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1. ВСТУП 
 
 
Програма вступних фахових випробовувань для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» за спеціальністю 075 «Маркетинг», розроблена згідно із 
вимогами до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VІІ від 01.07.2014р., 
Стандарту вищої освіти України, затвердженого та введеного в дію наказом 
МОНУ №1343 від 05.12.2018 р. та освітньо-професійної програми 
«Маркетинг». 

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією 
щодо структури і змісту вступних фахових випробувань, а також створення 
необхідних умов для оцінки знань, які вони здобули. 

Програма вступного фахового випробування проводиться за основними 
дисциплінами навчального плану підготовки вступника і складена відповідно 
до місця та значення дисциплін за структурно-логічною схемою, 
передбаченою освітньо-професійною програмою для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». 

Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки знань, 
що формують компетентності, визначені освітньо-професійною програмою 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». 

Програма вступного випробування з фахових дисциплін складається з 
наступних розділів: 

1. Вступ. 
2. Основний зміст. 
3. Критерії оцінювання знань вступників. 
4. Список рекомендованих джерел. 
 
Другий розділи програми підготовлений на основі програм дисциплін, що 

увійшли до складу вступних випробувань, а саме: 
1. Маркетинг. 
2. Економіка підприємства. 
3. Комерційна діяльність. 
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2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
 
 

2.1. МАРКЕТИНГ 
 
Тема 2.1.1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його 

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

теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, що 
формують систему економічних знань майбутнього фахівця. Історичні 
передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління 
діяльністю підприємства. Приклади застосування маркетингових підходів до 
ведення бізнесу. Головні поняття, які становлять теоретичну основу 
маркетингу. Сутність маркетингу, еволюція його визначення. Визначення та 
сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: потреба (види 
потреб), попит, обмін (умови здійснення), угода (види угод), ринок (показники, 
що його характеризують), сегмент ринку, комплекс складових маркетингу 
(товар, ціна, збуту, комунікації). Основні цілі та принципи маркетингу. 
Різновиди та завдання маркетингу підприємства як способу ефективного 
управління діяльністю. Система маркетингу, її мета та цілі. Концепції 
діяльності підприємства на ринку. Маркетинг у сфері некомерційної 
діяльності. Аналіз маркетингових можливостей підприємства. 

Тема 2.1.2. Маркетинг як відкрита мобільна система 
Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні. Маркетинг 

як система ведення бізнесу. Взаємодія сукупності елементів системи 
маркетингу підприємства. Поняття середовища маркетингу та його 
дослідження. Застосування результатів дослідження для досягнення успіху на 
ринку. Фактори мікросередовища та макросередовища маркетингу. Поняття 
соціального маркетингу, консьюмеризму, біхевіоризму. 

Тема 2.1.3. Формування маркетингової інформаційної системи на 
основі проведення маркетингових  досліджень 

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Маркетингова 
інформація та маркетингова інформаційна система: поняття і класифікація. 
Вимоги до маркетингової інформаційної системи. Класифікація маркетингової 
інформації. Первинна та вторинна інформація, переваги і недоліки, що 
визначають доцільність її отримання та використання. Методи збору первинної 
маркетингової інформації. Поняття вибірки, принципи її формування. 
Маркетингові дослідження: сутність, практика організації проведення на 
зарубіжних та вітчизняних ринках. Структура, види маркетингових 
досліджень. Методи маркетингових досліджень: аналіз документів, 
спостереження, опитування, експеримент. Інструментарій, що застосовується 
під час проведення маркетингових досліджень. Анкети в маркетингових 
дослідженнях. Вимоги до розробки анкет. Типи запитань в анкетах. Джерела 
маркетингової інформації. Створення листів опитування. Розробка робочого 
плану маркетингових досліджень. Зміст етапів проведення маркетингових 
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досліджень: визначення проблеми і формулювання мети досліджень, складання 
плану досліджень, збір маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація 
даних, підготовка та подання звіту (розробка рекомендацій). Методичні засади 
комплексного маркетингового дослідження ринку. 

Тема 2.1.4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір 
цільових сегментів 

Поняття «споживчий ринок», «ринок організацій-споживачів». 
Класифікація потреб суб'єктів ринку. Фактори, що впливають на поведінку 
покупців. Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів. Теорії мотивацій, 
що найчастіше використовуються для аналізу поведінки споживачів. Сутність 
понять цінності, сприйняття, ризик, стимули, запити і переваги, категорії 
товарів відповідно до звичок споживачів, орієнтація, емоції. Класична модель 
«економічного споживача». Особливості купівлі товарів виробничого 
призначення. Типи ситуацій при здійсненні закупівель для потреб 
підприємства. Етапи прийняття рішення щодо придбання продукції 
виробничого призначення: усвідомлення проблеми, узагальнений опис потреб, 
пошук постачальника, запити пропозицій, вибір постачальника, обґрунтування 
процедури отримання замовлення, оцінка роботи постачальника. Критерії 
вибору постачальників. Сутність, вимоги і цілі сегментації ринку. Основні 
принципи сегментації споживчих ринків: соціально-економічний, 
географічний, поведінковий, демографічний, психографічний. Ознаки 
сегментації ринку покупців-підприємств: географічний, галузевий, за 
розміром, за системою організації закупівель, за обсягами замовлень. Етапи 
процесу сегментування ринку. Оцінка і відбір цільових ринків. Вибір 
найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення 
ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, 
концентрований маркетинг. 

Тема 2.1.5. Товарна політика в системі маркетингу 
Сутність, цілі, завдання маркетингової товарної політики підприємства. . 

Види товарів, характеристика споживчих товарів, товарів виробничого 
призначення, послуг. Рівні товару. Концепція життєвого циклу товару. 
Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості 
маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару: впровадження товару на 
ринок, зростання обсягів продажу, зрілості (зростаючої, стабільної, спадаючої), 
падіння обсягів збуту. Основні етапи розробки нових товарів. Впровадження 
нових товарів на ринок та основні причини поразок. Значення пробного 
маркетингу. Поняття товарного асортименту і номенклатури продуктів, 
показники оцінки (глибина, широта, насиченість. гармонійність, стійкість, 
коефіцієнт оновлення). Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних 
товарів. Поняття та значення брендингу. Упаковка товару. Штрихове 
кодування інформації. Види сервісного обслуговування, його принципи. 
Поняття якості та конкурентоспроможності товару. Позиціювання товару на 
ринку. 
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Тема 2.1.6. Цінова політика в системі маркетингу 
Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни. Класифікація цін. 

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі 
ціноутворенні: максимізація прибутку, збільшення частики ринку, 
забезпечення виживання підприємства. Визначальні фактори, що впливають на 
формування цінової політики підприємства: витрати, попит, рівень 
конкуренції, державне регулювання цін, особливості системи збуту. 
Особливості встановлення цін на ринках різних типів. Етапи процесу 
ціноутворення. Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін на 
принципово нові товари, цін на товари-імітатори, неокруглених цін, єдиних 
цін. гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін 
на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари). Цінова дискримінація. 
Умови їх застосування. Методи ціноутворення. Встановлення ціни з 
урахування якості продукції, вивчення попиту споживачів, економічних та 
психологічних можливостей покупців, розрахунку витрат, порівняння з цінами 
на аналогічні товари конкурентів, визначення етапу життєвого циклу товару, 
співвідношення цін між товарами та їх модифікаціями, сезону та регіону 
реалізації продукції. Залежність цін від відношень між партнерами. Види 
знижок, націнок, надбавок. 

Тема 2.1.7. Політика розповсюдження в системі маркетингу 
Сутність, значення та завдання політики розповсюдження як складової 

системи маркетингу. Взаємодія підсистем системи розповсюдження. Підходи 
до визначення понять «збутова політика», «політика розподілу» та «політика 
розповсюдження». Складові системи товароруху. Функції та характеристики 
каналів розповсюдження. Маркетингові системи розповсюдження (традиційні, 
багатоканальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних 
маркетингових систем збуту, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні). 
Особливості договірних вертикальних маркетингових систем збуту 
(добровільні об'єднання роздрібних торговців під егідою оптовиків, 
підприємств-утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців). 
Формування маркетингового каналу розповсюдження. Характеристика 
методів оцінки та вибору каналів розповсюдження. Взаємозв’язок 
маркетингової політики розповсюдження та логістики. Формування 
міжнародних каналів розповсюдження. 

Тема 2.1.8. Комунікаційна політика в системі маркетингу 
Сутність маркетингової політики комунікацій. Алгоритм формування 

комплексу маркетингових комунікацій. Характерні особливості маркетингових 
комунікації: види реклами, методи стимулювання збуту, персонального 
продажу, зв'язків з громадськістю. Переваги та недоліки засобів впливу 
маркетингової комунікації. Фактори, що визначають структуру 
комунікаційних заходів: тип товару, етап життєвого циклу товару, ринку, вид 
стратегії збуту, ступінь інформованості покупців. Роль реклами як найбільш 
поширеного комунікаційного засобу. Класифікація реклами залежно від її 
цілей. Переваги та недоліки основних носіїв реклами. Зв’язки з громадськістю 
як елемент маркетингових комунікацій підприємства. Переваги і недоліки 
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паблік рілейшнз. Стимулювання збуту. Переваги та недоліки засобів 
стимулювання збуту. Персональний продаж у комплексі маркетингових 
комунікацій. Поняття прямого маркетингу. Інструменти прямого маркетингу. 
Інші інструменти комунікації. Спонсорування. Брендинг. Виставки та 
ярмарки. 

