 не склав не зараховано  34 154 зараховано 

9 не склав не зараховано  35 157 зараховано 

10 не склав не зараховано  36 160 зараховано 

11 не склав не зараховано  37 163 зараховано 

12 не склав не зараховано  38 166 зараховано 

13 не склав не зараховано  39 169 зараховано 

14 не склав не зараховано  40 172 зараховано 

15 не склав не зараховано  41 175 зараховано 

16 100 зараховано  42 178 зараховано 

17 103 зараховано  43 181 зараховано 

18 106 зараховано  44 184 зараховано 

19 109 зараховано  45 187 зараховано 

20 112 зараховано  46 190 зараховано 

21 115 зараховано  47 193 зараховано 

22 118 зараховано  48 196 зараховано 

23 121 зараховано  49 199 зараховано 

24 124 зараховано  50 200 зараховано 

25 127 зараховано     
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Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По кожному 

завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких вступник повинен 

вибрати вірну. Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за 

виконання тестових завдань становить 200 балів. 

Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу 

на навчання вступників за ступенем вищої освіти магістр вступників, які при 

складанні фахового вступного випробування отримали не менше 100 балів. 

Додаткове фахове випробування при перехресному вступі оцінюється як 

«зараховано» або «незараховано». 

Тривалість вступного випробування – 1 година. 
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ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ ПЕРЕХРЕСНОГО 

ВСТУПУ В РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН  

 

ДИСЦИПЛІНА «МАРКЕТИНГ» 

 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Маркетинг», його 

теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, що 

формують систему економічних знань майбутнього фахівця. 

Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного 

управління діяльністю. Приклади застосування маркетингових підходів до 

ведення бізнесу. 

Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при 

функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність 

маркетингу, еволюція його визначення. 

Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу 

маркетингу: потреба (види потреби), попит, обмін (умови здійснення), угода 

(види угоди), ринок (показники, що його характеризують), сегмент ринку, 

комплекс складових маркетингу (товар, ціна, розповсюдження, комунікації). 

Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції 

управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення 

потреб споживачів. 

Концепції діяльності підприємства на ринку: удосконалення виро-

бництва, удосконалення товару, інтенсифікація комерційних зусиль, 

маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Основні фактори, які обумовили 

їх еволюційний розвиток. 

Поняття консюмеризму. Вплив громадських рухів на захист прав 

споживачів., охорону навколишнього середовища, діяльність підприємства. 

Тема 2. Класифікація маркетингу 

Види маркетингу залежно від сфери і масштабів діяльності (внутрішній, 

міжнародний), виду продукту (товарів (споживчих, виробничого призначення), 

засобів виробництва, послуг). Різновиди та завдання маркетингу 

підприємства, що діє в умовах різного співвідношення між попитом і 

пропозицією. Маркетинг у сфері некомерційної діяльності. 

Тема 3. Характеристики маркетингу 

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як 

циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів 

маркетингової діяльності підприємства: аналізу ситуації, планування 

маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу та маркетингового 

контролю. 

Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності 

елементів системи маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-

управлінські, виробничо-збутові, контрольні. 

Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища, 

під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу підприємства. 
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Внутрішнє середовище підприємства: концепція управління, фінансові 

ресурси, інформаційне забезпечення, структура апарату управління 

підприємства, корпоративна культура, цілі та комплекс маркетингу. 

Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Елементи 

мікросередовища: постачальники, посередники, суміжники, клієнти, 

конкуренти, контактні аудиторії. Фактори макросередовища: економічні, 

політичні, правові, соціальні, науково-технічні, екологічні, демографічні, 

культурні. 

Тема 4. Маркетингові дослідження 

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Кла-

сифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, 

переваги і недоліки, що визначають доцільність її отримання та 

використання. 

Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дос-

лідження як основна складова формування банку даних маркетингової 

інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, 

практика організації проведення на зарубіжних та вітчизняному ринках. 

