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АНОТАЦІЯ 

 
Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступників, 

які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених 
освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст: 

- визначення рівня підготовки молодших спеціалістів з основ економічної 
теорії, економіки підприємства, менеджменту та маркетингу, які б відповідали 
сучасним вимогам організації бізнесу суб’єктами господарювання;  

- з’ясування рівня систематизації та узагальнення теоретичних знань та 
практичних навиків самостійної роботи для розв’язання конкретних 
економічних та виробничо-господарських завдань. 

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу 
загальної підготовки та професійної підготовки студентів відповідно до 
освітньо-професійних програм за спеціальностями 071«Облік і оподаткування», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 281 
«Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 
абітурієнт повинен: 

знати: 
- сутність основних економічних явищ та процесів; відносин власності, 

розподілу, обміну та споживання матеріальних благ у суспільстві; 
суперечностей господарського розвитку, потреб та інтересів; 

- зміст основних категорій, законів та принципів ринкової економіки; 
- форми прояву об'єктивних економічних законів в конкретних галузях, 

підприємствах різних форм власності, форм організації і тенденції розвитку 
продуктивних сил і виробничих відносин, міру відповідності виробничих 
відносин рівню розвитку продуктивних сил;  

- економічні методи управління підприємствами, галузями; 
- теоретичні основи управління, функції управління, методи і моделі 

реалізації функцій управління;  
- організацію управлінської діяльності на рівні підприємства, основи 

теорії керівництва та лідерства, технологію прийняття управлінських рішень, 
передовий досвід в управлінні, критерії ефективності систем управління; 

- еволюцію і сутність сучасної концепції, принципи, функції і задачі 
маркетингу;  

- методи і ознаки сегментування ринку, алгоритм вибору цільових ринків, 
шляхи позиціонування товару на ринку;  

- комплекс маркетингу, методи і засоби маркетингового впливу 
підприємства на цільові ринки; 

- теоретичні основи формування та реалізації маркетингової політики 
підприємства за основними напрямами – товарної, цінової, збутової та 
комунікаційної політики; 
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- основи організації, планування і контролю маркетингової діяльності на 
підприємстві; 

вміти: 
- продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують 

можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати 
оригінальні ідеї у відповідній галузі знань; 

- застосовувати свої знання і володіти компетенціями, які дозволяють 
вирішувати завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у 
відповідній галузі знань; 

- інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної 
інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті 
рішення; 

- володіти методами проведення економічного аналізу і можуть давати 
науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам; 

- чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову 
інформацію та свої висновки; 

- володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і 
порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та 
оптимізувати нові рішення; 

- оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і 
соціум, мати професійну й етичну відповідальність за сталий розвиток 
суспільства; 

- мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння 
адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості; 

- мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну 
толерантність і досвід міжкультурної взаємодії; 

- мати підприємницький спосіб мислення і діяльності; 
- вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та 

розробляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження; 
- обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з 

урахуванням опублікованих матеріалів. 
Вступне фахове випробування для здобуття освітнього ступеня 

«Бакалавр» складене на основі тем з наступних дисциплін:  
1. Економічна теорія. 
2. Економіка підприємства. 
3. Менеджмент. 
4. Маркетинг. 
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийому Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя у 2021 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

І. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 
Виникнення та етапи розвитку політичної економії. Розвиток економічної 

думки в Україні. 
Предмет політичної економії. Тлумачення предмета політичної економії 

різними школами. Економічна теорія і політична економія: проблеми 
взаємозв’язку.  

Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних 
законів. Позитивна і нормативна політична економія. 

Метод політичної економії. Загальні методи наукового пізнання та їх 
використання. 

Функції політичної економії. Політична економія і економічна політика. 
Місце політичної економії в системі економічних наук. 

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. 
Економічні інтереси 

Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні 
чинники. Межа виробничих можливостей. Обмеженість ресурсів. Продукт 
виробництва. 

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність 
потреб. Закон зростання потреб. 

Корисність продукту. Об’єктивна і суб’єктивна корисність продукту. Закон 
спадної граничної корисності продукту. 

Економічний інтерес, його сутність і функції. Інтереси і потреби: 
діалектика взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів. 

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства. 
Тема 3. Економічна система суспільства 
Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили 

як матеріальна основа економічної системи. Критерії розвитку продуктивних 
сил. 

Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил. Виробнича функція 
та її складові.  

Економічні відносини та їх суб’єкти. Структура економічних відносин. 
Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко-
економічні відносини. 

Економічний устрій: сутність і місце в економічній системі. Методологічні 
аспекти механізму дії і використання економічних законів людьми.  

Типи та еволюція економічних систем. Формаційний і загально 
цивілізаційний підходи до типізації суспільства. 

Тема 4. Відносини власності 
Власність як економічна категорія. Теорії власності. Привласнення і 

відчуження. 
Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб’єкти власності: 
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їх еволюція. 
Об’єкти власності. Розвиток об’єктів власності. Юридична форма 

власності. Права власності. 
Власність на засоби виробництва та її вплив на способи поєднання 

чинників виробництва.  
Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі. 
Тема 5. Форми організації суспільного виробництва 
Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Сутність і риси 

натурального господарства та його історичні межі.  
Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення 

товарного виробництва, його сутність, ознаки і роль у розвитку суспільства. 
Суб’єкти і об’єкти товарних відносин. Товарна форма продукту. 

Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: 
альтернативні теорії. 

Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та 
відмінності.  

Функціонування товарного господарства та його закони. 
Тема 6. Гроші 
Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність грошей. Функції 

грошей. Альтернативні теорії грошей. 
Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для 

обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, 
гроші, ціна та інфляція. 

Еволюція грошей. Сучасна грошова система. 
Тема 7. Витрати виробництва і прибуток 
Витрати виробництва як передумова виробництва. Сутність та економічне 

значення витрат виробництва. Теорії витрат виробництва. Суспільні витрати 
виробництва. Економічні і бухгалтерські витрати та їх структура. Валові, 
середні та граничні витрати. 

Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи. 
Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норми прибутку і 

чинники, що на нього впливають. 
Тема 8. Ринок: сутність, функції та умови формування 
Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх 

суб’єкти і об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.  
Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку.  
Попит і пропонування. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм 

формування і функції. 
Конкуренція та її сутність. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і 

монополія.  
Конкуренція і моделі ринків. Особливості ринкових відносин в Україні.  
Тема 9. Класифікація ринків 
Принципи класифікації ринків. 
Ринок предметів споживання, його функції та соціально-економічне 

значення. 
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Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси.  
Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.  
Ринок капіталу та його складові. Ринок нерухомості та його особливості. 

Оренда та орендна плата.  
Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні. 
Тема 10. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу 
Поняття та основні риси інфраструктури ринку. 
Позичковий капітал і відсоток. Банки, їх роль та функції. Центральні і 

комерційні банки. Фінансово-кредитні організації. 
Сутність кредиту та його форми. Відсоток та його економічна природа. 

Банківський прибуток. 
Капітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Роздрібна і оптова торгівля. 

Товарні біржі. Торговельний прибуток. 
Фондова біржа. Цінні папери.  
Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів. 
Тема 11. Домогосподарства 
Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. 
Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. 

Домогосподарства як постачальники ресурсів. 
Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на 

особисте споживання, податки і заощадження. 
Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, 

ресурсів і доходів. 
Тема 12. Підприємство і підприємництво 
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. 

Форми і види підприємств. Капітал підприємства. Масштаби підприємства. 
Концентрація та централізація капіталу.  

Кругообіг капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу. 
Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення 

основного капіталу. Амортизація. 
Сутність підприємництва і умови його існування. Види та функції 

підприємництва.  
Класифікація промислових підприємств. Основні форми об'єднань 

підприємств. Поняття виробничих фондів підприємства.  
Валовий дохід, його сутність та структура. Підприємницький дохід.  
Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і 

підприємництва в ринковій економіці. 
Тема 13. Капітал і наймана праця 
Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в 

Україні. 
Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. 
Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу.  
Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. 

Вартість робочої сили: дискусійні аспекти. Поняття персоналу підприємства та 
його структура. 
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Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми системи. Теорії 
заробітної плати. Економічна суть оплати праці. Тарифно-посадова система. 
Форми та системи заробітної плати.  

Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. 
Мінімальна заробітна плата та її критерії. 

Тема 14. Підприємництво в аграрній сфері 
Аграрне виробництво — особлива сфера вкладання капіталу і праці. 

Відносини власності в сільському господарстві. Агропромисловий комплекс. 
Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі. 

Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в 
різних країнах. Особливості концентрації та централізації виробництва і 
капіталу в сільському господарстві. 

Рентні відносини. Земельна рента та її форми. Абсолютна, диференціальна 
і монопольна рента. 

Ринок земельних ресурсів в Україні і ціна землі. Ціна на 
сільськогосподарську продукцію. Державна підтримка сільського господарства.  

Тема 15. Держава та її економічні функції 
Держава як суб’єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. 

Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні 
блага і послуги. 

Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна 
політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази. 

Розподіл ресурсів і суспільні блага. 
Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу. 
Трансформація економічних функцій держави в Україні. 
Тема 16. Форми суспільного продукту в процесі відтворення 
Сутність і види економічного відтворення. Відтворення всіх елементів 

економічної системи. Просте і розширене відтворення. 
Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного 

продукту. Методологічні аспекти системи національних рахунків.  
Валовий внутрішній продукт, його сутність і відтворювальна структура. 

Чистий національний продукт і національний дохід. Концепції національного 
доходу. 

Продуктивність суспільної праці та її роль у відтворювальному процесі. 
Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості 

тіньової економіки в Україні.  
Національне багатство і його структура. Природне багатство. Проблеми 

розширеного відтворення багатства і шляхи розв’язання екологічних проблем. 
Кругообіг доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення.  
Тема 17. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження 
Розподільні відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Сутність 

розподілу національного доходу. Об’єктивні основи формування доходів 
населення. 

Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних. Межа 
бідності: абсолютна і відносна. Проблеми бідних і багатих в Україні. 
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Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. 
Податки і соціальні виплати. Роль державного бюджету в перерозподілі 
національного доходу. 

Споживання і заощадження. Доходи населення і споживання. Схильність 
до споживання і заощадження. 

Необхідність державного регулювання розподілу доходів. Прожитковий 
мінімум і соціальний захист населення. 

Тема 18. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли 
Економічне зростання та економічний розвиток. Заощадження, 

нагромадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні. 
Матеріальні чинники економічного зростання. Науково-технічна 

революція та її роль в економічному зростанні. Теорії і моделі економічного 
зростання. 

Економічне зростання та економічні цикли. Економічні кризи та їх 
причини. Теорії циклів: дискусійні проблеми. 

Суть продуктивності праці, показники та вимірники продуктивності праці. 
Продуктивність праці та економічне зростання. Чинники підвищення 
продуктивності праці. 

Особливості розвитку економіки в Україні. 
Тема 19. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне 

регулювання 
Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, 

виробничий потенціал і ефективність виробництва.  
Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та 

рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття. 
Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки. Державне 

регулювання зайнятості та його методи. 
Чинники розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у 

відтворенні робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної 
підготовки робочої сили.  

Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні. 
Тема 20. Господарський механізм у системі регулювання суспільного 

виробництва 
Господарський механізм, його сутність та елементи. Господарський 

механізм: система управління економікою.  
Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. 

Планування і програмування.  
Фінансова система. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси. 
Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. 

Фіскальні методи регулювання виробництва. 
Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної 

політики на рівень суспільного виробництва.  
Необхідність удосконалення механізму господарювання в Україні. 
Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної 

економічної системи 
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Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні 
ознаки. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталістичної 
системи. Роль ринку в регулюванні економіки капіталізму. Наймана праця та 
оплата праці.  

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і 
централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.  

Фінансово-монополістичний капітал і його сутність. Фінансово-
монополістичні групи. Фінансова олігархія.  

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної 
системи. 

Тема 22. Економічна система сучасного капіталізму 
Сутність і ознаки змішаної економічної системи. Приватний, акціонерний і 

державний сектори економіки. 
Межі ринку. Державне регулювання економіки. 
Сучасні методи державного регулювання змішаної економіки. Розподіл 

державою національного доходу і ресурсів. Межі державного втручання в 
регулювання економічного відтворення. 

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати. 
Профспілки і ринок праці. Колективні договори між підприємцями і трудовими 
колективами. Заробітна плата та її динаміка. 

Монополії та олігополії в умовах регульованого капіталізму. Революція в 
управлінні і відносинах власності. Соціальне партнерство. 

Тема 23. Соціалістична економічна система та її еволюція 
Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і 

адміністративно-командна економіка. 
Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної 

економіки: директивне планування і централізоване управління. Державна 
власність та її межі. 

Теорія і практика товарно-грошових відносин за адміністративно-
командної системи соціалізму. Планове ціноутворення. 

Доходи населення, їх структура і принципи формування. Суспільні фонди 
споживання. 

Тема 24. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік 
Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об’єктивні чинники 

перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні та глобальні 
перехідні процеси. 

Економічний устрій в умовах переходу до соціально орієнтованої 
економічної системи. Суперечності перехідної економіки. 

Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у 
постсоціалістичних країнах. Структура змішаної економіки. 

Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури. 
Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки і 
зайнятості. Особливості ринкової трансформації економіки України. 

Тема 25. Світове господарство 
Світове господарство: його сутність та структура. Розвинуті країни 
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ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною 
економікою.  

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні 
відносини.  

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання 
світу. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці. 

Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин 
Світогосподарські зв’язки та їх форми. 
Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. 

Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання 
зовнішньої торгівлі. 

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна валютна система, 
валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Платіжний баланс та 
його регулювання. Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна 
міграція робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин. 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Тема 27. Економічні аспекти глобальних проблем 
Причини виникнення та сутність глобальних проблем. Економічне 

зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. 
Класифікація глобальних проблем. 

Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем та 
розвитку світового господарства.  
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ІІ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 
Тема 1 Підприємство як суб’єкт господарювання. 
Поняття підприємства та його місце в системі ринкових відносин. 

Економіко-правові основи функціонування підприємств та нормативи, що 
регулюють їх діяльність. Класифікація промислових підприємств. Виробнича та 
загальна структури підприємств. 

Тема 2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання.  
Характеристика ринкового середовища функціонування підприємств. 

Функції, принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької 
діяльності. Формування підприємницького середовища та активізація 
підприємницької діяльності. Підприємницькі договори (контракти). 
Партнерські зв’язки та угоди (операції).  

Тема 3. Управління підприємствами. 
Суть управлінської діяльності. Основні принципи та методи управління 

підприємствами. Типи організаційних структур управління. Напрямки 
вдосконалення управління. Визначення економічності апарату управління. 

Тема 4. Персонал підприємства. 
Поняття, класифікація та структура персоналу. Визначення чисельності 
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працівників окремих категорій. Нормування праці на підприємстві. Поняття й 
основні елементи системи управління персоналом підприємства. Форми й 
ефективність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу. 

Тема 5. Основні засоби підприємства та ефективність їх 
використання 

Характеристика та склад виробничих фондів. Поняття, класифікація і 
структура основних фондів. Облік і оцінка основних фондів. Показники 
використання основних фондів. Спрацювання (зношування) основних фондів. 
Види зношування. Амортизація основних фондів. Склад і структура оборотних 
коштів (засобів) підприємства. Нормування оборотних коштів. Норми 
амортизації. Нематеріальні ресурси та активи підприємств. Показники 
використання основних фондів. 

Тема 6. Оборотні кошти та фонди підприємств. 
Сутнісна характеристика оборотних коштів підприємств. Оборотні 

фонди їх матеріальний склад, структура та економічне призначення. 
Характеристика витрат майбутніх періодів. Фонди обігу їх склад та 
характеристика. Нормування та джерела утворення оборотних коштів. 
Кругообіг оборотних коштів. Показники використання та шляхи економії 
оборотних коштів.  

Тема 7. Фінансове забезпечення промислових підприємств 
Фінанси підприємств їх характеристика, склад та планування. Інвестиції, 

їх характеристика, структура і напрямки використання. Загальні положення 
методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. 
Банківська система. Податкова система та взаємозв’язок з бюджетом. Цінні 
папери, фондові і валютні біржі. 

Тема 8. Прогнозування, планування та регулювання діяльності 
підприємств. 

Мета, принципи й методи прогнозування. Види, принципи і методи 
планування. Сутність та основні етапи стратегічного планування. Бізнес-
планування: сутність і призначення. Тактичне й оперативне планування. 

Тема 9. Виробнича програма та потужність підприємств 
Характеристика та показники виробничої програми. Обґрунтування 

виробничої програми. Виробничі потужності підприємств: характеристика та 
види. Шляхи покращення використання виробничої потужності підприємства. 
Обґрунтування виробничих програми та потужності підприємства. 

Тема 10. Якість продукції та економічна ефективність її 
підвищення. 

Технічний рівень продукції. Необхідність підвищення якості продукції. 
Конкурентоспроможність. Рівні якості продукції. Показники якості продукції. 
Стандартизація і сертифікація продукції. Економічна ефективність від 
поліпшення якості продукції.  

Тема 11. Продуктивність та оплата праці на підприємстві. 
Продуктивність праці. Основна і додаткова заробітні плати. Елементи 

тарифної системи. Форми оплати праці. Склад загального фонду оплати праці. 
Доплати та надбавки до заробітної плати. 
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Тема 12. Поточні витрати підприємств. 
Поняття витрат підприємства. Собівартість продукції підприємства. 

Види собівартості. Методи визначення собівартості. Класифікація витрат на 
виробництво продукції. Види собівартості продукції. Показники собівартості. 
Ознаки групування витрат. Поділ витрат. Склад витрат на виробництво. 
Калькулювання.  

Тема 13. Ціни і ціноутворення в ринкових умовах. 
Поняття ціни та її складові елементи. Функції цін. Елементи виробничих 

і споживчих цін. Поділ ціни за способом встановлення. Економічний зміст, 
функції і види цін. Складові елементи ціни. Методи ціноутворення на 
продукцію підприємства. ПДВ і акцизний збір. Методи ціноутворення.  

Тема 14. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності 
підприємства. 

Суть фінансової діяльності. Основні завдання фінансової діяльності.  
Форми фінансування підприємств. Фінансовий план. Види прибутку. Джерела 
формування прибутку підприємства. Показники оцінки фінансового стану 
підприємства. Дохід і прибуток підприємства. Рентабельність та її економічна 
суть. Основні фактори підвищення рентабельності. Показники ефективності 
використання активів. 

Тема 15. Реструктуризація і санація підприємств. 
Поняття реструктуризації та варіанти її проведення. Показники 

реструктуризації. Види реструктуризації. Етапи реструктуризації. Санація. 
Етапи реалізації санації.  

Тема 16. Банкрутство та ліквідація підприємства. 
Поняття банкрутства підприємства. Ознаки виникнення 

неплатоспроможності підприємства. Судові процедури банкрутства. Ліквідація 
і її наслідки. Форми ліквідації. Проблеми сучасних виробничих підприємств. 
 

Рекомендована література: 
1. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М. Бойчик. К.: 

Кондор, 2016. 378 с. 
2. Від ідеї до власної справи: Навч. посібник. / А.С.Коноваленко, 

Л.О.Болтянська, Д.М. Трачова та ін. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний 
центр «Люкс», 2017. 278 с. 

3. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / В.І. 
Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. К.: Центр учбової літератури, 
2010. 304 с. 

4. Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. Економіка підприємства: навч. посіб. для 
практичних занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. 
Харків: ХАДУ, 2018. 292 с. 

5. Економіка аграрного підприємства: Навчальний посібник / Т.І. 
Яворська, Ю.О. Прус, О.М. Петрига; за ред. О.М. Петриги, Т.І. Яворської. 
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. 498 с.  

6. Економіка підприємств: Посібник / за ред. П.С. Харіва. Тернопіль: 
Економічна думка, 2000. 500 с. 
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7. Економіка підприємства: підручник для вищої школи / за заг. ред. Л. Г. 
Мельника. Суми: Університетська книга, 2012. 864 с. 

8. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. 
Харків: Нац. Ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2014. 208 с. 

9. Економіка підприємства: навч. посіб. / уклад.: Н. В. Романченко, Т. В. 
Кожемякіна, К. В. Пічик. Київ: НаУКМА, 2018. 304 c.  

10. Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої школи. Львів: 
Новий Світ-2000, 2012. 439 с. 

11. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / Л.О. Болтянська, Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 668 с.  

12. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. Вид. 
2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2000. 528 с. 

13. Економіка підприємства: підручник / М.Г. Грицак, В.М. Колот, О.Г. 
Медрул та ін., за заг.і нак. ред. Г.О. Швиданенко. вид. 4-е вид., перероб. і доп. 
К.: КНЕУ, 2009. 816 с. 

14. Захарченко В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І. Захарченко. 
К.: Ліра-К, 2014. 300 с. 

15. Мельнік Л.Г. Економіка підприємства: навч. посіб. / Л.Г. Мельник. К.: 
Ліра-К, 2015. 876 с.  

16. Михалюк Н. І. Планування діяльності підприємств: навч. посіб. / Н.І. 
Михалюк. К.: Ліра-К, 2015. 620 с. 

17. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. К.: Вікар, 2003. 
220с.  

18. Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М. Економіка 
пидприємства : навч. посіб. / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. 
Радкевич. Херсон: Олді-плюс, 2014. 436 с.  

19. Шевченко Л.С. Економіка підприємства: навч. посіб. / Л.С. Шевченко. 
К.: Ліра-К, 2014. 208 с. 

20. Яркіна Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Н.М. Яркіна. Вид. 
2-ге перероб. і доп. К. : Видавництво Ліра-К, 2017. 600 с. 
 

Ш. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Тема 1. Формування та розвиток теорії та практики менеджменту. 
Сутність та основний понятійний апарат менеджменту  

Сутність категорій управління та менеджменту. Розвиток управлінської 
науки в світі. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту. Менеджери та 
підприємці. Рівні управління в організації. 

Тема 2. Організація як об’єкт управління 
Поняття організації та її види. Загальні риси організацій. Етапи 

життєвого циклу організації. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє 
середовище організації. Закони організації. Культура організації. Поняття 
ефективності діяльності організації. 

Тема 3. Процес та функції менеджменту. Функція планування 
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Загальні та конкретні функції менеджменту. Зміст планування як 
функції менеджменту. Бізнес-планування на підприємстві. 

Тема 4. Функція організації діяльності 
Зміст організаційної функції в менеджменті. Поняття організаційної 

структури управління. Основні види організаційних структур. Типи 
організаційних структур. Централізація та децентралізація управління. 

Тема 5. Функція мотивації 
Суть мотивації. Теорії мотивації. Оплата праці. 
Тема 6. Функція контролю 
Природа контролю в організаціях. Види контролю в організації. Процес 

контролю. Аудиторська діяльність. Забезпечення ефективності контролю. 
Тема 7. Методи менеджменту 
Сутність та класифікація методів менеджменту. Економічні методи 

менеджменту. Технологічні методи менеджменту. Адміністративні методи 
менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Взаємозв’язок 
категорій теорії управління. 

Тема 8. Комунікації в організації 
Поняття комунікацій і комунікаційного процесу. Причини 

комунікаційних перешкод (шумів). Типи комунікацій. Інформація та її види. 
Операції з інформацією. Документація та діловодство. Графіки та їх роль у 
менеджменті. 

Тема 9. Процес вироблення та реалізації управлінських рішень 
Сутність та класифікація управлінських рішень. Підходи до прийняття 

рішень. Етапи раціонального ухвалення рішень. Вимоги до управлінських 
рішень. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. 
Оптимізація рішень у менеджменті. Моделювання. Методи творчого пошуку 
альтернатив. 

Тема 10. Управління групами працівників 
Сутність, види та характеристика груп. Причини виникнення груп. 

Стадії розвитку груп. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи. 
Підвищення ефективності діяльності колективів працівників. 

Тема 11. Управління конфліктами, стресами та змінами в 
організації 

Природа конфлікту, його складові. Види конфліктів. Причини 
конфліктів. Дії керівника щодо аналізу конфліктної ситуації. Способи 
розв’язання конфліктних ситуацій. Природа стресів та управління ними в 
організації. Природа організаційних змін та управління ними. 

Тема 12. Керівництво та лідерство 
Поняття та загальна характеристика керівництва. Форми влади. Вплив 

через переконання та залучення працівників до управління. Підходи до 
керівництва. 

Тема 13. Ефективність управління  
Ефективність менеджменту. Основні показники та критерії 

ефективності. Підходи до оцінки ефективності управління. Напрямки 
підвищення ефективності управлінської праці. 
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Рекомендована література: 
1. Безус А.М. Менеджмент: навчальний посібник. К.: АМУ, 2015. 268 с. 
2. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і 

практикум: Навч. посібник. К.: Магнолія плюс; Львів: Новий світ. 2007. 
3. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. Навч. 

посібник. К.: КНЕУ, 2005. 
4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. К.: 

Академвидав, 2007. 416 с. 
5. Мазаракі А.А., Бай С.І. та ін. Основи менеджменту: базовий 

підручник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією Мазаракі 
А.А. Харків: Фоліо, 2014. 83 с. 

6. Менеджмент : навч. посіб. / Муромець Н.Є., Мирошниченко Ю.В., 
Корсаков Д. О.; Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг-екон. ун-ту. Харків: 
Мезіна В.В., 2017. 322 с. 

7. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Марта Оліховська, Любов 
Лелик, Володимир Оліховський; Львів. ін-т приват. акціонер. т-ва «ВНЗ 
«Міжрегіон. Акад. упр. персоналом», Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів: 
Ліга-Прес, 2018. 370 с. 

8. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб. / Л.Ф. 
Кожушко, Т.О. Кузнецова; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. 
Рівне: НУВГП, 2016. 396 с. 

9. Менеджмент. Базовий курс: навч. посіб. / Ю.В. Герасименко, О.Г. 
Підвальна; Вінниц. нац. аграр. ун-т. Вінниця: Консоль, 2017. 255 с. 

10. Менеджмент: навч. посіб. [колективне видання]; за заг. редакція Г.О. 
Дорошенко. Харків: ВСВ-Принт, 2015. 299 с. 

11. Менеджмент: навч. посіб. для екон. спец. закл. вищ. освіти. [Н. С. 
Краснокутська та ін.]; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". Харків: Друкарня 
Мадрид, 2019. 230 с. 

12. Менеджмент: навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти 
бакалавра спец. «Менеджмент» / Д. Т. Бікулов та ін.; Запоріз. нац. ун-т. 
Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2017. 359 с. 

13. Менеджмент: навч. посібник. [колективне видання]; за заг. ред. І.О. 
Александрова. Одеса: Астропринт, 2015. 388 с. 

14. Менеджмент: Навч.посібн. / Ю.В. Біляк, М.О.Самофалова. К.: ЦП 
«Компринт», 2019. 360 с. 

15. Основи менеджменту. Теорія і практика: навч. посіб. [колективне 
видання]; за заг. редакція Г.Є. Мошека. Київ: Ліра-К, 2017. 527 с. 

16. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент: Підручник. К.: Кондор, 
2015. 563 с. 

17. Управління організаційним розвитком підприємства: Навч. посібн. / 
В. П. Горьовий, Ю.В. Біляк, М.О.Самофалова К. : ЦП «Компринт», 2019. 360 с. 

18. Харченко Г.А., Гогуля О.П., Харченко В.В. Теорія організації: Навч. 
посіб. Київ: «ЦП «Компринт», 2020. 453 с. 
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IV. МАРКЕТИНГ 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція  
Загальна філософія, сутність, цілі та завдання маркетингу. Основні 

елементи та комплекс маркетингу. Суб’єкти маркетингу. Функції маркетингу. 
Концепції маркетингу їх еволюція. 

Тема 2. Класифікація маркетингу   
Основні підходи до класифікації маркетингу. Види маркетингу. 

Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу. 
Тема 3. Характеристики маркетингу 
Поняття маркетингового середовища фірми. Характеристика 

мікросередовища фірми і його вплив на здатність фірми обслуговувати своїх 
клієнтів. Характеристика макросередовища.  

Тема 4. Система маркетингової інформації і маркетингові дослідження  
Сутність та складові системи маркетингової інформації. Напрями 

маркетингового дослідження. Етапи процесу маркетингового дослідження. 
Прогнозування розвитку ринку. Сегментування ринку та позиціонування 
товару. 

Тема 5. Маркетингова товарна політика  
Сутність товарної політики та фактори, що впливають на її формування. 

Поняття товару та його класифікація. Конкурентоспроможність товару. 
Використання товарних марок і упакування. Етапи життєвого циклу товару. 
Формування товарного асортименту і номенклатури. Планування нових 
товарів. 

Тема 6. Маркетингова цінова політика  
Проблеми ціноутворення в залежності від різних типів ринків. Основні 

завдання ціноутворення. Визначення попиту та оцінка витрат. Аналіз цін і 
товарів конкурентів. Ініціативна зміна цін. Залежність політики ціноутворення 
від стадій життєвого циклу продукту. 

Тема 7. Маркетингова політика розподілу  
Цілі та умови формування політики розподілу. Структура, сутність та 

стратегії організації каналів розподілу. Маркетингові системи і товарорух. 
Особливості та зміст гуртової торгівлі. Сутність та функції роздрібної торгівлі. 
Маркетингова логістика. 

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій  
Цілі, особливості формування маркетингової політики комунікацій. 

Класифікація маркетингових комунікацій. Реклама та її види. Планування 
реклами та рекламного бюджету. Стимулювання збуту в системі маркетингових 
комунікацій. Персональний продаж і прямий маркетинг. Синтетичні засоби 
маркетингових комунікацій. 

Тема 9. Організація маркетингової діяльності підприємств  
Завдання організації маркетингу. Інтеграція маркетингу в структуру 

підприємства. Основні види структур організації підприємств та маркетингу. 
Нові форми організації маркетингу. Розробка бюджету маркетингу. 

Тема 10. Контроль маркетингової діяльності  
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Завдання, форми та етапи здійснення маркетингового контролю. Об’єкти 
контролю маркетингової діяльності. Контроль стану маркетингових систем. 
Завдання та етапи маркетингового аудиту. Процес здійснення маркетингового 
аудиту. 

Тема 11. План маркетингу підприємства  
Система планування маркетингу. Етапи стратегічного планування. 

Структура плану маркетингу підприємства. 
 

Рекомендована література: 
1. Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін. Основи 

підприємництва: Підручник: під заг. ред. Н.В. Валінкевич. Житомир: ЖДТУ, 
2019. 493 с. 

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. Вищих 
навчальних закладів. К.: Лібра, 2014. 712 c.  

3. Жегус О. В., Парцирна Т.М.. Маркетингові дослідження: навчальний 
посібник. ФОП Іванченко І.С. Х., 2016. 237 с. 

4. Катаєв А.В. Маркетинг: Навчальний посібник. Харків: Діалог, 2016. 
413с. 

5. Комерційна діяльність: Підручник / За ред.. професора Б.Ю. Балабана. 
Х.: Світ Книг, 2019. 452 с. 

6. Крикавський Є. В. та ін. Маркетингова інформація. Підручник / Є. В. 
Крикавський, О. В. Дейнега, І. О. Дейнега, Л. О. Шелюк, О. А. Кратт, Р. Патора. 
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 416 с. 

7. Макаренко Н.О., Лишенко М.О. Маркетингове ціноутворення. 
Теоретичні основи: навч. посіб. Буринь: ПП «Буринська районна друкарня», 
2020. 129 с. 

8. Маркетинг: навч. посіб. / Н.І. Волкова, Т.О. Окландер, Е.М. Забарна, 
О.М. Козакова, О.Б. Мішина, С.І. Рассадникова, Н. О. Черепанова; Одес. нац. 
політехн. ун-т. О.: Наука і техніка, 2009. 160 с. 

9. Маркетинг: підруч. В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; Ред.- 
упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Маркова. 4-те вид. К.: Навчально-методичний центр 
«Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2014. 648 с. 

10. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, 
Є.В. Крикавський, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко. К.: Знання, 2009. 1071 с. 

11. Падерін І.Д., Сорока К.О., Комарова К.В. Маркетинг: навч. посібник. 
Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. 259 с. 

12. Парсяк В.Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології: підручник 
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 324 с. 

13. Сотнік М.І. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Текст:  
підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. 
Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с. 

14. Тімонін О.М., Небилиця О.А. Маркетинг: навчальний посібник. Харків: 
ХНЕУ, 2015. 151 с. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Економічна теорія 
 

1. Виникнення та еволюція грошових відносин. 
2. Вказати причини інфляції та шляхи її подолання. 
3. Дати визначення податків та розкрити їх функції. 
4. Економічна система: її сутність та структурні елементи. 
5. Економічні функції держави та їх класифікація. 
6. Заробітна плата та її теорії. 
7. Порівняльна характеристика теорії трудової вартості і теорії граничної 

корисності. 
8. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика. 
9. Міжнародні валютно-фінансові організації. 
10. Назвати структурні елементи економічної системи і розкрити їхній  

взаємозв’язок 
11. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. 
12.  Охарактеризувати організаційно-правові форми підприємництва та їх  

особливості. 
13. Охарактеризувати основні  методи пізнання економічних явищ та  

процесів. 
14. Охарактеризувати роль Національного банку України у монетарній та  

фінансово-кредитній політики держави. 
15.  Охарактеризувати форми доходу підприємств та їх визначення. 
16. Охарактеризувати форми міжнародного поділу праці, форми та  тенденції 

розвитку економічної інтеграції. 
17. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств. 
18.  Проаналізувати види та наслідки безробіття в Україні. Розкрити  сутність 
19. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення. 
20. Ринкова ціна: механізм формування і функції. 
21. Ринок: сутність, функції, суб’єкти та об’єкти.  
22. Розкрити зміст та проаналізувати етапи еволюції міжнародної  валютної 

системи. 
23. Розкрити особливості паперових та кредитних грошей. 
24. Розкрити поняття економічного зростання, його типи та фактори. 
25. Розкрити сутність та види інфляції. 
26. Розкрити сутність та функції грошей. 
27. Світове господарство: його сутність та структура.  
28. Суспільний поділ праці і його роль у розвитку продуктивних сил. 
29. Сутність і структура економічних відносин. 
30. Фінансова система і фінансова політика в державі. 

 
 
 
 



 20 

Економіка підприємства 
 

1. Поняття підприємства. Місія й різноманітні цілі підприємства. 
2. Функції, принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької 

діяльності. 
3. Функції управління підприємствами та організаціями. 
4. Виробнича програма підприємства. 
5. Поняття, класифікація та структура персоналу. 
6. Поняття, класифікація і структура основних фондів. 
7. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань. 
8. Виробнича потужність підприємства. 
9. Поняття оборотних засобів. 
10. Сутність, склад і структура інвестицій. 
11. Структура капітальних вкладень. 
12. Види і характеристика цінних паперів (фінансових інвестицій). 
13. Мета, принципи й методи прогнозування. 
14. Види, принципи і методи планування. 
15. Бізнес-планування: сутність і призначення. 
16. Якість і конкурентоспроможність продукції. 
17. Стандартизація та сертифікація продукції. 
18. Поняття продуктивності праці та чинники її зростання. 
19. Поняття та функції оплати праці. 
20. Форми та системи оплати праці. 
21. Собівартість продукції: поняття, види, характеристики. Управління 

витратами. 
22. Зміст та методика обчислення кошторису виробництва. 
23. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обчислення основних 

статей калькуляції. 
24. Поняття, роль, функції і види цін. Методи ціноутворення. 
25. Дохід та прибуток: їх сутність та різниця. 
26. Загальна характеристика рентабельності та її обчислення. 
27. Методика оцінки та показники ефективності діяльності підприємства. 
28. Характеристика процесу реструктуризації та її види. 
29. Санація підприємств. 
30. Сутнісна характеристика банкрутства підприємства. Причини та 

симптоми банкрутства. 
 