Тема 2.1.9. Організація та контроль маркетингової діяльності 
Організація маркетингової діяльності підприємства. Алгоритм 

формування маркетингової організаційної структури підприємства. 
Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, 
географічної, ринкової та матричної організаційної структури. Призначення, 
переваги та недоліки моделей побудови відділів маркетингу. Лінійна карта 
розподілу функціональних обов’язків. Контроль маркетингової діяльності 
підприємства. Показники контролю річних планів розповсюдження. 
Показники контролю ефективності маркетингових заходів. Показники 
контролю прибутковості. Аналіз результатів маркетингової діяльності 
підприємства. Маркетинговий аудит. Процес аудиту. Основні напрями 
маркетингового аудиту. 

 
 

2.2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 
Тема 2.2.1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт господарювання 
Поняття і цілі функціонування підприємства. Підприємство, його види та 

об’єднання підприємств. Створення підприємства та правові основи його 
діяльності. Виробничий процес та формування структури підприємства. 

Тема 2.2.2. Основи підприємницької діяльності 
Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. 

Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. 
Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів, порядок їх 
укладання. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. 

Тема 2.2.3. Управління підприємствами 
Особливості управління як системи. Поняття і теоретико-методологічна 

основа класифікації методів управління. Сутність параметрів організаційної 
структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур 
управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Необхідність і 
принципи формування вищих органів управління підприємствами та 
організаціями. Міністерства і комітети, державні корпорації і концерни як вищі 
органи прямого управління підпорядкованими підприємствами і організаціями. 

Тема 2.2.4. Трудові ресурси підприємства 
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства. 

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, 
трудового потенціалу та ін. Структура персоналу підприємства. Визначення 
чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для 
підприємств різних розмірів та форм власності. Досвід формування та 
забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми. 
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Тема 2.2.5. Капітал і виробничі фонди підприємства 
Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна 

підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у 
здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, 
відновна й залишкова вартість основних фондів. класифікація основних фондів. 
Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та 
участі у виробничих процесах. Фізична суть техніко-економічного старіння 
знарядь праці та форми запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). 
Соціально-економічне значення і системи показників ефективності відтворення 
та використання основних фондів. Елементний склад оборотних фондів. 
Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу 
оборотних фондів. Показники і способи найефективнішого використання 
матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження. 

Тема 2.2.6. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 
Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів 
промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, 
товарних знаків і знаків обслуговування. Охорона та реалізація прав власності. 
Шляхи реалізації прав власності на матеріальні ресурси. Вартісна оцінка та 
строки спрацювання (зношення) нематеріальних активів. 

Тема 2.2.7. Оборотні кошти підприємства 
Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних фінансових 

коштів. Нормовані і ненормовані обігові кошти. Джерела формування обігових 
коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів. Обчислення нормативів 
обігових коштів в окремих елементах. Вивчення сукупного нормативу обігових 
коштів підприємства. Основні показники рівня ефективності використання 
обігових коштів, коефіцієнти оборотності й завантаження, тривалість одного 
обороту, рентабельність, методика їх розрахунку. Шляхи підвищення 
ефективності використання обігових коштів. Проблеми нестачі обігових коштів. 
Проблеми нестачі обігових коштів і поновлення їхньої величини до нормативного 
рівня за умови кризової ситуації на підприємстві. 

Тема 2.2.8. Інвестиційні ресурси 
Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і 

зовнішні джерела інвестування. Прямі та профільні інвестиції. Розрахунки обсягу 
потрібних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і 
підприємстві. Роль фінансових інвестицій з урахуванням економічної ситуації на 
ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій у чинній системі 
господарювання. Види застосовуваних паперів, порядок їх випуску і обігу. 
Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і 
фінансових інвестицій. Основні показники оцінки ефективності виробничих 
інвестицій (капітальні вкладення). Сукупність чинників, що впливають на рівень 
ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення 
ефективності використання капітальних вкладень. Економічне обґрунтування 
інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання у повному або короткому 
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варіантах бізнес-плану. Стисла характеристика інвестиційного проекту. Форма 
здійснення й необхідний обсяг інвестицій для практичної реалізації проекту. 

Тема 2.2.9. Інноваційні процеси 
Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних процесів 

(новинок, нововведень). Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу. 
Еволюційні й революційні форми НТП. Науково-технічні революції. 
Організаційний прогрес як узагальнюючий фактор використання організаційних, 
соціальних та юридичних введень. Методика визначення ефективності технічних 
нововведень. Народногосподарський (комерційний) економічний ефект від 
створення новинок і використання нововведень. Особливості оцінки 
ефективності організаційних нововведень. 

Тема 2.2.10. Техніко-технологічна база виробництва 
Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники 

техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на 
підприємстві. Змістова характеристика й форми технічного розвитку 
підприємства. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: 
необхідність, сутність, процедура й основні показники. Загальна 
характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої 
потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої 
потужності створюваного і діючого підприємства. Показники і шляхи 
підвищення рівня використання виробничих потужностей. Конверсія та 
диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання. 

Тема 2.2.11. Організація виробництва 
Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих 

процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації 
(автоматизації). Окремі типи виробництва (одиничне, серійне, масове), сутнісна 
характеристика кожного з них. Поняття методів організації виробництва. 
Використовувані методи організації виробництва: його ознаки й сфери 
застосування. Загальна характеристика потокового виробництва. Сутність і 
соціально-економічне значення застосування різних форм організації 
виробництва. Концентрація й розукрупнення виробництва. Малі форми в системі 
господарювання країн з розвинутою ринковою економікою (спеціалізація, 
кооперування й конверсія виробничих підприємств, їх об’єктивна необхідність, 
сутність, показники рівня розвитку та ефективності розвитку). 

Тема 2.2.12. Виробнича і соціальна інфраструктура 
Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й 

соціальна інфраструктура. Відокремлення сфери капітального будівництва із 
специфічного елемента виробничо-соціальної структури. Поняття й функції 
системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство. 
Інструментальне господарство. Необхідність та організація енергетичного 
господарства й транспортної служби. Складське господарство підприємства. 
Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових 
умов господарювання. Сучасні проблеми соціального захисту працівників 
підприємства. Визначення капітального будівництва як здійснення 
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розширеного відтворення об’єктів основного виробництва та інфраструктури, а 
також простого відтворення будівель і споруд. 

Тема 2.2.13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності 
підприємства 

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів 
господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків 
досягнення цього стану. Принципові основи планування. Планування як 
домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система 
планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства. 
Бізнес-планування: сутність і призначення. Типовий зміст і методика розробки 
окремих розділів бізнес-плану. Необхідність, методи й принципи державного 
економічного регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання. 
Державні й комерційні кредити, їх види та умови надання суб’єктам 
господарювання. 

Тема 2.2.14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність 
продукції (послуг) 

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірювання 
обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й 
реалізована продукція. Поняття, функції та принципи маркетингової діяльності. 
Стратегія й тактика маркетингу підприємства. Схема формування виробничої 
програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. Характеристика матеріально-
технічного за без-печення підприємства. Форми й системи МТЗ. Обчислення 
потреби підприємства в матеріалах. Якість продукції (послуг) як економічна 
категорія. Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття й визначення рівня 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Технічні, 
організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й 
конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників. 
Стандартизація продукції, її складові елементи і принципи здійснення. Наявні в 
Україні стандарти й технічні умови, сфери їх застосування. Економічна й соціальна 
ефективність стандартизації та сертифікації продукції. Державний нагляд за 
дотриманням вимог стандартів, здійснюваний територіальними органами 
Держстандарту України – центрами стандартизації, метрології та сертифікації. 

Тема 2.2.15. Продуктивність, мотивація та оплата праці 
Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до 

розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники 
зростання продуктивності праці. Мотивація як процес стимулювання людей до 
ефективної трудової діяльності. Можливі моделі мотивації трудової 
діяльності. Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата 
праці. Функції оплати праці та їх реалізація. Сучасна державна політика 
оплати праці, формування внутрішньо фірмової політики оплати праці. 
Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Єдина тарифна система 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, вибір форм систем оплати праці на 
підприємства різних форм власності. Сутність і стимулююча роль участі 
працівників фірми в її прибутках. Системи участі працівників у прибутках за 
результатами виробничо-господарської діяльності й на основі відносин 
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власності. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках 
власності приватизованих підприємств. 

Тема 2.2.16. Витрати та ціни на продукцію 
Валові витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний 

показник. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками 
(ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення 
на одиницю продукції). Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. 
Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. 
Загальний рівень валових витрат на виробництво валової, товарної й 
реалізованої продукції. Калькулювання та його місце в економічних 
розрахунках. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обґрунтування 
й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах. Групи чинників 
(способів) зниження валових витрат у розрахунку на одиницю продукції. 
Визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на зменшення 
валових витрат. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін, 
сфери їх застосування. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат до 
ціни. Державне регулювання ціноутворення. 

Тема 2.2.17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності 
підприємства 

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності 
підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Типова 
схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність як відносний 
показник ефективності діяльності підприємства. Способи підвищення 
рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України. Суть, 
важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного 
стану підприємства. Економічна суть і загальний методологічний підхід до 
вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. 
Змістова характеристика видів ефективності виробничо-господарської та 
комерційної діяльності. Система показників ефективності виробництва. 
Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної 
ефективності діяльності підприємства. Класифікація чинників зростання 
ефективності виробництва за певними ознаками. Розподіл внутрішніх чинників на 
так звані тверді і м’які. Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва. 

Тема 2.2.18. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 
Характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. 

Класифікація видів економічної безпеки. Способи визначення оцінки 
економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують 
відповідний рівень економічної безпеки підприємства. Необхідні заходи й 
шляхи реалізації стратегії досягнення незалежної економічної безпеки 
конкретного суб’єкта господарювання. 