Маркетингові дослідження потреб, поведінки покупців, продуктів, 

ринку, товарів, конкурентів, реклами. 

Види маркетингових досліджень залежно від типу та методів 

отримання інформації, від мети досліджень і кількості досліджуваних об'єктів. 

Методи маркетингових досліджень: аналіз документів, спостереження, 

опитування, експеримент. Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні 

методи маркетингових досліджень. Доцільність їх застосування. 

Інструментарій, що застосовується під час проведення маркетингових 

досліджень. Створення листів опитування. 

Зміст етапів проведення маркетингових досліджень: визначення 

проблеми і формулювання мети досліджень, складання плану досліджень, збір 

маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація даних, підготовка та 

подання звіту (розроблення рекомендацій). 

Базові концепції дослідження попиту та пропозиції на ринку товарів та 

послуг і в окремих його сегментах, місткості ринку, рівня цін і цінової 

еластичності попиту та пропозиції, ступеня та умов ринкової конкуренції. 

Кон'юнктурний огляд: особливості та тенденції розвитку ринку товарів 

та послуг, аналіз причинно-наслідкових зв'язків, мікро-показники та макро-

показники, їх динаміка. 

Тема 5. Маркетингова товарна політика 

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства. 

Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види кла-

сифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика 

споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг. 

Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники 

оцінки (глибина, ширина, насиченість, гармонійність, стійкість, коефіцієнт 

оновлення). Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів 

життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі 
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життєвого циклу товару: впровадження товару на ринок, зростання обсягів 

продажу, зрілості (зростаючої, стабільної, спадаючої), падіння обсягів 

реалізації. 

Сутність та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства. 

Основні етапи розроблення нових продуктів. Впровадження нових товарів на 

ринок та основні причини поразок. Значення пробного маркетингу. 

Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття та 

значення брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок. 

Охорона прав на товарні знаки. Упаковка товару: види, функції, проблеми, 

штрихове кодування товару. Види сервісного обслуговування, його принципи. 

Критерії оцінки рівня розвитку сервісу. 

Поняття якості товару. Петля якості. Значення системи сертифікації 

товарів у підвищенні рівня їх якості. Показник комплексної оцінки якості 

товару з урахуванням його специфіки. 

Поняття конкурентоспроможності продукту. Позиціонування товару на 

ринку. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності 

товару та критерії її оцінки. Методи визначення конкурентоспроможності 

продуктів. Завдання маркетингу щодо забезпечення конкурентоспроможності 

продуктів (товарів, послуг). 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підп-

риємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки 

ринку, забезпечення виживання підприємства. 

Визначальні фактори, що впливають на формування цінової політики 

підприємства: витрати, попит, рівень конкуренції, державне регулювання цін, 

особливості системи розповсюдження. Особливості встановлення цін на 

ринках різних типів. Тенденції зсуву ролей цінової та нецінової конкуренції. 

Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін на 

принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін; єдиних 

цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін 

на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари. Цінова дискримінація. 

Методи ціноутворення. Структура ціни. Встановлення ціни з ура-

хуванням якості продукції, вивчення попиту споживачів, економічних та 

психологічних можливостей покупців, розрахунку витрат, порівняння з цінами 

на аналогічні товари конкурентів, визначення етапу життєвого циклу товару, 

співвідношення цін між товарами та їх модифікаціями, сезону та регіону 

реалізації продукції. Залежність цін від відношень між партнерами. Види 

знижок, націнок, надбавок. Вибір економічно обґрунтованої ціни. 

Тема 7. Маркетингова політика продажу 

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі 

маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. 

Канали розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження 

різних рівнів. Функції каналів розповсюдження. 

Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багато-

канальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових 
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систем розповсюдження, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні). 

Особливості договірних вертикальних маркетингових систем 

розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою 

оптовиків, підприємств утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних 

торговців). 

