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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Програма фахового вступного випробування і додаткового вступного
випробування для вступників, які вступають на основі ступеня бакалавра
здобутого за іншою спеціальністю, містить питання з нормативних та
професійно-орієнтованих дисциплін, які випускники слухали під час навчання
при здобутті ступеня бакалавра.
Додаткове вступне випробування проводиться у вигляді фахового
випробування з нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін
відповідної спеціальності у формі тестування. Тестове завдання складається з
10 питань першого рівня складності. Кожне питання оцінюється трьома
балами. Абітурієнт вважається допущеним до основного фахового вступного
випробування, якщо отримав не менше 50% балів. Тривалість тестування – 0,5
год.
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.
Тестове завдання складається з 30 питань трьох рівнів складності (по 10 питань
кожного рівня), які оцінюються за 100-бальною шкалою. Кожне питання
першого рівня оцінюється 2,5 балами, другого – 3,5 балами, третього – 4
балами. Із запропонованих відповідей на кожне питання необхідно вибрати
номер правильної відповіді і внести її у талон відповідей. Тривалість
тестування – 1,5 години.
Вступник вважається допущеним до конкурсу, якщо отримав позитивну
оцінку, а саме – не нижче 124 бали за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.
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ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1. Підприємство як суб'єкт та об'єкт ринкових відносин
Підприємство як статутний суб'єкт господарювання. Напрями його
діяльності та права в галузі планування, управління ресурсами, розпорядження
доходами і прибутками.
Підприємство як об'єкт купівлі-продажу - вартість майна та вартість
підприємства, методи їх визначення.
Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства:
інфраструктура ринку, що обслуговує підприємство, її характеристика
(торгово-посередницька,
виробнича,
фінансово-кредитна,
науковоінформаційна та ін.). Організаційно-економічні умови функціонування
підприємства.
Поняття
економічного
суверенітету,
самоокупності,
рентабельності, самофінансування.
Конкурентне ринкове середовище підприємства. Поняття інтенсивності
конкуренції. Методичні підходи до визначення інтенсивності конкуренції на
базі ринкових часток підприємств-конкурентів. Поняття межі конкурентного
ринку. Фактори, що впливають на визначення межі конкурентного ринку.
Види конкурентних протиріч, визначення та класифікація конкурентів.
Негативні та позитивні чинники наявності конкурентів на ринку. Конкурентна
політика підприємства.
Економічні обмеження створення та діяльності підприємства.
Механізм державного регулювання діяльності підприємства. Пряме
державне регулювання діяльності підприємства та його механізм. Економічне
регулювання та його важелі.
Класифікація підприємств та характеристика їх видів, Економічні
особливості різних видів підприємств.
Тема 2. Цільові характеристики діяльності підприємства на
ринку
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».
Тема 3. Планування діяльності підприємства
Планування як процес. Його необхідність та доцільність у ринкових
умовах.
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Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану,
класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та
соціального розвитку підприємств, їх зміст. Методи планування, їх
характеристики та умови раціонального застосування.
Стратегічне планування, його відмінність від традиційного планування та
обмеження у використанні. Поняття стратегії підприємства.
Організаційно-економічні
передумови
обґрунтування
стратегії
підприємства: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування
підприємств, визначення цілей діяльності підприємства та їх пріоритетності.
Розробка варіантів стратегії. Критерії оцінки їх якості на основі наявного
ресурсного забезпечення, глибини обґрунтування, ступеня важливості
потенційного результату, ймовірності його досягнення. Діагностика поточної
реалізації обраної стратегії: визначення ступеня реалізації стратегії; розробка
варіантів її адаптації до діючих умов конкурентного середовища.
Тема 4. Виробнича потужність підприємства
Поняття «виробнича потужність підприємства», «виробнича потужність
структурних підрозділів, окремих ланок виробництва, основного виду
обладнання». Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої
потужності підприємства.
Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу
роботи обладнання.
Системи та методи визначення потужності підприємства. Специфіка
розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіка.
Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна,
середньорічна виробнича потужність. Баланс виробничої потужності
підприємства. Взаємозв'язок виробничої потужності та пропускної
спроможності підприємства.
Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої
потужності. їх класифікація і характеристика. Резерви зростання виробничої
потужності підприємства.
Тема 5. Планування виробничої діяльності підприємства
Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських
планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Класифікація видів
продукції підприємства за ступенем готовності, характером об'єкта
виробництва, особливостями використання, напрямками збуту.
Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх
специфіка по галузях господарювання. Показники виробничої програми:
товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована
продукція. Поняття внутрізаводського та валового обороту. Взаємозв'язок між
показниками, методика розрахунку, характер використання.
Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми.
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Методичні інструменти аналізу виконання виробничої програми
підприємства.
Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції, та їх врахування
при формуванні виробничої програми.
Системи та методи планування виробничої програми підприємства.
Основні фази процесу планування. Методи планування, визначення
необхідного та можливого обсягів виробничої програми підприємства.
Умови оптимізації обсягів випуску продукції у конкурентному
середовищі. Методичні підходи до оптимізації виробництва у середовищі,
критерії оптимізації. Методи і показники оптимального визначення варіантів
виробничої програми. Умови забезпечення виконання виробничої програми
підприємства.
Управління обсягами реалізації продукції підприємства, залишками
готової продукції.
Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та
реалізації продукції.
Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства
Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства.
Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок у
процесі виробництва. Особливості ресурсного потенціалу підприємств різних
галузей економіки. Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу
підприємства.
Оптимальне співвідношення ресурсів. Критерії оптимізації структури
ресурсного потенціалу. Поняття ефективності використання ресурсів
підприємства. Показники рентабельності та ресурсовіддачі. Проблеми вартісної
оцінки трудових ресурсів підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень
ефективності використання ресурсів. Основні напрями підвищення
ефективності ресурсного потенціалу підприємства.
Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства.
Склад матеріальних ресурсів і їх характеристика. Зміст плану матеріальнотехнічного забезпечення. Збалансування розміру потреби в ресурсах і джерел її
забезпечення. Планування матеріально-технічного забезпечення, його
взаємозв'язок з фінансовими можливостями і стратегією розвитку
підприємства.
Вибір раціональних видів господарських зв'язків та фактори, що їх
обумовлюють. Оцінка ефективності довгострокових господарських зв'язків.
Система організації постачання матеріальних ресурсів, підходи до її
здійснення. Поняття комплексного матеріально-технічного постачання
ресурсів, умови його застосування та економічні переваги.
Поняття оптимальної партії постачання та регламенту поставки. Критерії
оптимізації партії постачання та обґрунтування її обсягу.
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Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за
елементами: основні матеріали, допоміжні матеріали, комплектуючі, паливо і
електроенергія, інструменти, тара та інше.
Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних
ресурсах. Види норм і їх характеристика. Методи розробки норм витрат.
Значення та напрямки підвищення ресурсозбереження на виробництві.
Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та
призначення.
Класифікація
виробничих
запасів.
Показники,
що
характеризують виробничі запаси, та методика їх розрахунку. Нормування
виробничих запасів як важливий етап управління ними. Методи нормування
виробничих запасів (сировини та матеріалів, інвентарю та швидкозношуваних
предметів праці, інструменту, комплектуючих та ін.). Планування потреби
підприємства у виробничих запасах. Форми та методи оперативного
управління виробничими запасами. Системи та методи внутрішнього контролю
за запасами матеріально-сировинних ресурсів.
Тема 8. Основні фонди підприємства
Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу. Засоби
праці як фактор виробництва та капіталу, взаємозв’язок між ними. Особливості
формування засобів праці в умовах ринкової економіки.
Поняття основних фондів підприємства як елементу матеріальних
ресурсів.
Характеристика
складу
основних
фондів
за
річними
класифікаційними ознаками. Оцінка основних фондів: первісна, поновлена,
залишкова вартість. Поняття ліквідаційної вартості.
Фізичний та моральний знос основних фондів. Причини морального зносу
та їх характеристика. Економічна природа амортизації 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.
Показники, що характеризують використання основних фондів, їх зміст та
методика розрахунку. Аналіз ефективності використання основних фондів.
Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання основних фондів
та шляхи її підвищення.
Відтворення основних фондів підприємства, умови та форми здійснення.
Поняття капітальних вкладень та капітального будівництва. Нове будівництво,
капітальний ремонт, реконструкція та технічне переобладнання підприємства,
модернізація обладнання як форми відтворення основних фондів.
Порядок та етапи планування основних фондів. Вихідні передумови та
методи планування розвитку основних фондів підприємства за видами та
формами відтворення.
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Тема 9. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників
Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними
ознаками. Принципи формування трудових ресурсів в умовах ринкової
економіки. Основні завдання управління трудовими ресурсами на підприємстві.
Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів.
Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Фактори, що
впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні напрями
підвищення продуктивності праці, та ефективності трудових ресурсів
підприємства. Методи нормування витрат праці на підприємстві.
Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх
характеристика.
Тарифна система, її зміст, призначення та використання на підприємстві.
Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне
регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень ставок та
окладів окремих робітників. Тарифна система, її зміст та умови використання.
Поняття «гнучкого тарифу». Сутність контрактної форми оплати праці.
Спеціальні контрактні форми оплати праці. Соціальні виплати та пільги як
стимулюючий фактор продуктивності.
Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на
підприємствах з різними формами власності. Форми та системи преміювання
на підприємстві.
Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці
підприємства.
Зміст плану з праці та порядок його розробки. Планування потреб
підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його призначення та
порядок складання, Планування загального фонду оплати праці. Методи
розрахунку фонду оплати праці.
Тема 10. Науково-технічний прогрес та інтенсифікація
виробництва
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. Методика розрахунку
ефективності НТП.
Економічний ефект від впровадження заходів НТП. Методика визначення
економічного ефекту, соціальних та економічних результатів впровадження
заходів науково-технічного прогресу.
Тема 11. Поточні витрати підприємства та
собівартість продукції
Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», собівартість
продукції, послуг та робіт». Взаємозв'язок та взаємообумовленість ресурсів і
поточних витрат підприємства.
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Класифікація поточних витрат підприємства за місцем виникнення витрат,
функціональним призначенням, економічними елементами, способом
перенесення на вартість продукції, рівнем еластичності від обсягів
виробництва, ступенем однорідності, періодами, принципами організації
управління. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях економіки.
Поняття управлінський, бухгалтерський, податковий облік витрат.
Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення.
Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства,
собівартість продукції та послуг, шляхи їх економії на підприємстві. Поняття
та призначення центрів відповідальності за розмір витрат.
Собівартість окремих видів продукції. Вибір калькуляційних одиниць.
Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Методи
калькулювання собівартості. Нормативна калькуляція як метод визначення
планової собівартості продукції (послуг, робіт тощо). Порядок віднесення
витрат на собівартість окремих видів продукції. Розрахунок планової
калькуляції. Особливості калькулювання продукції на підприємствах окремих
галузей.
Управління поточними витратами за системою «стандарт-костінг»,
«директ-костінг», сфера застосування, можливості використання, порядок
обчислення витрат при одно- та багатоступеневому розподілі маржинального
(граничного) доходу.
Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. Послідовність розрахунку
нитрпт іш рибництва. Собівартість товарної продукції. Методики складання
зведеного кошторису витрат виробництва.
Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства. Фактори,
що обумовлюють рівень витратомісткості продукції, робіт, послуг
підприємства.
Методи планування поточних витрат підприємства. Розрахунок витрат за
техніко-економічними факторами. Виявлення резервів оптимізації поточних
витрат підприємства.
Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами.
Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства
Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела
утворення. Механізм утворення доходів від звичайної діяльності, доходів від
надзвичайних подій
Доходи від операційної діяльності підприємства. Формування доходів
(виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), інших
операційних доходів. Фактори, що впливають на доходи від операційної
діяльності. Вплив обсягів виробництва, асортиментної та цінової політики
підприємства на утворення доходів від операційної діяльності. Особливості
формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях
господарювання.
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Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності підприємств. Доходи від
участі в капіталі, доходи від участі у спільних підприємствах та ін. Доходи від
фінансових інвестицій: дивіденди, проценти по цінних паперах, доходи від
надання комерційного кредиту, відсотки від розміщення тимчасово вільних
коштів на депозитних вкладах. Інші доходи від звичайної діяльності
підприємства.
Місце доходів у системі показників, що характеризують стан та розвиток
підприємства. Чинники, що визначають розмір доходів різних галузей
економіки. Резерви підвищення доходів.
Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що
обумовлюють їх формування. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів у
окремих галузях економіки. Системи та методи внутрішнього контролю за
доходами підприємства.
Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства,
джерела утворення. Види та класифікація прибутку. Механізм утворення
валового прибутку, фінансових результатів від операційної діяльності,
фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності, фінансових
результатів від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку.
Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на
рентабельність діяльності підприємства. Стратегія управління прибутком
підприємства, етапи розробки. Система організаційного забезпечення
управління прибутком підприємства. Інформаційна база аналізу прибутку.
Системи та методи аналізу прибутку та прибутковості діяльності
підприємства. Оцінка достатності прибутку підприємства.
Методика обґрунтування прибутку на плановий період.
Механізм розподілу та використання чистого прибутку підприємства.
Системи та методи внутрішнього контролю за прибутком.
Тема 13. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства
Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії
ефективності. Вимоги до формування показників ефективності. Система
показників ефективності. Основні та допоміжні показники 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. Методи узагальнюючої
оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.
Часткові показники конкурентоспроможності та їх характеристика.
Організаційно-економічні
та
техніко-технологічні
фактори,
що
обумовлюють конкурентоспроможність підприємства. Прогнозування рівня
конкурентоспроможності та умов його досягнення. Обґрунтування заходів
щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства
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Тема 14. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його
оцінки
Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його
дослідження. Основні елементи, що визначають фінансово-майновий стан
підприємства.
Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану підприємства.
Горизонтальний (трендовий) аналіз. Вертикальний (структурний) аналіз.
Порівняльний (просторовий) аналіз. Аналіз фінансових коефіцієнтів (Е-аналіз).
Факторний аналіз. Експрес-метод діагностики фінансово-майнового стану.
Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства.
Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Сутність
поняття фінансової стійкості підприємства. Класифікація фінансової стійкості
підприємства. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства. Сутність
рентабельності діяльності підприємства. Показники оцінки рентабельності
діяльності підприємства. Показники оцінки ділової активності підприємства.
Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства.
Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Вимоги до
інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства. Послідовність
етапів здійснення інтегральної оцінки фінансово-майнового стану
підприємства.
Тема 15. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства.
Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку
Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській
діяльності. Видова класифікація процесів розвитку. Еволюційна та революційна
концепції розвитку підприємств. Основні форми розвитку підприємства.
Концепції розвитку підприємств. