
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ІВАНА ПУЛЮЯ 

 

  

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

додаткового фахового випробування (співбесіди) 

для здобуття освітнього ступеня «Магістр»  

за спеціальністю 051 «Економіка» 

 галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль, 2020 



АНОТАЦІЯ 

 

Метою вступних випробувань абітурієнтів для участі в конкурсі щодо 

зарахування на навчання за освітнім ступенем «Магістр» є визначення рівня 

теоретичної та практичної підготовки випускника для майбутньої професійної 

діяльності; виявлення відповідності здобутих знань, набутих умінь і навичок 

вимогам стандартів; оцінювання рівня сформованості системи бакалавра згідно з 

цілями і завданнями вищої освіти та вимогами ринку праці у визначеній сфері 

діяльності. 

Фахівець повинен бути підготовленим до активної творчої професійної і 

соціальної діяльності в умовах функціонування ринкової економіки, мати розвинені 

економічні та організаційні здібності для здійснення ефективної управлінської 

діяльності у відповідності до тенденцій соціально-економічного розвитку; мати 

широкий світогляд, впевненість у своїх силах, наполегливість, якості лідера, 

здатність до зваженого ризику, високорозвинене відчуття реальності, ініціативність, 

емоційну стійкість та уміння приймати і реалізовувати рішення в умовах 

невизначеності інформації, обмеженості ресурсів та дефіциту часу. 

Магістр повинен мати фундаментальну загальнонаукову, спеціальну та 

практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно 

оновлювати і збагачувати знання, вміти на практиці застосовувати принципи 

наукової організації праці, володіти передовими методами управління. 

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

абітурієнт повинен: 

знати: законодавчі та інструктивні матеріали, що стосуються організації та 

управління власним бізнесом, торгівельною та біржовою діяльністю. 

вміти: продемонструвати знання та уміння, що забезпечать можливість 

аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати ідеї та оптимізувати 

рішення.  

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних 

дисциплін загальної та професійної підготовки: 

1) економічна теорія; 

2) економіка підприємства; 

3) менеджмент; 

4) маркетинг; 

5) бухгалтерський облік 

6) формування бізнес-плану підприємства; 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил 

прийому Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

у 2020 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Предмет, функції, структура та етапи розвитку економічної теорії. Суспільне 

виробництво: суть, структура і результати. Фактори виробництва та їх класифікація. 

Економічна система: сутність, елементи та моделі. Товарне виробництво: умови  

виникнення та типи. Товар та його властивості. Закон вартості: сутність, функції та  

механізм дії. 

Виникнення і сутність грошей. Функції грошей та їх еволюція. Грошовий обіг 

та його закони. Ринкові відносини, їх суб’єкти, об’єкти та принципи 

функціонування. Ринкова структура та інфраструктура. Ринковий попит та 

пропозиція: закони та фактори, що на них впливають. Механізм формування 

ринкової рівноваги. Конкуренція як визначальний атрибут ринкової економіки. 

Функції, види та методи ведення конкурентної боротьби. Монополізм, його форми 

на наслідки. Економічна сутність заробітної плати, її форми та системи. Номінальна 

і реальна заробітна плата. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація. 

Структура фондів підприємства, фізичне та моральне зношення основних фондів, 

амортизація. Форми доходу підприємства. Економічна роль прибутку. 

Ринок праці та особливості його функціонування. Безробіття, його види і 

наслідки. Суть, цілі і засоби державного регулювання. Кредит та його види. 

Банківська система. Державний бюджет та фіскальна політика. Система 

національних рахунків. Економічне зростання: його показники та фактори. 

Міжнародний поділ праці і розвиток інтеграційних процесів. Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Зміст і структура світової 

валютної системи. 
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ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Сутність підприємництва як форми господарювання. Правові основи 

функціонування підприємств в Україні. Договірні взаємовідносини в 

підприємницькій діяльності. 

Види й організаційні форми підприємств. Об’єднання підприємств. 

Сутність та характерні риси зовнішнього середовища підприємства. 

Характеристика складових частин зовнішнього середовища. Ринок як визначальна 

складова частина зовнішнього середовища. Державне регулювання діяльності 

підприємства. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 

Сутність, функції та принципи управління підприємством. Методи управління 

суб’єктами господарювання. Організаційні структури управління підприємствами, 

їх типи, принципи побудови.  Виробнича структура підприємства. 

Методичні основи планування та прогнозування. Стратегічні плани 

підприємства. Поточне та оперативне планування. Бізнес-плани підприємства. 

