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ВСТУП 
 

Програма вступного випробування з фахових дисциплін за 

спеціальністю «Економіка (Економічна безпека підприємства)» для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» підготовлена на основі освітньо-професійної 

програми та є науково-методичним документом, який забезпечує 

комплексний підхід до оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки 

студентів до професійної діяльності. 

Мета вступного випробування - визначити обсяг та рівень теоретичних 

знань, практичних навичок та вмінь з профілюючих дисциплін у галузі 

економіки, планування та організації економічної діяльності підприємств. 

Вступні випробування проводяться у формі письмового тестування, що 

дозволяє перевірити теоретичні знання абітурієнтів, їх уміння логічно 

мислити та вирішувати проблемні ситуації з економіки та організації 

управління підприємством. 

Програма вступних випробувань містить такі розділи: 

1. Економіка підприємства. 

2. Економіка підприємства торгівлі. 

3. Оцінка майна підприємства. 

4. Планування діяльності підприємства. 

 Міжнародна економіка.

До програми додається список рекомендованої літератури. 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Напрями його 

діяльності. Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства. 

Організаційно-економічні умови функціонування підприємства. Поняття 

економічного суверенітету, самоокупності, рентабельності, 

самофінансування. Механізм державного регулювання діяльності 

підприємства. Класифікація підприємств та характеристика їх видів. 

Економічні особливості різних видів підприємств. 

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі 

підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та 

тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей 

господарювання від стадій життєвого циклу. Дерево цілей, його побудова та 

зміст. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства на ринку. 

Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Метод визначення «точки 

беззбитковості», «точки ліквідації», «зони збитковості та прибутковості». 

Планування як процес. Принципи планування та їх характеристики. 

Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Методи планування, їх 

характеристики. Стратегічне планування. 
 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських 

планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Методи 

вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства. Показники 

виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-

чиста, реалізована продукція. Поняття внутрішньозаводського та валового 

обороту. 
 

Поняття «виробнича потужність підприємства». Інформаційна база та 

послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонд часу 

роботи обладнання, методика визначення корисного часу роботи обладнання. 

Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна 

виробнича потужність. 
 

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. 

Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок 

у процесі виробництва. 
 

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. 

Склад матеріальних ресурсів і їх характеристика. Планування матеріально-

технічного забезпечення, його взаємозв'язок із фінансовими можливостями і 

стратегією розвитку підприємства. Система організації постачання 

матеріальних ресурсів, підходи до її здійснення. Поняття оптимальної партії 

постачання та регламенту поставки. Планування потреби підприємства в 

матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа визначення 

потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Запаси матеріально-



сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення. 

Класифікація виробничих запасів. Нормування виробничих запасів. 

Планування потреби підприємства у виробничих запасах. 



Поняття основних фондів підприємства як елемента матеріальних 

ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними 

класифікаційними ознаками. Оцінка основних фондів: первісна, поновлена, 

залишкова вартість. Поняття ліквідаційної вартості. Фізичний та моральний 

знос основних фондів. Види амортизації, їх характеристика та призначення у 

відтворювальному процесі. Показники, що характеризують стан та рух 

основних фондів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних 

фондів, коефіцієнти оновлення та вибуття, здатності основних фондів. 

Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки. 

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за 

кваліфікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та 

методи оцінки. Методи нормування витрат праці на підприємстві. Форми 

мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. 

Форми та системи преміювання на підприємстві. Методичні інструменти 

аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Штатний розклад, 

його призначення та порядок складання. Планування загального фонду 

оплати праці. 

Науково-технічний прогрес (НТП) як основа розвитку та інтенсифікації 

виробництва. Основні напрями науково-технічного прогресу. Автоматизація 

та механізація виробництва, показники оцінки їх рівня. Ефективність 

науково-технічного прогресу. 

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

«собівартість продукції, послуг та робіт». Класифікація поточних витрат 

підприємства. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. 

Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. 

Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. Послідовність розрахунку 

витрат виробництва. Системи та методи внутрішнього контролю за 

поточними витратами. 

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 

утворення. Формування доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, 

послуг, інших активів), інших операційних доходів. Доходи від фінансової та 

інвестиційної діяльності підприємств. Методичні інструменти аналізу 

доходів підприємства, факторів, що обумовлюють їх формування. Сутність 

та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства, джерела 

утворення. Види та класифікація прибутку. Показники прибутку та 

рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності 

підприємства. 

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії 

ефективності. Система показників ефективності. Поняття 

конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та 

взаємообумовленість. Показники та критерії оцінки конкурентоспроможності 

підприємства за напрямами його діяльності: виробничої, організаційно-

управлінської, кадрової. 



Розділ 2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 
 

Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, функціонально-правовий 

статус його діяльності. Відмінні особливості функціонування виробничих та 

торговельних підприємств. Особливості призначення та функціонування 

підприємств окремих підгалузей торгівлі. 

Види підприємств, їх класифікація за формами власності, обсягом 

діяльності та чисельністю працюючих, характером формування капіталу, 

ступенем самостійності та ін. 

Поняття зовнішнього середовища функціонування підприємства та 

характеристика його складу (рівнів): мікро- та макросередовища. 

Торгівля як сфера прояву інтересів виробника та покупця. Функції 

торгівлі. Роль торгівлі у розвитку суспільного виробництва. Споживчий 

ринок як складова частина зовнішнього середовища підприємства. Елементи 

споживчого ринку - попит, пропозиція, ціна, конкуренція та їх вплив на 

діяльність підприємства. Поняття кон'юнктури споживчого ринку та 

організація її моніторингу. Поняття попиту, пропозиції споживчих товарів: 

фактори та механізм їх формування. 

Еластичність попиту та пропозиції від ціни. Еластичність попиту від 

доходу. Форми товарної пропозиції на споживчому ринку. Основні джерела 

формування товарної пропозиції, особливості їх розвитку в Україні на 

сучасному етапі. Ринкова інфраструктура, що обслуговує підприємство, 

характеристика її складу та призначення елементів. 

Цілі діяльності підприємства, їх якісне та кількісне визначення. 

Поняття головної цілі підприємства. Стратегічні та тактичні цілі, їх 

характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей підприємства від 

стадії його життєвого циклу. Порядок визначення та ранжирування цілей 

підприємства. «Дерево цілей»: сутність та форми побудови. Вимоги до 

формування системи цілей підприємства. 

Поняття стратегії підприємства. Класифікація стратегій підприємства. 

Принципи, порядок та етапи розроблення стратегії розвитку: усвідомлення 

місії підприємства; вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його 

впливу на діяльність підприємства; оцінка сильних та слабких сторін 

діяльності підприємства, його конкурентоспроможності; формування 

системи стратегічних цілей розвитку підприємства; розроблення стратегічних 

альтернатив розвитку підприємства та їх оцінка; прийняття стратегії 

розвитку, розробка підтримуючих тактик та політик; моніторинг ходу 

реалізації стратегій розвитку підприємства. Розроблення локальних стратегій 

та програм дій за окремими напрямками діяльності підприємства, необхідних 

для забезпечення виконання генеральної стратегії розвитку. 