Тема 2.2.19. Реструктуризація й санація підприємств 
Система виживання підприємства в ринкових умовах господарювання. Її 

ознаки, необхідність практичного використання й змістова характеристика. 
Реструктуризація підприємства як найрадикальніший метод системи виживання й 
виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. 
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Сутнісна характеристика й можливі реструктуризації підприємства. Розробка й 
здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства. Вітчизняний і 
зарубіжний досвід реструктуризації суб’єктів господарювання. Суть механізму 
санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. Програма санаційних 
заходів фінансово-економічного характеру. Практика й ефективність суб’єктів 
господарювання в Україні. 

Тема 2.2.20. Банкрутство й ліквідація підприємств 
Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Причини й 

симптоми банкрутства фірми. класифікація чинників, що сприяють банкрутству 
фірми. Основні положення Закону України «Про банкрутство». Процес ліквідації 
(припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання. Комплекс 
організаційно-економічних заходів і допустима тривалість процесу ліквідації 
підприємства (організації)-банкрута. 

 
 

2.3. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Тема 2.3.1. Сутність, завдання та методи комерційної діяльності 
Сутність комерційної діяльності. Відмінності між поняттям «комерційна 

діяльність» та «підприємництво». Завдання дисципліни. Об'єкти комерційної 
діяльності: товари, послуги, особливі об'єкти комерційної діяльності. Принципи 
комерційної діяльності. Методи і прийоми пізнання комерційної діяльності. 

Тема 2.3.2. Комерційна діяльність на промисловому підприємстві 
Основні організаційно-правові форми підприємств. Прості організаційно-

правові форми підприємств: підприємства; господарські товариства; 
кооперативи. Складні організаційно-правові форми підприємств: асоціації; 
корпорації; консорціуми; концерни; спілки кооперативів. Організація 
комерційної служби на підприємстві. Функції комерційної служби підприємства. 
Підрозділи комерційної служби. Закупівельна комерційна діяльність. Визначення 
стратегії забезпечення підприємства матеріальним ресурсами, комплектуючими, 
напівфабрикатами тощо. Основні етапи планування закупівельної комерційної 
діяльності. Визначення економічної партії закупівлі матеріальних ресурсів.  
Вартісний аналіз заготівельної сфери. Раціоналізація організації закупівельною 
діяльністю підприємства на основі АВС-аналізу. Організація комерційних 
зв'язків і вибір потенційного постачальника. Основні критерії вибору 
постачальника. Збутова комерційна діяльність. Складові елементи збутової 
комерційної діяльності. Вибір ефективних каналів збуту. Етапи аналізу збутової 
діяльності підприємства. Визначення точки беззбитковості діяльності 
підприємства. Показник безпеки комерційної діяльності та методика його 
розрахунку. Види та сутність операційного важеля.  

Тема 2.3.3. Організація господарських зв’язків у комерційній 
діяльності 

Суть і порядок укладання господарських зв’язків у комерційній 
діяльності. Оферта та її види. Сутність акцепту. Проведення комерційних 
переговорів. Особливості ведення комерційних переговорів. Налагодження 
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ділових зв’язків. Сутність та функції договорів. Види договорів. Зміст та 
структура договору постачання. Основні форми розрахунків. Претензійна 
робота. 

Тема 2.3.4. Комерційна діяльність на оптовому ринку 
Сутність оптової торгівлі. Функції оптової торгівлі. Класифікація 

підприємств оптової торгівлі. Методи оптового продажу товарів. Оптова 
торгівля на ярмарках і виставках. Оптова торгівля товарами на біржах. Види 
бірж. Функції бірж. Основні види біржових операцій: купівля-продаж реального 
товару, форвардні операції, ф’ючерсні операції. Сутність операції хеджування. 
Оптова торгівля товарами на аукціонах. Сутність та види аукціонних торгів. 
Типові об’єкти аукціонних торгів. Послідовність (етапи) проведення аукціонних 
торгів. Оптова торгівля товарами на тендерах. Сутність та види тендерів. Типові 
об’єкти тендерної торгівлі. Етапи проведення тендеру. Критерії визначення 
переможця тендеру. 

Тема 2.3.5. Комерційна діяльність на роздрібному ринку 
Сутність та функції роздрібної торгівлі. Класифікація підприємств 

роздрібної торгівлі. Методи роздрібного продажу товарів: магазинні форми 
продажу товарів; позамагазинні форми продажу товарів; особливі форми 
продажу товарів. Асортимент товарів та його показники. Асортиментна політика. 
Вплив чинників на побудову асортименту товарів у торговельній мережі. 

Тема 2.3.6. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність 
Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної 

діяльності. Інформаційні продукти і послуги. Місце та роль інформаційно-
консультаційних центрів на товарному ринку. Завдання та функції 
маркетингово-збутових центрів. Організаційно-комерційні послуги:види, 
організація надання. Ефективність інформаційних та організаційно-
комерційних послуг. 