Економічна сутність та склад необоротних активів підприємства. Сутність, 

склад і структура основних засобів та інших необоротних активів. Склад та 

характеристика нематеріальних активів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. 

Поняття, складі структура обігових коштів підприємства, їх кругообіг. 

Нормування обігових коштів підприємства. Показники ефективності використання 

обігових коштів підприємства та шляхи прискорення їх оборотності. 

Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. Кадрова політика 

і система управління персоналом. Показники наявності та використання персоналу.  

Визначення чисельності персоналу та нормування праці. Поняття та структура 

заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Форми та системи оплати праці. 

Розрахунок середньої заробітної плати, нарахування та утримання із заробітної 

плати. 



Основні показники виробничої програми підприємства. Формування якості 

продукції. Забезпечення конкурентоспроможності продукції. Маркетингова 

діяльність підприємства. 

Організація виробничих процесів і виробничих циклів. Типи виробництв. 

Методи організації виробничих процесів.  

Суть витрат, їх класифікація. Собівартість продукції та її види. 

Калькулювання собівартості.  Визначення точки беззбитковості. Напрями зниження 

витрат підприємства. 

Економічна сутність та функції цін. Види та структура ціни. Методи 

встановлення цін. 

Капітал підприємства та його види. Фінансова діяльність підприємства. Дохід 

підприємства, його суть і види. Прибуток підприємства, порядок визначення та 

використання. Рентабельність підприємства. Ефективність діяльності підприємства. 

Інвестиційна діяльність: сутність, суб’єкти та об’єкти. Інновації як об’єкт 

інвестиційної діяльності. Характеристика інноваційних процесів на підприємстві. 

Інвестиційні та інноваційні проекти підприємства. Показники ефективності 

інвестиційних та інноваційних проектів. 

Сутність діагностики підприємства: види, завдання, методи. Комплексна 

економічна діагностика діяльності підприємства. Діагностика ефективності 

управління підприємством. 

Сутність економічної безпеки підприємства. Санація підприємств. 

Банкрутство підприємств. Ліквідація збанкрутілих підприємств. 

Сучасні моделі розвитку підприємств. Поняття, завдання та форми 

реструктуризації підприємства. Порядок здійснення й ефективність реструктуризації 

суб’єктів господарювання. 
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3. МЕНЕДЖМЕНТ 

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту; історія розвитку 

менеджменту; закони, закономірності та принципи менеджменту; функції та методи 

менеджменту; процес управління; планування як загальна функція менеджменту; 

організування як загальна функція менеджменту; мотивування як загальна функція 

менеджменту; контролювання як загальна функція менеджменту; інформація і 

комунікації в менеджменті; керівництво та лідерство; ефективність менеджменту.  

Принципи та функції менеджменту. Технологія менеджменту. Система 

методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Функція планування. 

Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесійні теорії мотивації. 

Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи 

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

Функція контролю в менеджменті.  

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. 

Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Модель сучасного 

менеджера, його самовдосконалення. Ролі менеджера в організації. Соціальна 

відповідальність у менеджменті. Ефективність управління. 
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изд. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2015. – 800 с. 

8. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. / Г.В. Осовська. – К.: 

Кондор, 2014. – 324 с.  

9. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. 

– 3-є вид. / Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2013. – 167 с.  

10. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. / Ф.І. Хміль. – К.: 

Академвидав, 2012. – 215 с.  

 

4.  МАРКЕТИНГ 



Наукові підходи до визначення сутності маркетингу. Базові категорії 

маркетингу. Поняття комплексу маркетингу. Види маркетингу. Еволюція концепції 

маркетингу. Якісний аналіз ринку. Кількісний аналіз ринку. Поняття та структура 

маркетингового середовища. Мікромаркетингове середовище. Макромаркетингове 

середовище. 

Маркетингові дослідження: сутність, напрями, основні етапи. Суть і 

визначення системи маркетингової інформації, її підсистеми. Типи маркетингових 

досліджень. Види маркетингової інформації. Основні етапи маркетингових 

досліджень. 

Класифікація товарів та асортиментна політика. Життєвий цикл товару. 

Основні етапи життєвого циклу. Види кривих ЖЦТ. Якість і 

конкурентоспроможність товару. Товарні знаки і упаковка. Поняття товару-

новинки, види новинок. Основні етапи розробки новинок: формування ідей, відбір 

ідей, розробка замислу товару та його перевірка, розробка стратегії маркетингу, 

аналіз можливостей виробництва та збуту, розробка товару, випробування в 

ринкових умовах, розгортання комерційного виробництва. 