Конкурентоспроможність підприємства: поняття та система показників 

оцінки конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства: метод різниць, рангів, балів, еталона (графічний). 

Організація планування господарсько-фінансової діяльності 

підприємства. Принципи планування та їх характеристика. Поняття плану, 



класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та 

соціального розвитку підприємств, їх зміст. Основні розділи плану 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, взаємозв'язок окремих 

розділів плану. Методи планування: їх сутність, передумови та сфери 

застосування. 

Поняття товарообороту як економічної категорії й економічного 

показника. Значення показника «обсяг товарообороту» на рівні держави та 

окремого торговельного підприємства. Основні форми та види товарообороту 

торговельного підприємства. Роздрібний, оптовий, товарооборот 

ресторанного господарства. Склад товарообороту роздрібної торгівлі та 

товарообороту ресторанного господарства. Вартісний та фізичний обсяг 

товарообороту. Асортиментна структура товарообороту. Зовнішні фактори, 

що впливають на розвиток роздрібного товарообороту підприємства: обсяги 

та структура споживчого попиту, обсяги та структура пропозиції споживчих 

товарів, стан конкуренції на регіональному або товарному ринку, державне 

регулювання торговельної діяльності, загальна макроекономічна ситуація. 

Купівельні фонди населення як економічна основа роздрібного 

товарообороту; методика їх визначення. Місткість ринку споживчих товарів, 

методика її розрахунку. 

Характеристика впливу на обсяги роздрібного товарообороту таких 

внутрішніх факторів, як загальна стратегія діяльності підприємства на ринку, 

спеціалізація (товарний профіль) підприємства, місцезнаходження 

підприємства, цінова та маркетингова політика, забезпеченість 

товарообороту товарними, трудовими та матеріальними ресурсами. 

Регульовані та нерегульовані фактори, що обумовлюють обсяг та структуру 

товарообороту. Використання результатів вивчення впливу окремих факторів 

у процесі управління товарооборотом підприємства. Методика проведення 

аналізу обсягу та структури товарообороту. Кількісна оцінка факторів, що 

обумовлюють зміну обсягу товарообороту, аналіз межі безпеки та фінансової 

стійкості підприємства. Методи планування загального обсягу та структури 

товарообороту підприємства. Поняття та методичні підходи до визначення 

необхідного, можливого та ресурсозабезпеченого обсягу товарообороту 

підприємства. 

Сутність та причини утворення товарних запасів. Склад товарних 

запасів торговельного підприємства. Основні методи оцінки формування та 

вибуття товарних запасів. Сутність, сфера застосування та методика 

розрахунку показників товарних запасів. Фактори, що визначають розмір та 

швидкість обороту товарних запасів; характеристики їх впливу. Сутність 

стратегії управління товарними запасами, її місце в загальній стратегії 

розвитку підприємства. Цілі і завдання управління товарними запасами 

торговельного підприємства. Структурно-логічна схема процесу управління 

товарними запасами та характеристика змісту окремих етапів роботи. 

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу товарних запасів 

і його інформаційне забезпечення. Аналіз ефективності управління 



товарними запасами. Сутність, завдання та принципи нормування товарних 

запасів. Норми та нормативи товарних запасів. Основні методи нормування 

товарних запасів. 

Товарне забезпечення обороту торговельного підприємства в системі 

управління його діяльністю. Форми та механізм формування товарного 

забезпечення обороту. Основні джерела формування товарної пропозиції. 

Товарні баланси як інструмент державного контролю та регулювання 

пропозиції товарних ресурсів. Стратегія формування товарного забезпечення 

обороту, її сутність та призначення. Характеристика змісту основних етапів 

процесу формування товарного забезпечення обороту. Методичний 

інструментарій та порядок проведення аналізу товарного забезпечення 

обороту, його інформаційне забезпечення. Обґрунтування необхідного 

обсягу надходження товарів та визначення планового обсягу закупівлі 

товарів. Основні методи закупівлі товарів: їх сутність, переваги та недоліки, 

сфера можливого застосування. Оцінка ефективності комерційних угод щодо 

закупівлі товарів та фактори, що її визначають. Сутність та методика 

розрахунку показників оцінки ефективності комерційної угоди. 

Поняття та складові частини ресурсного потенціалу підприємства, їх 

характеристики та взаємозв'язок у процесі виробництва. Особливості 

ресурсного потенціалу підприємств різних галузей економіки. Взаємозв'язок 

окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства. 

Матеріальні ресурси, їх склад, характеристика. Планування 

матеріально-технічного забезпечення підприємства. Особливості 

розроблення планів товарного забезпечення торговельного підприємства. 

Методика нормування запасів, їх сутність, переваги та недоліки, особливості 

застосування. 

Поняття трудових ресурсів, трудового колективу, кадрів, персоналу 

підприємства. Характеристика персоналу підприємства за класифікаційними 

ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття, показники та методи 

оцінки. Фактори, що обумовлюють рівень та можливості зростання 

продуктивності праці на підприємстві. 

Системи та форми оплати праці: їх сутність, переваги та недоліки. 

Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці 

підприємства. Зміст плану з праці та порядок його розроблення. Планування 

чисельності персоналу підприємства в цілому та за окремими категоріями 

персоналу. Штатний розпис, його призначення та порядок складання. 

Методика планування коштів на оплату праці працівників підприємства. 

Основні фонди підприємства, особливості їх у торгівлі. Характеристика 

складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Оцінка 

вартості основних фондів підприємства. Методика визначення первинної, 

залишкової та відновлювальної вартості основних фондів. Фізичний та 

моральний знос основних фондів: причини їх виникнення, форми усунення. 

Методика аналізу обсягу та динаміки основних фондів, їх складу, ступеня 

зносу, інтенсивності відновлення та ефективності 



використання. Методика обґрунтування потреби в прирості основних фондів 

підприємства. 

Сутність понять «витрати», «поточні витрати» підприємства 

«собівартість продукції, послуг та робіт». Взаємозв'язок ресурсів та витрат 

підприємства. Класифікація поточних витрат підприємства залежно від 

напрямів діяльності, функціонального призначення, за елементами витрат. 

Поняття звичайних та надзвичайних витрат підприємства. Особливості 

складу поточних витрат в окремих галузях. Абсолютні та відносні показники, 

що характеризують поточні витрати підприємства, особливості їх розрахунку 

в торгівлі. Фактори, що обумовлюють обсяг та рівень поточних витрат 

(витрат обігу) підприємства. Основні напрями економії та раціоналізації 

поточних витрат на підприємстві. Методика аналізу поточних витрат 

підприємства. Методи обґрунтування плану поточних витрат підприємства в 

цілому та за окремими групами витрат. 