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та схема 

їх прийняття (визначення основних варіантів каналу, визначення числа 

посередників, відбір учасників каналу, мотивування посередників та оцінка їх 

діяльності). Характеристика інтенсивного, селективного та ексклюзивного 

розповсюдження. Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 

Методи розповсюдження послуг. Види та особливості посередників у 

виробничій та невиробничій галузях. 

Маркетинговий логістичний підхід при організації розповсюдження 

продуктів. 

Тема 8. Маркетингова політика просування 

Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у 

комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи 

маркетингових комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, 

персонального продажу, зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають 

структуру комунікаційних заходів: тип товару, етап життєвого циклу товару, 

ринку, вид стратегії збуту, ступінь інформованості покупців. 

Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, схема, 

форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних об'яв та 

критерії оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмового стилю». 

Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, 

послуг та підприємства. Традиційні та нові інструменти заходів зв'язків з 

громадськістю (підтримування контактів із засобами масової інформації, 

проведення презентацій, ювілейних заходів, організація консультування 

споживачів і посередників, спонсорство тощо). 

Напрями здійснення стимулювання збуту: стимулювання споживачів, 

співробітників підприємства, посередників. Особливості застосовування 

засобів стимулювання збуту. 

Процес персонального продажу. Типи презентації. Можливі 

ускладнення під час персонального продажу та способи їх уникнення. 

Структура комунікаційного бюджету і фактори, що визначають його 

розмір. Методи розрахунку комунікаційного бюджету. 

Оцінка ефективності комунікаційної програми (психологічна та 

комерційна ефективність). 

Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Обмеження у рекламній 

діяльності згідно з вітчизняним законодавством. 

Тема 9. Організація маркетингу 

Функція маркетингу – система маркетингу – служба маркетингу. 

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. 

Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні 



 10 

вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, 

переваги і недоліки. 

Функціональні зв'язки маркетингу на підприємстві. Особливості 

організації маркетингу на підприємствах різних типів. Організаційні 

структури служби маркетингу. Характеристики, особливості та умови 

застосування функціональної, товарної, географічної, ринкової та матричної 

організаційної структури, їх спільні риси та відмінності. 

Типове положення про службу маркетингу. Посадові інструкції 

маркетологів. Професійні вимоги до спеціалістів маркетологів. Підбір і 

підготовка персоналу служби. Мотивація персоналу служби маркетингу. 

Тема 10. Контроль маркетингу 

Контроль у системі як постійна оцінка ефективності проведення 

маркетингових заходів. Основні напрями контролю. Методи контролю 

маркетингової діяльності в цілому і окремих компонентів комплексу 

маркетингу. Види контролю. Позавідомчий контроль якості продукції. 

Взаємозв'язок між плануванням, організацією маркетингу і системою 

контролю. Ревізія маркетингу. Ціль маркетингової ревізії.  

Ситуаційний контроль за маркетингового діяльністю в цілому, 

окремими підсистемами і процесами маркетингу: ринками, товарами, 

покупцями, зовнішнім і внутрішнім середовищами, конкурентами, 

кон'юнктурою ринку, цілями і стратегією маркетингу, тактичними діями, 

рухом товарів, цінами, організацією торгівлі, формуванням попиту, 

рекламного діяльністю, механізмами стимулювання збуту, сервісним 

обслуговуванням. 

Оцінка ефективності маркетингу в цілому, окремих його процесів, 

стратегій, тактичних дій, рекламної діяльності, окремих фаз, інформаційного 

забезпечення. 

Розробка системи заходів поліпшення маркетингової діяльності. 

Тема 11. План маркетингу підприємства 

Суть та система маркетингового планування. Організація 

маркетингового планування. Маркетингове стратегічне та оперативне 

планування маркетингу. 