Цілі цінової політики, фактори, що на неї впливають. Етапи процесу 

встановлення ціни. Цінові стратегії. Методи ціноутворення, орієнтовані на витрати. 

Методи ціноутворення, орієнтовані на попит. Методи ціноутворення, орієнтовані на 

конкуренцію. Пристосування ціни. 

Поняття каналу розподілу. Визначення каналу збуту та його функцій. 

Класифікація каналів за числом рівнів. Види торговельних посередників: роздрібні 

посередники; незалежні оптові посередники (оптовики, дистриб’ютори, джобери, 

ділери); агенти (комісіонери, консигнанти, агенти виробників, збутові агенти, 

брокери, маклери). Класифікація систем розподілу за видом товарів, що 

розподіляються. Класифікація систем розподілу за структурою (традиційні, 

вертикальні, горизонтальні, змішані). 

Поняття комунікації. Склад комплексу маркетингових комунікацій. Етапи 

управління комплексом маркетингових комунікацій: визначення цілей, розробка 

стратегії, складання бюджету, оцінка комплексу комунікацій. Розробка плану 

маркетингових комунікацій. Методи формування бюджету комунікацій. 

Характеристика реклами як засобу комунікації. Цілі стимулювання збуту. 

Стимулювання посередників. Стимулювання кінцевих споживачів. Розробка 

програм по стимулюванні збуту. Принципи організації особистого продажу як 

засобу комунікації. Паблік рілейшинз в системі маркетингових комунікацій. 

 

Рекомендована література: 

1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. – Вид. 3-тє, 

переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2011. – 543 с.  

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для ВУЗів. / С.С. Гаркавенко. – К.: 

Лібра, 2011. – 710 с. 

3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. / 

В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 2013. – 314  с.  

4. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 

2012. – 657 с. 



5. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / 

Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 

259 с.  

6. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. / 

Т.І. Лук’янець. – К.: КНЕУ, 2014. – 398  с.  

7. Майовець Є.Й. Маркетингові комунікації : навч. посіб. / Є. Й. Майовець, 

О. В. Кузик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 

191 с 

8. Мозговий О.М. Товарна політика і планування товару в міжнародному 

маркетингу. / О.В. Мозговий. – К.: КНЕУ, 2011. – 216 с. 

9. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 

238 с. 

10. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підручник / В.В. Ортинська, 

О.М. Мельникович. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 455 с.  

11. Сухорська У.Р. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / 

Сухорська У.Р., Щербань В.М. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 383 с. 

12. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник. / 

Т.М. Циганкова. – К.: Вища школа, 2014. – 384 с.  

 

 

5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. 

Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Рахунки бухгалтерського обліку і 

подвійний запис. Оцінювання та калькуляція. Документація та інвентаризація, 

техніка і форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів. Облік запасів. 

Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. 

Класифікація та оцінка готової продукції. Облік власного капіталу. Облік 

зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік 

витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова 

звітність. Значення звітності та вимоги до неї. Види звітності, основні її показники. 

 

Рекомендована література: 

1. Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в 

Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. - К. : Центр учб. літ., 2014. - 

184 с. 

2. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / М. І. 

Бєлєнкова. – К. : Ліра-К, 2014. – 402 с. 

3. Блакита Г. В. Бухгалтерський облік : практикум / Г. В. Блакита. – К. : ЦУЛ, 

2011. – 152 с. 

4. Бондар М. І. Звітність підприємства : навч. посіб. / М. І. Бондар. – К. : ЦУЛ, 

2015. – 570 с. 

5. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства : навч. посіб. / Ю. А. Верига. 

– К. : ЦУЛ, 2015. – 315 с. 

6. Верхоглядова Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : 

навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 354 с. 



7. Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посіб. / І. А. Волкова. – 

К.: ЦУЛ, 2011. – 520 с. 

8. Орлова В. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / В. К. Орлова. – К. : ЦУЛ, 

2010. – 508 с. 

9. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська. – К. : 

ЦУЛ, 2013. – 688 с. 

10. Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / 

Ю. С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. 

– Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с. 

11. Сук Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 647 с. 

 

6. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Розвиток економічного мислення, як основи зростання підприємницької 

активності населення. Рішення про початок підприємницької діяльності та розробка 

бізнес-ідеї. Започаткування підприємницької діяльності. 

Сучасний стан та основні законодавчі аспекти регулювання підприємництва в 

Україні. Державні регуляторні органи в сфері підприємницької діяльності. 

Ліцензування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми організації 

підприємницької діяльності в Україні. 

Об’єктивна необхідність планування в умовах ринку. Місце планування в 

системі менеджменту. Форми планування та види планів. Технологія планування. 

Розробка стратегії розвитку бізнесу. 

Поняття, суть та основні види бізнес-плану. Структура та логіка розробки 

бізнес-плану. Основні етапи розробки бізнес-плану. Підготовча стадія розробки 

бізнес-плану. 

Поняття та характеристика конкурентного середовища. Аналіз сильних і 

слабких сторін підприємства.  

Формування та реалізація стратегії маркетингу в процесі підприємницької 

діяльності. Характеристика цільових груп споживачів та основних напрямків 

діяльності підприємства. Цінова політика та цінова стратегія підприємницької 

діяльності. Комунікаційна політика підприємства. 

Виробнича програма підприємства. Розрахунок потреби в основних 

виробничих фондах та обігових фондах підприємства. Організаційний план в 

системі бізнес-планування. Кадрове забезпечення підприємства. 

Роль та значення фінансового плану в процесі розробки бізнес-плану. 

Планування доходів і видатків підприємницької діяльності. Розрахунок точки 

беззбитковості. Розробка фінансової стратегії бізнесу. Джерела фінансування 

підприємницької діяльності. Форми та шляхи залучення інвестицій. 

 

Рекомендована література: 

1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: Навчально-методичний 

посібник / М.М. Алексєєва. – К.: Фінанси і статистика, 2011. – 248 с. 

2. Бизнес-план. Методические материалы. – Доп. изд. / Под. ред. Н.А. 

Колесниковой, А.Д. Миронова. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 216 с. 



3. Васильців Т.Г. Бізнес-планування: Навчальний посібник / Т.Г. Васильців, 

Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л Лупак. – К.: Знання, 2013. – 207 с. 

4. Воротіна Л.І. Бізнес-планування: Методологія, методика, механізм: 

Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, В.П. 

Чайковська. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 223 с. 

5. Гетало В.П. Бізнес-планування: Навчальний посібник / В.П. Гетало, Г.О. 

Гончаров, А.В. Колісник. – К.: Професіонал, 2008. – 240 с. 

6. Гринева В.Н. Бизнес-план производственного предприятия: Комплексная 

технология разработки: Учебное пособие / В.Н. Гринева. – Х.: ИНЖЭК, 2011. – 119 

с. 

7. Губені Ю.Е. Сучасні методи у бізнес-плануванні / Ю.Е. Губені, І.І. 

Костецька // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 90-93. 

8. Колесніков Г.О. Теоретичні основи складання фінансового плану в процесі 

бізнес-планування: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. 

Колесніков. – Луцьк: ВІЕМ, 2010. – 140 с. 

9. Макаренко С.М. Бізнес-планування: Навчально-методичний посібник для 

студентів / С.М Макаренко. – Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. – 224 с. 

10. Македон В.В. Бізнес-планування: Навчальний посібник / В.В. Македон. – 

К.: ЦУЛ, 2009. – 236 с. 

11. Падерін І.Д. Бізнес-планування: Навчальний посібник / І.Д. Падерін. – Д.: 

Свідлер А.Л., 2012. – 137 с. 

12. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник / За ред. О.М. 

Свінцицької. – К.: Кондор, 2009. – 263 с. 

13. Подкуйко Н.Д. Бізнес-планування: Навчальний посібник / Н.Д. Подкуйко, 

Л.Л. Лисенко. – К.: ДАКККіМ, 2008. – 155 с. 

14. Стратегічне управління суб’єктами господарювання: проблеми теорії та 

практики: Монографія / О.Л. Яременко та ін. – Харків: Вид-во НУА, 2013. – 587 с. 

15. Філяк М. Бізнес-планування у малому кооперативному підприємництві: Зб. 

док. / М. Філяк, Ю. Завадовська. – Л.: Часопис, 2013. – 64 с. 

16. Чаус В.М. Планування діяльності підприємств у сучасних умовах 

господарювання: теоретичний підхід / В.М. Чаус // Вісник ЛКА: Зб. наук. праць. – 

2010. – Вип. 32. – С. 112-116. 

 



ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

(ЗА ТЕМАТИЧНИМИ БЛОКАМИ) 

 

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

1. Функції грошей та їх еволюція. Суть закону грошового обігу. 

2. Інфляція: сутність, причини виникнення та форми прояву. 

3. Закони ринку: попиту та пропозиції. Механізм встановлення ринкової 

рівноваги. 

4. Державний бюджет: доходи та видатки. Дефіцит бюджету та шляхи його 

подолання. 

5. Кредитна система та її структура. Функції НБУ. 

6. Показники системи національних рахунків (ВВП, ВНП, ЧНП, НД). 

7. Економічні функції держави. Форми і методи державного регулювання 

економіки. 

8. Сутність, типи та фактори економічного зростання. 

9. Форми міжнародних економічних відносин. 

10.  Етапи розвитку валютної системи. Валютні курси, конвертованість 

валют. 

 

2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

1. Правові основи функціонування підприємств в Україні. 

2. Економічна сутність та склад необоротних активів підприємства. 

3. Поняття, склад та класифікація витрат підприємства. 

4. Кадрова політика і система управління персоналом. 

5. Основні показники виробничої програми підприємства. 

6. Собівартість продукції та її види. Напрями зниження витрат підприємства. 

7. Економічна сутність та структура ціни реалізації продукції. 

8. Прибуток підприємства, порядок визначення та використання. 

9. Капітал підприємства та його види. 

10. Сутність економічної безпеки підприємства. 

 

3. МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Історія розвитку менеджменту. Основні функції менеджменту. Визначення 

керівників низового та інституційного рівнів управління. 

2. Ситуативний підхід в управлінні. 

3. Визначення поняття менеджера. 

4. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції та методи 

менеджменту. 

5. Планування, організування, мотивування та контролювання як загальні 

функції менеджменту. 

6. Інформація і комунікації в менеджменті. 

7. Керівництво та лідерство і їх вплив на ефективність менеджменту.  

8. Система методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні.  

9. Змістовні та процесійні теорії мотивації. 



10. Етапи регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, 

корегування рішень. 

 

4. МАРКЕТИНГ 

1. Сутність маркетингу та його значення. Поняття комплексу маркетингу «4Р» 

2. Маркетингова інформація та її класифікація. 

3. Маркетингове визначення товару. Три рівні товару. 

4. Значення та етапи життєвого циклу товарів 

5. Упаковка товарів: суть, функції та види. 

6. Канали розподілу, рівень, довжина, ширина каналу.  

7. Роль цінової політики в комплексі маркетингу. 

8. Основні методи ціноутворення. 

9. Поняття комунікації у комплексі маркетингу. 

10. Реклама, її види, особливості формування. 

 

5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

1. Бухгалтерський облік як інформаційна система. 

2. Значення калькуляції в бухгалтерському обліку. 

3. Документальне відображення господарських операцій в обліку. 

4. Інвентаризація та її методи. 

5. Оцінка та амортизація основних засобів. 

6. Виробничі запаси: суть та особливості обліку. 

7. Облік касових операцій та операцій на рахунках у банках. 

8. Облік власного та позикового капіталу.  

9. Система оплати праці, форми та структура заробітної плати. 

10.  Поняття та класифікація доходів і фінансових результатів. 

 

6. ФОРМУВАНННЯ БІЗНЕ-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Суть бізнес-ідеї та її розробка 

2. Поняття та суть бізнес-плану. 

3. Основні види бізнес-планів. Зовнішня та внутрішні функції бізнес-плану. 

4. Структура бізнес-плану. Основні етапи розробки бізнес-плану. 

5. Поняття та характеристика конкурентного середовища фірми в структурі 

бізнес-плану. 

6. Маркетинговий план як структурний елемент бізнес-планування. 

7. План виробництва в структурі бізнес-плану підприємства. 

8. Організаційний план в системі бізнес-планування. 

9. Фінансовий план та стратегія фінансування бізнесу. 

10. Точка беззбитковості та точка окупності і їх розрахунок в процесі 

розробки бізнес-плану. 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 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. 

 

Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендо-

вано 

Абітурієнт: 

 досконало володіє теоретичним 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 спеціального мовлення і використовує сучасну 

термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 

поставлені запитання. 

Рекомендо-

вано 

Абітурієнт: 

 володіє теоретичним 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 дій. 

Рекомендо-

вано 

Абітурієнт: 

 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. 

Не 

рекомендо-

вано 

Абітурієнт: 

 має розрізнені безсистемні знання; 

 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 

безладно, уривчастими реченнями; 

 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривлення 

їх змісту; 

 допускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, 

неправильно виконує розрахунки; 

 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 

додаткові питання. 

 

Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 

РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 

 

 