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 

утворення. Поняття звичайних та надзвичайних доходів. Доходи від 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Фактори, 

що впливають на доходи від операційної діяльності. Особливості 

формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях 

господарювання. Методика аналізу доходів підприємства. Методи 

обґрунтування планового обсягу доходів підприємства. Поняття можливого 

та необхідного обсягу доходів, методичні підходи до визначення їх обсягу. 

Умови прийняття розробленого плану доходів. 

Сутність поняття «фінансовий результат» діяльності, його значення для 

функціонування підприємства. Поняття «фінансовий результат звичайної 

діяльності до оподаткування», «чистий результат звичайної діяльності», 

«чистий прибуток (збиток)» та методика їх розрахунку. 

Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства. 

Рентабельність підприємства та показники, що її характеризують. Фактори, 

що впливають на формування прибутку та рентабельність діяльності 

підприємства. 

Методика аналізу фінансового результату підприємства. Поняття 

можливого та необхідного обсягу прибутку, методичні підходи до 

визначення їх обсягу. Умови прийняття розробленого плану прибутку. 

Порядок планування розподілу планового чистого прибутку 

підприємства. Основні напрями використання чистого прибутку: 

капіталізація та споживання. Обґрунтування оптимальних пропорцій у 

використанні чистого прибутку підприємства. 

Поняття майна (активів) підприємства, його склад, основні 

характеристики. Кругообіг активів підприємства. 

Характеристика необоротних активів підприємства та особливості їх 

формування в торгівлі. Склад та ефективність використання окремих видів 

необоротних активів на підприємстві. 

Оборотні активи підприємства, особливості їх формування та 

кругообороту в торгівлі. Характеристика складу оборотних активів. Фактори, 



що впливають на розмір та склад оборотних активів підприємства. Методика 

аналізу та визначення планової потреби підприємства в оборотних активах. 

Поняття капіталу підприємства, його склад та джерела формування. 

Власний капітал підприємства: сутність, механізм та джерела його 

формування. Методика розрахунку показника «власні оборотні кошти 

(чистий робочий капітал)» підприємства. Позиковий капітал (зобов'язання) 

підприємства: сутність, механізм та джерела його формування. 

Аналіз загального обсягу та структури капіталу; аналіз фінансової 

стійкості; аналіз формування та використання власного капіталу 

підприємства; аналіз формування та використання позикового капіталу 

підприємства; аналіз ефективності використання капіталу підприємства, 

аналіз вартості капіталу підприємства. Методи визначення загальної потреби 

у капіталі підприємства. 

Політика управління сплатою податкових платежів: сутність та вихідні 

передумови розробки. Цілі, завдання та принципи управління сплатою 

податкових платежів. Методичний інструментарій та порядок проведення 

аналізу сплати податкових платежів торговельного підприємства. Основні 

передумови та особливості формування активів торговельного підприємства 

відносно до характеру торговельно-виробничого процесу та обсягу 

діяльності. Методи оцінки вартості сукупних активів торговельного 

підприємства як цілісного майнового комплексу. Стратегія управління 

активами торговельного підприємства: сутність та вихідні передумови 

розробки. Цілі та завдання управління позаобіговими та обіговими активами 

торговельного підприємства. Управління обіговими активами торговельного 

підприємства у вигляді запасів товарно-матеріальних цінностей. Методи 

визначення планової потреби торговельного підприємства в обігових активах 

для формування окремих видів запасів товарно-матеріальних цінностей. 

Управління грошовими активами торговельного підприємства. 

Платоспроможність як стратегічна мета торговельного підприємства та 

методичні підходи до її дослідження. Планування та нормування грошових 

активів в торгівлі. Особливості управління позаобіговими активами 

торговельного підприємства. Методи визначення потреби торговельного 

підприємства в окремих видах позаобігових активів та шляхи підвищення 

ефективності їх використання. 

Сутність та види ризиків, які притаманні підприємницькій діяльності. 

Класифікація та характеристика ризиків підприємства З залежно від 

факторів, що їх зумовлюють, виду діяльності (операційна, інвестиційна, 

фінансова); характеру вияву, можливості управління тощо. Види та 

характеристика втрат підприємства від ризикових подій. Оцінка впливу рівня 

ризику на результативні показники діяльності підприємства. 

Методи оцінки рівня ризиків: статистичний, експертний, економіко-

математичний. Система заходів щодо профілактики та мінімізації ризику. 

Форми внутрішнього та зовнішнього страхування ризиків, їх ефективність. 

Поняття банкрутства підприємства, його регулювання в Україні. 

Основні причини, що призводять до банкрутства підприємства. Методи 



прогнозування можливого банкрутства підприємства. Індикатори 

вірогідності банкрутства. 

Санація підприємства: умови та форми її здійснення. 
 

Розділ 3. ОЦІНКА МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Поняття вартості та необхідність її визначення. Види вартості, що 

визначаються під час оцінки: ринкова, інвестиційна, страхова, утилізаційна; в 

залежності від характеру аналога:вартість відтворення, вартість заміщення; з 

точки зору бухгалтерського обліку: балансова (початкова та 

відновлювальна), залишкова; в залежності від перспектив розвитку: вартість 

діючого підприємства, ліквідаційна вартість. Управління вартістю: мета, 

принципи та зв’язок із загальною стратегією управління підприємством. 

Система факторів, що визначає зниження (підвищення) вартості 

підприємства. Оцінка вартості підприємства та її значення у процесі розвитку 

і управління підприємством. 

Цілі оцінки нерухомості - визначення вартості об’єкта або частини 

об’єкта нерухомості під час продажу, страхування, передачі в оренду, 

визначення вартості нерухомості у разі внесення до статутного фонду іншого 

підприємства. Цілі оцінки обладнання - визначення вартості машин і 

обладнання під час продажу, страхування, передачі в оренду, організації 

лізингу, визначення вартості об’єктів рухомого майна при їх внесенні до 

статутного фонду іншого підприємства або при реалізації інвестиційних 

проектів. Цілі оцінки нематеріальних активів - визначення вартості при 

продажу, внесення до статутного фонду іншого підприємства або при 

реалізації інвестиційних проектів. 

Дохідний підхід в оцінці вартості. Сутність методу дисконтування 

грошових потоків та його переваги у порівнянні з іншими методами. 

Методи визначення ставки дисконту. Економічна сутність методу 

капіталізації прибутку. Методи розрахунку ставки капіталізації. 

Використання методу кумулятивної побудови. Метод прямої капіталізації. 

Переваги та недоліки у використанні методів витратного підходу в оцінці 

майна підприємства. Порівняльний (ринковий) підхід в оцінці вартості: 

обгрунтування та особливості застосування. 

Основні етапи оцінки вартості майна підприємства: визначення 

проблеми; огляд об’єкта оцінки та складання плану оцінки; збір і аналіз 

отриманої інформації; вибір найбільш доцільних підходів до оцінки та 

визначення методів оцінки вартості; обговорення отриманих результатів та 

підготовка результатів оцінки; звіт з оцінки вартості підприємства. 

Визначення проблеми: предмета; дати оцінки; формулювання мети тар 

функцій; виду вартості, що підлягає оцінці. Огляд об’єкта оцінки та 

складання плану оцінки: завчасний огляд об’єкта оцінки; визначення складу 

групи експертів; складання завдання на оцінку і календарного плану 

виконання робіт; підготовка і підписання договору на оцінку підприємства 



або об’єкта його майна. 

Збір і аналіз отриманої інформації: визначення джерел отримання 

інформації; збір необхідної внутрішньої та зовнішньої інформації; підготовка 

першоджерел інформації у процесі оцінки (інфляційне коректування, 

трансформації бухгалтерської звітності, розрахунок відносних показників 

діяльності підприємства або функціонування майна). 

Сутність дохідного підходу в оцінці майна підприємства. Основні 

етапи оцінки методом дисконтування: вибір моделі грошового потоку; 

визначення строку прогнозного періоду; аналіз обсягів діяльності, витрат та 

інвестицій, прогноз цих величин; розрахунок прогнозної величини грошового 

потоку; визначення ставки дисконту; розрахунок величини вартості в 

постпрогнозний період; внесення поправок. Розрахунок вартості на основі 

методу капіталізації доходу. Загальні положення оцінки за витратами. Вибір 

оцінки за принципом вартості заміщення або вартості відтворення. 

Визначення складу та величини затрат при оцінці об’єкта при 

визначенні повної вартості. Методи оцінки повної вартості: метод 

поелементної оцінки витрат, метод порівняльної одиниці, метод агрегованих 

елементних показників вартості. 

Умови та принципи застосування порівняльного підходу в оцінці майна 

підприємства. 

Метод компанії-аналога, визначення принципів відбору підприємств-

аналогів. Характеристика та розрахунок цінових мультиплікаторів на основі 

зібраної та скоригованої інформації (ціна/прибуток, ціна/грошовий потік, 

ціна/дивіденди, ціна/обсяги діяльності, ціна/чиста вартість активів). Вибір 

мультиплікатора, оцінка вартості підприємства, внесення коригування в 

остаточну вартість підприємства. 

Земля як об’єкт оцінки. Сучасний стан ринку землі в Україні. Державне 

регулювання відносин у цій сфері. Законодавча та нормативно-методична 

база оцінки земель різного функціонального призначення. Державний 

земельний кадастр, його використання в грошовій оцінці земель. Земельна 

рента, її поняття і складові. Система рентоутворюючих факторів. 

Особливості визначення земельної ренти на і землях населених пунктів та 

землях несільськогосподарського призначення. 

Процес оцінки нерухомості. Професійні вимоги щодо оцінки 

нерухомості. Відмінності між оцінкою бізнесу і нерухомості. 

Методика оцінки вартості будівель і споруд під час приватизації. 

Особливості проведення експертної оцінки нерухомого майна. 

Індексація основних засобів, зокрема, будівель і споруд. Особливості 

оцінки об’єктів нерухомого майна відповідно до діючого механізму 

індексації основних фондів. 
Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу 

підприємства. Специфічні риси машин і обладнання. Класифікація об’єктів 

оцінки. Силові та робочі машини й обладнання. Енергетичне обладнання. 



Інформаційне обладнання. Транспорті засоби. Виробничий і 

господарський інвентар. 

Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства. 

Основні економічні властивості нематеріальних активів. Інтелектуальна 

власність. Майнові права. Відкладені або відстрочені витрати. Гудвіл. 
 

 

 

Розділ 4. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Планування як наука. Приналежність планування до сфери людської 

діяльності. Сутність планології як науки планування, її предмет, об’єкт і 

методи дослідження. Теоретичні підвалини планування мікросистем. 

Процес планування і вибір рішень. Змістова характеристика 

планування як орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття рішень. 

Альтернативність вибору та критерії прийняття раціональних рішень. 

Формальний і системний підходи у плануванні. 

Планування як функція управління підприємством. Місце планування у 

структурованій за різновидами управлінській діяльності. Планування як 

процес складання і прийняття планів; планові процедури за умов різної 

визначеності зовнішнього середовища. Концепція контролінгу — 

інтегрованого інструменту планування і контролю. 

Методи та інструменти планових розрахунків. Показники як результати 

перетворення наявної інформації у інформацію для планування. Узагальнені 

групи методів обчислення показників. Моделювання багатоваріантних 

планових розрахунків. Сфера доцільного використання описових, 

пояснювальних та імітаційних моделей. Реінжиніринг бізнес-процесів і 

розвиток планування. 

Організація та контроль виконання планів. Суть і головні завдання 

контролю виконання планів. Види контролю та їх ефективність. Предмет 

контролю. Контроль як одна з головних функцій управління. Головні 

завдання контролю виконання плану. Види контролю за виконанням плану. 

Методика контролю, їх спільність з методами планування і відповідність 

конкретним умовам виконання планів. Оцінка виконання планів. 

Прогнозування як початковий етап стратегічного планування. 

Класифікація об’єктів прогнозування і їх характеристика. Основні групи 

методів прогнозування і область їх застосування. 

Стратегічне планування як функція управління. Сутність та еволюція 

стратегічного планування. Типи стратегічного планування їх особливості. 

Інформаційна база стратегічного планування. Логіка стратегічного 

планування. Сучасний інструментарій стратегічного планування. Організація 

реалізації стратегічних планів. Організація обліку виконання стратегічних 

планів. Організація контролю стратегічних планів. 



Формування стратегічного плану підприємства. Конкурентний аналіз. 

Методика розробки стратегії та стратегічного плану. Методологічний підхід 

до планування ризику. 

Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого 

циклу продукції і детермінантів попиту. План збуту продукції, поняття, 

основні вихідні дані формування плану, необхідність маркетингових 

досліджень. Особливості визначення ринкового попиту на продукцію 

широкого вжитку і промислового призначення. Життєвий цикл виробів, їхній 

вплив на величину збуту виробів і одержання прибутку від їхньої реалізації. 

Аналіз і планування асортиментних портфелів із допомогою різних 

моделей. Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів 

(детермінантів) попиту. 

Планування реклами. Поняття, мета реклами. Комунікаційна політика у 

здійсненні планів збуту продукції. Види і основні носії реклами. Розробка 

програми рекламування. Обґрунтування вибору рекламних засобів і 

ефективність реклами. 

Планування збуту продукції. Характеристика планового обсягу збуту 

продукції. Показники плану. Залишки нереалізованої продукції, їхній склад і 

розрахунки. Планування витрат на збут продукції. Канали збуту продукції, 

стимулювання збуту з метою підвищення попиту на продукцію. 

Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація. 

Характеристика виробничої програми і вихідних даних для її планування. 

Структура виробничої програми підприємства. Державний контракт і 

замовлення, їхня характеристика. Планування виробничої програми у 

натуральних і вартісних вимірниках. Оптимальний розподіл планової 

кількості кожної номенклатурної позиції по календарних періодах року 

(кварталах, місяцях). Мета оптимізації виробничої програми, планування 

оптимальної структури номенклатурних позицій. Економіко-математичні 

методи, що застосовуються у процесі оптимізації виробничої програми. 

Визначення максимально можливого обсягу виробництва продукції. 

Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. 

Товарна, валова, реалізована і чиста продукція; їхня характеристика, склад, 

розрахунки. Визначення залишків незавершеного виробництва при 

плануванні валової продукції. 

Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Характеристика 

оперативно-календарного планування. Задачі та зміст календарного 

планування і диспетчерського регулювання. 

Міжцехове і внутрішньоцехове планування. Планово-облікові одиниці 

та системи оперативного планування. 

Ритмічність виробництва. Характеристика рівномірного і ритмічного 

виробництва. Планування і оцінка рівня ритмічності виробництва на 

підприємстві. 

Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах 

одиничного, серійного і масового типів виробництва. Головне завдання 

оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного типу 



виробництва. Об’єкт планування, порядок проходження замовлень; системи і 

календарно-планові розрахунки у одиничному типі виробництва. Розробка 

виробничих програм для цехів і дільниць. 

Особливості та головне завдання оперативно-календарного планування 

у серійному виробництві. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки. 

Системи, які використовуються в процесі оперативно-календарного 

планування на підприємствах серійного типу; різновиди: комплектних та 

подетальних. Планування виробничих програм цехом і дільницями. 

Особливості та головне завдання оперативного планування на 

підприємствах масового типу виробництва. Характеристика подетальних 

систем планування. Розрахунки календарно-планових нормативів. 

Планування роботи потокових ліній. Розробка виробничих програм для цехів 

і дільниць. Організація диспетчерування руху виробництва. 

Зміст планування МТЗ та послідовність його розробки. Завдання МТЗ 

підприємства, вихідні дані для розробки плану та послідовність його 

розробки. Методи вивчення ринку продукції. Методи вивчення ринку 

матеріальних ресурсів. 

Планування потреби в матеріальних ресурсах. Методи розрахунку 

потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва. Особливості 

визначення потреби в деяких галузях промисловості. Розрахунок потреби в 

паливі та енергії. 

Запаси й регулювання їхніх розмірів. Склад та класифікація запасів. 

Нормування виробничих запасів. Методи контролю за величиною 

нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів. Графік зміни запасів при 

постійних інтервалах обсягів поставок. Методика розрахунку ціни матеріалів, 

яка враховує інфляцію. 

Визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах. Методи розрахунку 

потреби цехів у МТР. Лімітування відпуску матеріалів цехам. Способи 

забезпечення цехів матеріальними ресурсами. 

Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і 

послідовність розрахунків. Поняття, мета та етапи визначення потужності 

підприємства. Види, вимірники потужності. Чинники, під впливом яких 

формується потужність підприємства. Послідовність розрахунку виробничої 

потужності підприємства. Фонди часу, які використовуються при 

розрахунках потужності, їхнє визначення. 

Методики розрахунку виробничої потужності. Вихідні дані для 

розрахунку потужності. Визначення потужності у загальному вигляді. 

Методика розрахунку виробничої потужності на підприємствах і в 

підрозділах різних типів виробництва. Визначення виробничої потужності 

складальних цехів і підрозділів. 

Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної 

потужності. Визначення введення в дію нових (додаткових) потужностей. 

Складання балансу. Визначення середньорічної потужності для 

обґрунтування обсягів випуску продукції у плановому році. 

Система показників виробничої потужності. Основні шляхи 



підвищення ефективності використання виробничих потужностей. 

Планування персоналу. Місце персоналу у потенціалі підприємства. 

Поняття та класифікація категорій персоналу. Проблеми підприємства, 

пов’язані з персоналом, задачі планування персоналу. Вихідні дані для 

розробки плану по персоналу. Показники чисельності персоналу. Методи 

визначення чисельності персоналу. Розрахунок планового балансу робочого 

часу. Розрахунок чисельності окремих категорій працюючих. Визначення 

додаткової потреби у персоналі. 

Планування продуктивності праці. Залежність чисельності персоналу 

від продуктивності праці. Задачі планування продуктивності праці. Вихідні 

дані для розробки плану по продуктивності праці. Показники продуктивності 

праці та методи їхнього обчислення. Розрахунки економії робочої сили під 

дією техніко-економічних факторів. 

Планування оплати праці. Задачі планування оплати праці. Склад 

планового фонду заробітної плати. Вихідні дані для розробки плану по 

заробітній платі. Показники, що характеризують оплату праці. Методи 

визначення планового фонду заробітної плати. Розрахунки планового фонду 

заробітної плати за елементами. Розрахунок середньої заробітної плати. 

Співвідношення росту продуктивності праці та середньої заробітної плати. 

Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої 

інфраструктури. Особливості функціонування підрозділів виробничої 

інфраструктури. Складові елементи виробничої інфраструктури 

підприємства. Особливості планування діяльності підрозділів виробничої 

інфраструктури. 

Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою. 

Методи визначення потреб в інструментах у різних типах виробництва. 

Планування діяльності інструментальних цехів (виробнича програма, 

собівартість). Методика обчислення оборотного фонду інструментів. 

Планування діяльності ремонтного виробництва. Планування 

виробничої програми ремонтно-механічного цеху. Розрахунок 

середньорічних обсягів ремонтних робіт та робіт із технічного 

обслуговування. Розрахунок кількості робітників із ремонту та технічного 

обслуговування. Планування собівартості ремонтних робіт. 

Планування енергозабезпечення підприємства. Визначення потреби в 

енергетичних ресурсах. Методи розрахунку потреби в електроенергії. 

Вимоги до складання енергетичних балансів. Методика розробки 

енергобалансів. Планування діяльності енергетичних цехів. 

Планування транспортного обслуговування виробництва. Розрахунок 

вантажопотоків та вантажообороту. Планування діяльності транспортних 

цехів. Виробнича програма транспортного цеху. Розрахунок чисельності 

різних категорій робітників транспортного цеху. Планування собівартості 

транспортних робіт. 

Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. Послідовність 

розрахунку планової собівартості. Класифікація факторів, що впливають на 



рівень витрат. Методика розрахунку зміни собівартості внаслідок дії 

факторів. 

Планування собівартості реалізованої продукції. Визначення 

собівартості реалізованої продукції. Склад витрат виробничої собівартості. 

Склад статей калькулювання виробничої собівартості. Розподіл 

загальновиробничих витрат на постійні та змінні. Формування собівартості 

готової продукції. Формування собівартості реалізованої продукції. 

Взаємозв’язок операційних витрат за функціями та економічними 

елементами. 

Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат. Методика 

розрахунку статей прямих витрат (прямі матеріальні витрати, прямі витрати 

на оплату праці). Методика складання зведеного кошторису. Взаємозв’язок 

кошторису на виробництво з іншими розділами внутрішньофірмового плану. 