Тема 2.3.7. Оцінка ефективності комерційної діяльності та 
комерційний ризик 

Показники ефективності комерційної діяльності: інтегральні показники 
ефективності; узагальнюючі показники ефективності; специфічні показники 
ефективності. Об’єкти та суб’єкти комерційного ризику. Комерційний ризик. 
Аналіз і оцінка комерційного ризику. Основні причини виникнення 
комерційного ризику. Шляхи зниження комерційного ризику. 

Тема 2.3.8. Поняття і соціально-економічне значення культури 
торгівлі  

Основні елементи культури обслуговування. Критерії і показники рівня 
культури торговельного обслуговування: стійкість асортименту товарів; затрати 
часу покупців на очікування обслуговування; рівень культури обслуговування; 
узагальнюючий коефіцієнт рівня культури обслуговування. 

Тема 2.3.9. Психологічні аспекти  торговельного обслуговування 
Психологічні фактори торговельного обслуговування. Психологічна 

характеристика особистості. Психологія спілкування в торгівлі. Психологічні 
етапи процесу продажу товарів. Професійна етика продавця. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
з фахових дисциплін для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальності 075 «Маркетинг», освітньої програми «Маркетинг» 

на основі освітнього ступеня / освітньо-кваліфікаційного рівня 
 

 
Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 
(найбільш повну) відповідь. 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 
максимальний бал (4 бали). 

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

3. Загальна кількість балів, яку може набрати вступник, складає 200. 
4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100. 
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– 2004. – 400 с. 

41. Войчак А. Дослідження сучасних концепцій маркетингу та 
маркетингового менеджменту / А. Войчак, В. Шумейко // Маркетинг в Україні. – 
2009. – №4. – С.52-55. 

42. Воронкова В.Г. Планування та прогнозування в умовах ринку: Навч. 
посібник / В. Г. Воронкова. – К.: Професіонал. – 2006. – 608 с. 

43. Житник О. Маркетингові дослідження в Україні: тенденції та прогнози 
/ О. Житник // Маркетинг в Україні. – 2011. – №1. – С.8-11. 

44. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: Підручник / Е.А. Зінь. - 
К: Професіонал. – 2004. – 320 с. 

45. Зозульов О. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних 
промислових підприємств у сучасних умовах / О. Зозульов, М. Базь, Т. Царьова 
// Вища школа. – 2008. – №6. – С.50-68. 

46. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / В.В. 
Іванова. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 472 с. 

47. Інновації в маркетингу промислового підприємства : Монографія / О. С. 
Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. С. 
Тєлєтова. – Суми : Сумський державний університет. – 2013. – 282 с. 

48. Кіндрацька Г.Л. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / Г.Л. 
Кіндрацька. – К: Знання. – 2006. – 366 с. 

49. Ковшова І. О. Формування процесу маркетингових досліджень на 
підприємстві / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук // Економіка & держава. – 2011. – 
№2. – С.62-64. 

50. Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг 
/ Л. Попова, О. Прядко, М. Мітяєва, О. Данніков // Маркетинг в Україні. – 2013. – 
№2. – С.23-32. 

51. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та 
напрями розвитку: Монографія / А.П. Наливайко. - К: КНЕУ. – 2001. – 227 с. 
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52. Поліщук І.І. Management of marketing potential of the enterprise as an anti-
crisis means of influence on final results of its activities/ І.І. Поліщук // Socio-
economic problems of management: theory and practice. – Collective monograph. – 
Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2016. – 92 p. – С. 63-72.  

53. Поліщук І.І. Застосування франчайзингової системи у діяльності 
національного оператора поштового зв’язку / І.І. Поліщук. – Маркетинг та 
логістика в системі менеджменту: Матеріали Х міжнародн. науково-практ. конф., 
Націон. Університет «Львівська політехніка», м. Львів, 6-8 листопада 2014р.. – 
Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. - С.290-292. 

54. Поліщук І.І. Маркетингові ризики застосування інновацій на вітчизняних 
машинобудівних підприємствах / І.І. Поліщук, А.Л. Мала // Глобальні та 
національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. - Миколаїв: 
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – 
Вип.9. – С.392-396. 

55. Поліщук І.І. Методи дослідження маркетингового потенціалу 
торговельного підприємства / І.І. Поліщук, В.В. Шарко // Економіка та 
суспільство. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – №4.  – 
С.207-215. – Режим доступу до ресурсу: www.economyandsociety.in.ua. 

56. Поліщук І.І. Особливості використання мережі Інтернет в маркетинговій 
стратегії підприємства / І.І. Поліщук, Н.Р. Рабей. – Promising problems of economics 
and management: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», 
Montreal, Canada, 2015.- 500 p. – Р. 487-490. 

57. Поліщук І.І. Особливості контролінгу маркетингової діяльності 
підприємства / І.І. Поліщук, О.О. Шепарська. – Молодий вчений: Науковий 
журнал. - №9(24). – 2015. - С. 49-53.  