Менеджмент 
 

1. Поясніть зміст понять «менеджмент» та «управління», «менеджер»  та 
«підприємець». 

2. Які функції в організації виконують керівники низової, середньої і вищої 
ланки управління? 

3. Розкрийте сутність системного, ситуаційного та кількісного підходу в 
управлінні. 
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4. Які ділові якості є найбільш важливими у формуванні та професійній 
підготовці сучасного менеджера? 

5. Якими є сучасні проблеми в управлінні організаціями? 
6. В чому полягають переваги та недоліки децентралізованого i 

централізованого управління організацією? 
7. Чому зовнішнє середовище організації є важливим для керівників? 
8. Розкрийте зміст поняття «життєвий цикл організації». Як 

змінюватиметься поведінка керівника залежно від того на якому етапі 
життєвого циклу знаходиться організація? 

9. Розкрийте зміст поняття «організаційна культура». Опишіть поверхневий 
та глибинний рівень організаційної культури. 

10. Які фактори визначають культуру організації? Дайте характеристику 
типам організаційних культур. 

11. За якими етапами здійснюється планування в організації?  
12. Для чого складається бізнес-план, його основні розділи? 
13. Що таке структура організації? Що є основними елементами 

організаційної структури? 
14. Які основні типи організаційних структур найбільш широко 

використовуються сьогодні? 
15. В чому полягає підхід А. Маслоу до мотивації? 
16. На конкретних прикладах опишіть взаємозв'язок між плануванням i 

контролем. 
17. Яка роль контролю в управлінні? Які вам відомі види контролю? 
18. Поясніть як впливають технологічні методи менеджменту на діяльність 

працівників. 
19. Дайте класифікацію економічних методів менеджменту. 
20. Поясніть роль комунікацій у менеджменті. Наведіть приклади обміну 

інформацією в організації. 
21. З яких етапів складається комунікаційний процес?  Коли комунікаційний 

процес вважається ефективним? 
22. Опишіть перешкоди, які виникають на шляху обміну інформацією в 

організації та методи підвищення ефективності обміну інформацією. 
23. Опишіть які фактори впливають на процес прийняття управлінських 

рішень. 
24. В яких випадках доцільні одноособові, колегіальні чи колективні рішення 

(наведіть приклади)? 
25. Дайте загальну характеристику формальних i неформальних груп в 

організації. 
26. На прикладах поясніть суть функціональних та дисфункцiональних 

конфліктів. 
27. Які є способи усунення опору перемінам? 
28. Дайте характеристику форм влади та рівнів організації. 
29.  Які три стилі управління вам відомі? 
30. Обґрунтуйте необхідність підвищення кваліфікації керівників. Які є 

методи підвищення кваліфікації керівників? 
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Маркетинг 
 

1. Сутність маркетингу та його значення у сучасній економіці. 
2. Макрофактори маркетингового середовища. 
3. Основні етапи маркетингових досліджень. 
4. Якість і конкурентоспроможність товару. 
5. Фактори, що впливають на цінову політику підприємства. 
6. Характеристика реклами як засобу комунікації. 
7. Вибір засобів розповсюдження реклами. 
8. Цілі стимулювання збуту. 
9. Персональний продаж як складова системи маркетингових комунікацій. 
10. Проаналізуйте основні етапи процесу планування. 
11. Поняття комплексу маркетингу. 
12. Поняття маркетингового середовища фірми. 
13. Фактори мікросередовища. 
14. Види маркетингової інформації. 
15. Класифікація товарів та асортиментна політика. 
16. Життєвий цикл товару. 
17. Етапи розробки нового товару. 
18. Цілі цінової політики. 
19. Товарні знаки і упаковка. 
20. Види каналів розподілу. 
21. Типи посередників. 
22. Принципи організації особистого продажу як засобу комунікації. 
23. Паблік рілейшенз в системі маркетингових комунікацій. 
24. Дайте визначення основним поняттям, які характеризують маркетинг: 

потреба, бажання, попит, товар, послуга, ринок, обмін, угода. 
25. Концепції діяльності організацій та підприємств на ринку. 
26. Назвіть основні поняття маркетингу і розкрийте їх зміст 
27. Витратні методи маркетингового ціноутворення і нижній поріг ціни. 
28. Методи ціноутворення, орієнтовані на ринок. 
29. Сегментація і позиціонування товару. 
30. Фактори, що впливають на вибір каналу розподілу. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Рейтинговий 

бал Характеристика відповіді 

181 – 200 

Вступник: 
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені 
питання; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано 
висловлює власні думки;  
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 
поставлені запитання. 

141 – 180 

Вступник: 
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу 
дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

100 – 140 

Вступник: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 
але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 
не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Менше 100 
(не склав) 

Вступник: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні 
їх змісту; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 
 