Принципи і методи планування управління маркетингом на 

підприємстві. План маркетингу як інструмент планування і реалізації 

маркетингової діяльності підприємства. Розробка плану маркетингових 

заходів. Визначення витрат на маркетинг. Контроль маркетингу та його види. 
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ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва 

Предмет та об’єкт дослідження курсу «економіка підприємства». Методи 

дослідження в економіці підприємства. 

Поняття підприємства. Характеристика підприємства як юридичної 

особи. Напрями діяльності підприємства. Підприємство з виробничо-технічної, 

організаційної, соціальної, економічної, інформаційної, екологічної, 

адміністративно-правової точок зору.  

Структуризація підприємства. Організаційна структура підприємства. 

Структура управління підприємства. 

Сутність підприємництва як форми господарювання підприємств. Ознаки 

підприємництва. Принципи підприємництва. Суб’єкти підприємництва. 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Види підприємств залежно від форм власності. Види підприємств 

залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду. 

Види підприємств залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу. 

Види підприємств залежно від правового статусу та форми господарювання. 

Види підприємств за територіальним підпорядкуванням. Види підприємств 

залежно від структури виробництва. 

Класифікація господарських товариств. Особливості функціонування 

акціонерних товариств. Особливості функціонування товариств з обмеженою 

відповідальністю. Особливості функціонування товариств з додатковою 

відповідальністю. Особливості функціонування повних товариств. Особливості 

функціонування командитних товариств. 

Підприємства колективної власності. Фермерське господарство. Орендне 

підприємство. Державне унітарне підприємство. Державне комерційне 

підприємство. Казенні підприємства. Комунальне унітарне підприємство. 

Державне (комунальне) господарське об’єднання. Асоціація. Корпорація. 

Консорціум. Концерн. Інші форми об’єднань підприємств. 

Тема 3. Структура та управління підприємством 

Організація управління. Елементи системи управління. Апарат 

управління підприємством. Механізм управління підприємством. Принципи 

управління підприємством. Функції управління підприємством. Функцій 

управління виробництвом продукції. Методи управління підприємством. 

Зв’язки елементів структури управління.  

Лінійна структура управління підприємством. Лінійно-штабна структура 

управління підприємством. Функціональна структура управління 

підприємством. Дивізіональна структура управління підприємством. Матрична 

структура управління підприємством. Множинна структура управління 

http://sottovoce.narod.ru/Lib/MarkWar.htm
http://orekhovasv.ru/Is_PDF/A/A9.pdf
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підприємством. 

Тема 4. Ринок і продукція 

Сутність та функції ринку. Ринок чистої конкуренції. Ринок 

монополістичної конкуренції. Олігополістичний ринок. Ринок чистої монополії. 

Умови, необхідні для здійснення обміну. Суб’єкти товарного ринку. 

Організаційно-економічні умови функціонування товарного ринку. Чинники, 

що визначають роль товарного ринку.  

Інфраструктура товарних ринків. Функції інфраструктури товарного 

ринку. Елементи інфраструктури товарного ринку.  

Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання 

продукції, що виробляє та реалізує підприємство. Поняття «номенклатура» та 

«асортимент» продукції, що виробляється, «товарна», «валова», «чиста», 

«реалізована продукція», «валовий оборот підприємства». Характеристика 

видів продукції. Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. 

Формування асортименту товарів та управління ним. Розробка товарної 

марки та здійснення її правової охорони. 

Тема 5. Планування діяльності підприємства 

Сутність планування та плану. Основні принципи планування. Основні 

види планів підприємства. Перспективне планування. Середньостроковий план. 

Поточне планування. Директивні плани. Індикативні плани. Сутність стратегії 

діяльності підприємства. Основні завдання формування стратегії підприємства. 

Послідовність розробки стратегічного плану підприємства. Розділи 

стратегічного плану підприємства.  

Стратегія виживання. Стратегія стабілізації. Стратегія розвитку (росту). 

Стратегії концентрованого росту. Стратегії інтегрованого розвитку. Стратегії 

диверсифікації діяльності. Стратегії перегрупування сил з метою підвищення 

ефективності.  