58. Поліщук І.І. Роль аутсорсинга в маркетинговой деятельности 
предприятия / І.І. Поліщук, Н.П. Слободяник, В.В. Каправий. – Scientific Letters of 
Academic Society of Michal Baludansky. Volume 3, No. 2/2015. – С.6-9. 

59. Поліщук І.І. Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства 
/ І.І. Поліщук // Науковий вісник Полісся (Web of Science). – Чернігів: ЧНТУ, 
2016. – №2(6). – 200 с. – С.97-102.  

60. Поліщук І.І. Формування маркетингового потенціалу підприємства як 
антикризовий захід впливу на кінцевий результат діяльності / І.І. Поліщук, В.В. 
Шарко // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 
інтеграції України: Збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної 
конференції. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Ч. 
2. – 594 с. – С.49-55. 

61. Фірсова С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах 
маркетингової орієнтації / С. Фірсова, К. Литвин // Маркетинг в Україні. – 2013. – 
№2. – С.39-45. 

62. Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг у сучасних умовах 
господарювання / Н.І. Чухрай // Вісник Національного університету «Львівська 
політехніка». – 2013. – №754. – С.92-98. 

63. Язвінська Н. Стратегічні орієнтири маркетингової діяльності 
підприємтсва / Н. Язвінська // Маркетинг в Україні. – 2013. – №2. – С.46-50. 

http://www.economyandsociety.in.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D$
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4.1.3. Інтернет-ресурси: 

64. База маркетингової інформації. Аналіз ринків. Огляд ринків. – Режим 
доступу: http://www.marketing.vc. 

65. Українська асоціація директ-маркетингу. – Режим доступу: 
http://www.uadm.com.ua. 

66. Marketing-profs. – Режим доступу: http://www.marketingprofs.com. 
67. Міжнародна маркетингова група. – Режим доступу: 

http://www.marketing-ua.com. 
68. Менеджмент і маркетинг. – Режим доступу: http: management.com.ua. 
69. Інформаційно-комерційна система «Маркетинг-термінал2000». – Режим 

доступу: http://www.marketland.com.ua. 
70. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Режим 

доступу: http://sun.vtei.com.ua. 
 
 
4.2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

4.2.1. Основний: 
1. Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник 

/ О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 
2010. – 488 с. 

2. Гринчуцький В. І.  Економіка підприємства : Навчальний посібник 
/ В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., перероб. та 
допов. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. 

3. Економіка підприємства : Опорний конспект лекцій / авт.: Н. М. 
Гуляєва, І. О. Чаюн, Г. М. Богославець, Л. Л. Стасюк, І. Ю. Бондар, С. І. Губар. – 
К. : КНТЕУ, 2010. – 120 с. 

4. Економіка підприємства : Опорний конспект лекцій / авт.: Т. І. 
Ткаченко, С. П. Гаврилюк. – К. : КНТЕУ, 2015. – 168 с. 

5. Економіка підприємства: збірник тестів і задач : Навчальний 
посібник / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : 
Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. 

6. Економіка та фінанси підприємства: методика розв'язання 
практичних задач : Навчальний посібник / Л. О. Лігоненко, І. В. Височин, 
О. В. Корольова-Казанська та ін. – К. : КНТЕУ, 2011. – 336 с. 

7. Заболотний Г. М.  Ринкова трансформація економіки регіону : 
Підручник / Г. М. Заболотний, В. І. Захарченко, А. М. Ступницький. – Вінниця : 
Консоль, 2012. – 536 с. 

8. Захарченко В. І.  Економіка підприємства: практикум (збірник задач і 
виробничих ситуацій) : Навчальний посібник / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, 
Л. В. Ширяєва. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 144 с. 

9. Іванілов О.С. Економіка підприємства : Підручник / О. С. Іванілов. – 2-
ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 728 с. 

10. Калініченко О. В.  Економіка підприємства : практикум : Навчальний 
посібник / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600 с. 

http://www.uadm.com.ua/
http://www.marketingprofs.com/
http://www.marketland.com.ua/
http://sun.vtei.com.ua./
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11. Ковальчук І. В. Економіка підприємства : Навчальний посібник 
/ І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

12. Маслак О. І.  Економіка промислового підприємства : Навчальний 
посібник / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 
172 с. 

13. Мацибора В.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник 
/ В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. 

14. Нестерчук Ю. О.  Економіка підприємства : Навч.-метод. посібник 
/ Ю. О. Нестерчук, С. А. Сегеда. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 372 с. 

15. Петренко М. І.  Економіка підприємства : Навчальний посібник 
/ М. І. Петренко, А. Г. Драбовський, В. М. Петренко ; під заг. ред. М.І. 
Петренка. – Вінниця : Консоль, 2010. – 510 с. 

16. Планування і контроль на підприємстві : Навчальний посібник 
/ М. Данилюк, О. Лесюк, Р. Бойчук та ін. ; за ред. М. О. Данилюка. – Львів : 
Магнолія 2006, 2009. – 531 с. 

17. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, 
ефективність: Навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. — К.: 
КНЕУ, 1998. — 352 с. 

18. Примак Т.О.  Економіка підприємства : Навчальний посібник 
/ Т. О. Примак. – 5-те вид., стер. – К. : Вікар, 2008. – 219 с. – (Вища освіта 21-го 
століття). 

19. Тирпак І. В.  Основи економіки та організації підприємництва : 
Навчальний посібник / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. – К. : Кондор, 
2012. – 270 с. 

20. Фролова Л. В.  Тренінг з економіки підприємства : Навч.-метод. 
посібник / Л. В. Фролова, О. С. Кравченко. – К. : Кондор, 2013. – 154 с. 

21. Череп А. В.  Діяльність підприємств промислово-фінансових груп 
харчової промисловості в ринкових умовах господарювання : Монографія 
/ А. В. Череп, Г. Д. Потопа, К. С. Брутян. – К. : Кондор, 2009. – 304 с. 

22. Чорна Л.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник 
/ Л. О. Чорна, Н. В. Корж, І. В. Левицька. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 372 с. 

23. Яркіна Н. М.  Економіка підприємства : Навчальний посібник 
/ Н. М. Яркіна. – К. : Ліра-К, 2013. – 497 с. 

 
4.2.2. Додатковий: 

24. Внутрішній економічний механізм підприємства : Навчальний 
посібник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, Р. В. Тульчинська та ін. – К. : Центр 
учбової літератури, 2008. – 206 с. 

25. Гевко І. Б.  Організація виробництва : теорія і практика : Підручник 
/ І. Б. Гевко, А. О. Оксентюк, М. П. Галущак. – К. : Кондор, 2008. – 178с. 

26. Економіка підприємств: Підручник: У 2 т. / За ред. С. Ф. Покропивного. 
— К.: Хвиля–Прес, 1995. —Т.1 —400 с.; Т.2—280 с. 

27. Економіка підприємства / О. І. Андрусь, Н. Я. Бойчук, 
М. В. Вербицька та ін. – 2-ге вид., стер. – К. : Ельга - НКНТ, 2009. – 780 с. 

28. Економіка підприємства ресторанного господарства : Опорний 
конспект лекцій / уклад.: В. Г. Міска, С. П. Гаврилюк. – К. : КНТЕУ, 2009. – 122 с. 
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29. Економіка підприємства: теорія і практикум : Навчальний посібник 
/ В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич та ін. ; за ред. Н. Г. Міценко, О. 
І. Ященко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 688 с. 

30. Іванов В. Б.  Потенціал підприємства : Наук.-метод. посібник 
/ В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300 с. 

31. Іванюта П. В.  Управління ресурсами та витратами : Навчальний 
посібник / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С.М. Іванюти. – К. : Центр 
учбової літератури, 2009. – 320 с. 

32. Кривов'язюк І. В.  Підприємство в умовах ринку : Навчальний 
посібник / І. В. Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2009. – 840 с. 

33. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості : 
Підручник / Т. Л. Мостенська, І. А. Бойко, І. М. Болотіна та ін. – кер. кол. авт. і 
наук. ред. д.е.н., проф. Т. Л. Мостенської. – К. : Кондор, 2012. – 492 с. 

34. Управління матеріальними ресурсами : Енциклопед. слов. 
/ О. В. Антонюк, О. В. Баєва, М. Ф. Головатий та ін. ; за ред. Г. В. Щокіна, О. В. 
Антонюка, М. Ф. Головатого, М. О. Копнова. – К. : Персонал, 2009. – 376 с. 

35. Федорова В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній : 
Навчальний посібник / В. А. Федорова, О. А. Соловйова. – К. : Центр учбової 
літератури, 2008. – 232 с. 

36. Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг : 
Навчальний посібник / А. В. Шлійко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 376 
с. 

 
4.2.3. Інтернет-ресурси: 

37. Нормативні акти України. – Режим доступу:  http://www.nau.kiev.ua. 
38. Новини України. – Режим доступу: http: //www.uatoday.net. 
39. Каталог підприємств. – Режим доступу: http://www.cismarket.com. 
40. Загальноукраїнські та регіональні довідники і бази даних по 

підприємствах, товарах і виробниках. – Режим доступу: http://www.mcta-
ukraine.eom/WlNP/spravka. 

41. Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:  http://rada.gov.ua. 
42. Сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: 

http:www.kmu.gov.ua. 
43. Газета «Галицькі контракти». – Режим доступу: http:/www.gc.lviv.ua. 
44. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Режим 

доступу: http://sun.vtei.com.ua. 
 

http://www/
http://www.cismarket.com/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.gc.lviv.ua/
http://sun.vtei.com.ua./
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4.3. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
4.3.1. Основний: 

1. Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: 
Підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук ; За ред. Апопія В.В., 
Гончарука Я.А. – Львів : ЛКА, 2001. – 450с. 

2. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: 
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