Зміст і завдання фінансового плану. Визначення обсягів фінансових 

ресурсів і джерел їхнього надходження. Основні завдання фінансового 

планування. Види фінансових планів: довгостроковий, поточний і 

оперативний. Складання фінансового плану за видами діяльності: 

оперативної, інвестиційної та фінансової. 

Планування потреби у фінансових ресурсах. Планування потреби в 

основному і оборотному капіталі, їх визначення. Джерела фінансування 

капітальних вкладень. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах. 

Планування прибутковості підприємства. Валовий і чистий прибуток, 

їхня характеристика і послідовність розрахунку. Пасивна і активна стадії 

складання плану з прибутку. Методи планування прибутку. 

Основні умови прибутковості підприємства. Аналіз «витрати-обсяг-

прибуток» в процесі фінансового планування. Показники прибутковості 

підприємства. Види рентабельності та їхні розрахунки. 

Основні фінансові документи, що використовуються в процесі 

фінансового планування. Оцінка фінансового стану підприємства за 

допомогою комплексного показника «Z-рахунки». 

Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. 

Загальна характеристика планових робіт у системі створення, підготовки 

виробництва і освоєння нової продукції. Завдання та склад планових робіт зі 

створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Нормативна 

база планування та комплекс основних планових обчислень. 

Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції. Економічна 

ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок 

обґрунтувань. Методичні основи обчислення технологічної собівартості. 

Вибір варіанта технологічного процесу. Критична програма. 

Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової 

продукції. Особливості планування собівартості нових виробів на етапах 

їхньої розробки і освоєння. Закономірності зниження трудомісткості 

складних виробів у процесі освоєння виробництва. Криві освоєння. Зміни 

собівартості за умови різних характеристик кривих освоєння. Складання 

кошторису витрат та кошторисної калькуляції. 



Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової 

продукції. Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості 

етапів технічної підготовки виробництва нового виробу. Особливості 

методики розрахунків тривалості робіт за умови паралельного, послідовного, 

паралельно-послідовного способів їхнього виконання. Порядок виконання 

робіт і побудова графіків Ганта. 

Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових 

виробів. Поняття сітьових методів і моделей, їхня термінологія. Методика 

визначення основних показників: тривалості робіт, термінів настання подій, 

напруженості виконання. Побудова сітьових моделей виконання комплексів 

робіт, їхня оптимізація. 

Технічний та організаційний розвиток підприємства. Зміст, завдання та 

послідовність розробки плану організаційно-технічного розвитку 

підприємства. Основні складові плану. Етапи планування організаційно-

технічного розвитку підприємства. Принципи планування техніко-

організаційного розвитку. Техніко-економічний аналіз. Зміст, структура, 

основні елементи. Фактори технічного й організаційного рівня розвитку 

підприємства. 

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Економічне 

обґрунтування організаційно-технічних заходів. Види ефектів від реалізації 

організаційно-технічних заходів. Система показників та методика оцінки 

загальної економічної ефективності організаційно-технічних заходів. Методи 

планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 

Інвестиції як об’єкт планування. Планування інвестиційної діяльності. 

Методика оцінки інвестиційних процесів. 

Завдання і методи планування інноваційних процесів. Сітьове 

планування, його сутність. Методика розробки і розрахунку сітьового 

графіка. Оптимізація сітьових графіків. 

Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. Бізнес-

планування як обґрунтування підприємницької ідеї, ділового проекту. 

Функціональна спрямованість бізнес-плану. Відмінність бізнес-планів щодо 

сфери застосування, складу предметної галузі, масштабів виробництва тощо. 

Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Унормований склад 

бізнес-плану як елемента ділового проекту. Вибір різновиду методики бізнес-

плану з урахуванням його функціональної приналежності, виду діяльності, 

масштабів виробництва. Послідовність розробки бізнес-плану. 

Оцінка середовища для бізнесу і формування власної ринкової позиції. 

Стан конкуренції у галузі як основа оцінки середовища для бізнесу. 

Обґрунтування маркетингової стратегії, цінової та нецінової політики 

підприємства. Схема формування плану маркетингу. Визначення прогнозу 

продажу з урахуванням еластичності попиту. 

Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення. 

Особливості обґрунтування виробництва продукції на новому і вже 

існуючому підприємстві. Визначення потреби у ресурсах. Розробка 

організаційної структури управління. Формування рівня запасів. 



Фінансове планування. Основні документи фінансового плану, 

особливості їхньої розробки. Аналіз фінансових ресурсів підприємства й 

оцінка альтернативних схем фінансування проекту. 

Якісний і кількісний аналіз ризиків і планування запобігання втрат. 

Аналіз чутливості проекту. 
 

РОЗДІЛ 5.  МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Міжнародна економіка: предмет, структура, місце серед інших 

економічних дисциплін. Спільні риси міжнародної економіки та економічної 

теорії. Відмінності між міжнародною економікою та економічною теорією. 

Структура міжнародної економіки як галузі знань. 

Основні поняття і категорії міжнародної економіки. Базові поняття 

міжнародної економіки: міжнародний поділ праці; ринки: внутрішній, 

національний, міжнародний, світовий. Міжнародна торгівля як головна 

форма міжнародної економіки. Економічна рівновага на світовому ринку. 

Сутність і середовище сучасної міжнародної економіки. Світове 

господарство та характерні особливості його розвитку. Політико-правове, 

економічне, соціально-культурне та інфраструктурне середовище 

міжнародної економіки. 

Форми та фактори міжнародного поділу праці (МПП). Природно-

географічні умови розташування країн. Науково-технічний прогрес. 

Соціально-економічні умови. Елементи сучасного МПП: міжнародна 

спеціалізація виробництва та міжнародне виробниче кооперування. 

Форми, рівні та суб’єкти МЕВ в системі світового господарства. Рівні 

міжнародних економічних зв’язків країн. Основні форми міжнародних 

відносин. Основні принципи міжнародної економіки. Учасники міжнародних 

економічних відносин. 

Сутність і структура середовища МЕД. Внутрішнє і зовнішнє 

середовище МЕД. Форми і види МЕВ. Закони функціонування МЕВ. 

Регулювання МЕВ. Зовнішньоекономічна діяльність країн та їх суб’єктів. 

Класифікація зовнішнього середовища. 

Економічне середовище МЕД. Моніторинг економічного середовища 

на підставі індексу економічної свободи. Оцінка економічного середовища за 

індексом конкурентоспроможності. Форми оцінювання міжнародними 

рейтинговими агенціями. 

Політико – правове середовище МЕД. Політико-правове середовище 

даної країни і країни-партнера. Політичний ризик, види політичних ризиків. 

Складові політико-правового середовища. 

Соціокультурне середовище та його вплив на МЕД. Об’єкти 

соціокультурного середовища МЕВ та їх характеристика. Методики 

моніторингу соціокультурного середовища країн. 

Міжнародна торгівля товарами та її місце в міжнародних економічних 

відносинах. Загальний обсяг міжнародної торгівлі товарами. Історичні 



витоки формування міжнародних торговельних відносин. Суб’єкти та 

об’єкти міжнародної торгівлі товарами. 

Основні показники міжнародної торгівлі товарами. Показники об’єму 

міжнародних торговельних відносин. Показники за критерієм структури 

міжнародних торгових відносин. Показники динаміки міжнародних 

торговельних відносин. Показники результативності міжнародних 

торговельних відносин. 

Товарна структура міжнародної торгівлі товарами. Торгівля 

сировинними товарами. Торгівля промисловими товарами, машинами, 

устаткуванням. Проблема обмеженості природних ресурсів. Основні 

організаційно-економічні форми міжнародної торгівлі. 

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Світові ціни та їх характерні 

ознаки. Основні види світових цін. Базисні умови поставки та правила 

Інкотермс. Трансферні ціни. Способи визначення світових цін на різні види 

продукції. 

Види, форми і методи міжнародної торгівлі. Види міжнародної 

торгівлі. Торгівля за кооперацією. Компенсаційна торгівля. Класифікація 

форм міжнародної торгівлі. Основні методи міжнародної торгівлі. Види 

торговельних посередників. Організаційно-правові форми посередницької 

діяльності.Світовий ринок послуг: сутність, виникнення та стадії його 

розвитку. Економічна природа послуги. Поняття і визначення світового 

ринку послуг. Структура світових послуг. Еволюція світового ринку послуг. 

Циклічний характер розвитку с вітового ринку послуг. 

Підходи до класифікації послуг. Класифікація послуг за методикою 

МВФ, ОЄСР, ЮНКТАД та поза системою міжнародних організацій. 

Ринок світових фінансових послуг. Поняття і сутність світового ринку 

фінансових послуг. Основні види міжнародних фінансових послуг. 

Міжнародні консалтингові та страхові послуги. Поняття і сутність 

міжнародних консалтингових послуг. Страхові послуги на світовому ринку. 

Економічна природа страхування. Основні організаційні види сучасних 

страхових компаній. 

Міжнародні туристичні послуги. Поняття і характерні особливості 

міжнародного туризму. Розподіл туристичних макрорегіонів. Європейські 

субрегіони. Американські субрегіони. Африканські субрегіони. Найбільш 

розвинуті туристичні регіони світу. Міжнародне співробітництво у сфері 

туризму. 

Сутність та рівні регулювання міжнародної торгівлі (МТ). Принципи 

регулювання міжнародної торгівлі. Система регулювання МТ. Режими 

регулювання МТ на міждержавному рівні. 

Роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародної торгівлі 

товарами. Сутність і поняття міжнародної організації. Міжнародні 

організації з регулювання торгівлі. Функції СОТ. Функції ЮНКТАД. 

Особливості регулювання міжнародної торгівлі послугами. 

Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі послугами. Засоби 



регулювання транскордонного переміщення послуг. Міжурядові організації з 

регулювання міжнародної торгівлі послугами у різних сферах. 

Цілі та складові національної системи регулювання зовнішньої 

торгівлі. Моделі зовнішньоторговельної політики. Форми протекціонізму. 

Номінальний та реальний рівні протекціонізму. Інструменти регулювання 

зовнішньої торгівлі. 

Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. Складові митно-

тарифного регулювання. Оптимальний тариф. Економічна роль тарифів. 

Економічна сутність мита. Функції мита. Класифікація мита.Нетарифне 

регулювання міжнародної торгівлі. Економічна сутність нетарифних 

обмежень зовнішньої торгівлі. 

Сутність та передумови міжнародного руху капіталу. Головні 

передумови міжнародного руху капіталу. Форми міжнародного руху 

капіталу. Інфраструктура міжнародних ринків капіталів. Основні риси 

сучасної міграції капіталів. 

Класифікація міжнародних інвестицій. Сутність і визначення 

міжнародних інвестицій. Класифікація міжнародних інвестицій. Прямі 

іноземні інвестиції. Основні організаційні форми іноземного інвестування в 

Україні. «Промисловий інвестор». Портфельні інвестиції та основні види 

цінних паперів, що використовуються у світовій практиці. 

Методи міжнародної інвестиційної діяльності та її регулювання. 

Контракті (неакціонерні) форми інвестування. Франчайзинг. Підрядне 

виробництво. Проекти «під ключ». Спільне підприємництво: переваги та 

недоліки. Стратегічні альянси: злиття і придбання, поглинання, вільні 

економічні зони, офшорні зони. Паушальний податок. 

Іноземне інвестування в Україні. Суб’єкти іноземного інвестування в 

Україні та їх характерні ознаки. Переваги розміщення прямих іноземних 

інвестицій в Україні. Основні засади регулювання іноземних інвестицій на 

національному рівні. Міжнародні угоди щодо регулювання інвестиційної 

діяльності. 

Суть, поняття, історія розвитку ТНК. Еволюція виникнення ТНК. 

Перші визначення ТНК в історії економічної думки світу. 

Фактори розміщення і причини виникнення ТНК. Особливості 

виникнення і розміщення провідних ТНК світу. Період інтенсивного росту 

ТНК. Головні переваги ТНК. 

Прямі іноземні інвестиції і ТНК. Позитивні і негативні риси діяльності ТНК. 

Значення ТНК в міжнародних економічних відносинах. Процеси 

транснаціоналізації в сучасній економіці світу. Організація 

внутрішньофірмового міжнародного виробництва. основні джерела 

ефективної діяльності ТНК. 

Сутність і мотивація міжнародного бізнесу. Поняття і економічна 

сутність міжнародного бізнесу. Основні причини здійснення міжнародного 

бізнесу. Характерні риси міжнародного бізнесу. 



Умови розвитку міжнародного бізнесу. Етапи розвитку міжнародного 

бізнесу. Комерційна ера та її особливості. Ера експансії. Ера концесій. Ера 

національних держав. Ера глобалізації. 

Основні форми міжнародного бізнесу. Найбільш поширені форми 

організації міжнародного бізнесу на сучасному етапі. Експорт. Ліцензування. 

Фактори, що стримують розвиток міжнародного бізнесу на сучасному етапі. 

Вільні економічні зони (ВЕЗ) та їх роль в розвитку міжнародного 

бізнесу. Поняття та економічна сутність вільної економічної зони. Головні 

цілі створення ВЕЗ. Види вільних економічних зон. 

Сутність та форми міжнародного кредиту. Економічна сутність 

міжнародного кредиту. Суб’єкти міжнародного кредиту. Принципи та 

функції міжнародного кредитування. Фактори поширення міжнародних 

кредитних відносин. Класифікація міжнародних кредитів. 

Світовий ринок позикових капіталів: структура і тенденції розвитку. 

Кредитування зовнішньої торгівлі та міжурядові позики. Основні форми 

міжнародного кредитного експорту та імпорту. Економічна сутність 

міжурядових позик. Принципи погашення міжурядових позик. 

Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації. Головні 

міжнародні фінансові організації. Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

Основні механізми фінансування МВФ. Світовий банк та його структура. 

Європейський банк реконструкції та розвитку. Європейський інвестиційний 

фонд. Паризький та Лондонський клуби кредиторів. 

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 

Особливості членства України у Міжнародному валютному фонді та інших 

світових кредитних організаціях. Позитивні приклади інвестиційних проектів 

МБРР в Україні. Північний інвестиційний банк. 

Суть, причини і види міжнародної міграції робочої сили. Економічна 

сутність міжнародної міграції робочої сили. Основні види міжнародної 

міграції робочої сили. Рівні міжнародної міграції робочої сили. Види 

міжнародної міграції за рівнем кваліфікації робочої сили. Причини 

міжнародної міграції робочої сили. 

Форми і основні напрями сучасних міграційних потоків. Формування 

світового ринку праці, його функції та характерні риси. Найважливіші центри 

тяжіння робочої сили. Північно- та Південно-Американський регіон, Західна 

Європа, Південно-Східна та Західна Азія. Австралія та країни Південної і 

Центральної Африки. 

Наслідки міграції робочої сили. Основні переваги країн-донорів та 

країн-реципієнтів робочої сили. Соціально-економічні наслідки міграції 

робочої сили. 

Регулювання міжнародних міграційних процесів. Імміграційне 

законодавство країн-експортерів робочої сили. Міжнародна організація праці 

(МОП) та її функції. Міжнародна організація міграції. 

Сутність та сучасні особливості міжнародних науково-технічного 

обміну. Основні форми міжнародного науково-технічного обміну між 



країнами. Чинники бурхливого міжнародного науково-технічного обміну. 

Головні форми реалізації науково-технічних досягнень. 

Міжнародна передача технологій. Сутність і визначення технології. 

Головні причини міжнародної передачі технологій. Світовий ринок 

технологій. Основні об’єкти міжнародного технологічного обміну. Способи 

комерційної та некомерційної передачі технологій. Основні форми передачі 

технологій. 

Міжнародне технічне сприяння. Технологічні гранти. 

Співфінансування технічного сприяння. Міжнародний лізинг. Технополіси і 

технопарки. 

Міжнародне регулювання науково-технічних відносин. Економічна 

послідовність міжнародної передачі технологій. Інноваційна політика. 

Основні методи та інструменти державної інноваційної політики. Паризька 

конвенція прав власності. Європейська патентна організація. Всесвітня 

організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Основні міжнародні угоди з 

питань регулювання передачі технологій. 

Сутність світової валютної системи і загальні відомості про валюту. 

Основні причини формування валютних відносин. Поняття і характерні 

ознаки валюти і валютних відносин. 

Валютна система та її функціональна структура. Економічна сутність 

валютної системи. Головна мета і ознаки валютної системи. Етапи розвитку 

валютної системи. Рівні валютної системи. Національна валютна система. 

Регіональна валютна система. Світова валютна система. Основні елементи 

валютної системи. 

Загальна характеристика світового валютного ринку. Поняття світового 

валютного ринку. Характерні ознаки та особливості валютного ринку. 

Суб’єкти валютного ринку. Основні операції, що проводяться на валютному 

ринку. Операції «спот». Ф’ючерсні контракти. Форвардні угоди. Операції 

«своп». 

Механізм та інструменти валютного регулювання. Рівні валютного 

регулювання. Валютний курс. Види валютних курсів. Валютне котирування. 

Купівельна спроможність (сила) валюти. Паритет купівельної спроможності. 

Валютна політика та її основні аспекти. Основні форми валютної політики. 

Інструменти валютного регулювання. 

Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки. 

Міжнародні транспортні відносини. Транспорт та його роль у забезпеченні 

ефективного функціонування економіки. Класифікація транспортних 

відносин. Основні етапи перевезення товарів. Суб’єкти міжнародних 

транспортних відносин. 

Сутність та основні фактори розвитку міжнародної економічної 

інтеграції. Інтернаціоналізація виробництва. Поняття міжнародної 

економічної інтеграції. Основні чинники міжнародної економічної інтеграції. 

Статичні та динамічні ефекти інтеграції. Ефект створення торгівлі в 

результаті інтеграції. «Ефект доміно». Демонстраційний ефект. 



Форми та особливості регіональної економічної інтеграції. 

Північноамериканське об’єднання НАФТА. Асоціація держав Південно-

Східної Азії (АСЕАН). Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво 

(АТЕС). Карибський спільний ринок (КАРІКОМ). Спільний ринок країн 

Південної Америки (МЕРКОСУР). Південноамериканська зона вільної 

торгівлі (САФТА). 

Перші політичні проекти об’єднання європейських держав. «Проект 

вічного миру» Е. Канта. Нові проекти європейського об’єднання. 

Утворення Європейського об’єднання вугілля й сталі (ЄОВС): 

структура, принципи діяльності та значення. 

Римські угоди 1957 року: створення Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС або «Спільний ринок»). 

Поширення інтеграції в Західній Європі та інституалізація ЄЕС у 1960-

1970-х роках. Активізація інтеграційних процесів в Західній Європі у 1980-х- 

1992 роках. Економічні та політичні передумови прийняття Єдиного 

європейського акту, його основні положення. Утворення Європейського 

Союзу. 

Інституційна база взаємовідносин Україна – Європейський Союз (ЄС). 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС. 

Торговельне та інвестиційне співробітництво між Україною та 

Європейським Союзом. Зовнішня торгівля України з країнами 

Європейського Союзу. 

Економічні та політичні можливості інтеграції України до 

Європейського Союзу. Перспективи та завдання європейської інтеграції 

України. Формування єврорегіонів за участю України. 

Проблеми інтеграції України до ЄС. 

Сучасні концепції та наукові школи глобалістики. Фінансова 

глобалізація. Глобалізація світової економіки: сутність, форми прояву, 

наслідки. Основні риси 

світової глобалізації економіки. 

Позиціонування України та її національні інтереси у сфері міжнародної 

економіки. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ. 

Україна як суб’єкт міжнародних торговельних та інвестиційних 

відносин. Аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі України. Заходи 

адаптації України до системи глобальної торгівлі. 

Основні напрями підвищення конкурентоспроможності 

української економіки. 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 6. КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття  

освітнього ступеня «магістр» (на основі освітнього ступеня «бакалавр»), 

 галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

 спеціальності 051 «Економіка (Економічна безпека підприємства)»  

 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників вимогам 

навчальних програм; 

    - оцінити    рівень    підготовленості    абітурієнтів    до    подальшого 

навчання в інституті. 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні 

підготовки абітурієнтів, володіння професійними знаннями для опанування 

освітнього ступеня «магістр» варіативної компоненти «Економіка». 

Загальні вимоги: 

      - вступник повинен знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Економіка підприємства», «Економіка підприємства торгівлі», 

«Оцінка майна підприємства», «Планування діяльності підприємства», 

«Міжнародна економіка». 

          - вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 

навички під час виконання тестових завдань. 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 

балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт - 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
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