Розділи тактичних планів підприємства. Складові оперативного 

планування підприємства. Задачі оперативного планування.  

Система планів економічного та соціального розвитку підприємства. 

Соціально-трудові проблеми. Завдання плану соціального розвитку коллективу. 

Методи складання планів соціального розвитку.  

Тема 6. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Сутність понять «трудові ресурси» та «персонал підприємства». Основні 

завдання управління трудовими ресурсами на підприємстві. Структура персоналу 

підприємства. Показники наявності та руху персоналу. Кадрова політика 

підприємства. Продуктивність праці та класифікація чинників, що на неї 

впливають. 

Сутність, функції та принципи заробітної плати. Форми та системи 

оплати праці. Державне регулювання мінімальнї заробітної плати та її вплив на 

рівень ставок і окладів окремих працівників. Форми мотивації праці робітників. 

Форми та системи преміювання на підприємстві. Методи планування фонду 

оплати праці. Методика нормування витрат праці на підприємстві. Методичні 

інструменти аналізу чисельності працівників та фонду оплати праці 

підприємства. Поняття «гнучкого тарифу». Форми додаткової заробітної плати, 
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особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. 

Зміст плану з праці та порядок його розробки. Планування потреб 

підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його призначення та порядок 

складання. 

Тема 7. Капітал підприємства 

Сутність та види капіталу. Сутність авансованого та власного капіталу 

підприємства. Поняття та класифікація основних засобів. Фізичне та моральне 

зношення основних засобів. Показники економічної ефективності використання 

основних засобів. Функціональна роль матеріально-речових елементів 

основних виробничих фондів. Методика визначення суми амортизації основних 

фондів. Відтворення основних засобів підприємства, умови та форми здійснення. 

Сутність, склад та структура оборотних засобів. Показники ефективності 

використання оборотних засобів. 

Нематеріальні ресурси і активи підприємства. Вимоги до 

документального оформлення нематеріальних активів. Ефект від використання 

нематеріальних активів.  

Тема 8. Інвестиції та інноваційна діяльність 

Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Мета та завдання 

інвестиційної діяльності. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності. Реальні 

інвестиції. Фінансові інвестиції. Напрями фінансових інвестицій підприємства. 

Прямі та непрямі інвестиції. Приватні та державні інвестиції. Іноземні 

інвестиції. 

Виробничі інвестиції (капітальні вкладення). Відтворювальна та 

технологічна структура капітальних вкладень. Класифікація капітальних 

вкладень за призначенням, за способом здійснення будівельно-монтажних 

робіт, за джерелами фінансування, за формою власності. 

Абсолютна та порівняльна ефективність капітальних вкладень.  

Сутність та види інновації. Локальні та глобальні інновації. Інноваційний 

продукт. Вимоги до інноваційної продукції.  

Технопарк. Технополіс. Бізнес-інкубатор. Венчурні (ризикові) 

підприємства.  

Інноваційні процеси та джерела їх формування. Стадії інноваційного 

процесу. Логічні форми інноваційного процесу.  

Сутність інноваційної діяльності, суб’єкти й об’єкти.  

Види ефективності інноваційної діяльності. Сумарний економічний ефект 

від реалізації інноваційної діяльності. Вартісна оцінка результатів від 

впровадження інноваційних проектів.  

Сутність науково-технічного прогресу. Еволюційна форма НТП. 

Революційна форма НТП. Науково-технічна революція (НТР). Ряд 

особливостей НТР. 

Технічний напрям НТП. Технологічний напрям НТП. Агрохімічний напрям 

НТП. Біологічний напрям НТП. Організаційно-економічний напрям НТП. 

Оцінка економічної ефективності НТП. 

Тема 9. Техніко-технологічна база і виробнича потужність 

підприємства 
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Поняття та характеристика техніко-технологічної бази виробництва. 

Технічний розвиток виробництва. 

Поняття, види та чинники формування виробничої потужності 

підприємства. Методичні принципи розрахунку виробничої потужності 

підприємства. Використання виробничої потужності підприємства. 

Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності 

підприємства. Взаємозвʼязок виробничої потужності та пропускної 

спроможності підприємства. Чинники, що впливають на ефективне 

використання виробничої потужності підприємства. Фонд часу обладнання та 

методика його визначення. Визначення та аналіз динамічних показників 

виробничої потужності підприємства. 

Тема 10. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Формування виробничого процесу та його структура. Види виробничих 

процесів. Принципи організації виробничих процесів. Види спеціалізації на 

підприємстві. Одиничне виробництво. Серійне виробництво. Масове 

виробництво. Порівняльна характеристика типів виробництва. Характеристика 

робочих місць згідно з типом виробництва. 

Методи організації виробництва. Потокове виробництво. Потокові лінії. 

Умови запровадження потокового виробництва.  

Виробничий цикл та його структура. 

Показники якості продукції. Методи визначення якості продукції.  

Стандартизація та сертифікація продукції. 

Тема 11. Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

Загальна характеристика витрат підприємства та їх класифікація. Поняття 

собівартості продукції. Індивідуальна собівартість. Галузева собівартість. 

Нормативна собівартість. Планова собівартість продукції. Фактична 

собівартість. Кошторисна собівартість. Цехова собівартість. 

Планування собівартості продукції. Статті та елементи калькуляції 

собівартості продукції. Методи калькулювання собівартості продукції. 

Методика визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Склад 

витрат виробництва та обігу, що включаються у собівартість продукції. 

Витрати, що не включаються у собівартість продукції. 

Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами. 

Кошторис витрат витрат виробництва: поняття, склад та методика складання. 

Шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції. 

Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Система оцінки обсягів продукції. Поняття, види та класифікація 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності. 

Класифікація доходів підприємства. Механізм формування доходів від 

операційної діяльності. Цінова політика як чинник формування його доходів від 

реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. Аналіз напрямів 

забезпечення ефективної цінової політики. Характеристика ціноутворюючих 

чинників. 

Планування доходів підприємства: поняття, завдання, етапи, методи. 
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Особливості формування доходів від операційної діяльності в аграрному 

виробництві. Поняття та класифікація ре зервів зростання доходів 

підприємства.  

Сутність, функції та значення прибутку. Джерела утворення прибутку та 

його розподіл. Механізм формування та використання чистого прибутку 

підприємства у взаємозвʼязку з основними видами його діяльності. Методичні 

інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства. 

Тема 13. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та 

реструктуризація 

Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській 

діяльності. Основні форми розвитку підприємств. Концепції та сучасні моделі 

розвитку підприємств. 

Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації 

підприємств (організацій) та об’єднань. Методичний інструментарій аналізу 

процесів розвитку на підприємстві. Методичні підходи до визначення 

ефективності трансформації господарюючих суб’єктів.  

Реструктуризація підприємств. Оперативна реструктуризація. Стратегічна 

реструктуризація. Часткова реструктуризація. Управлінська реструктуризація. 

Технічна реструктуризація. Організаційно-правова реструктуризація. Фінансова 

реструктуризація. Варіанти виконання реструктуризації.  

Тема 14. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 
Характеристика економічної безпеки та фактори впливу на економічну 

безпеку підприємства. Стратегія забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 

Поняття про банкрутство підприємства. Види банкрутства підприємства. 
Фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства. 
Основні етапи порушення справи про банкрутство підприємства. Правові засади 
регулювання банкрутства підприємств в Україні.  

Санація суб'єктів господарювання. Цілі та форми санації. Класифікація 
санаційних заходів. Державна підтримка підприємствам в ході санації.  

Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб’єкта 
господарювання. Особливості ліквідації підприємств. Форми ліквідації 
підприємств. 
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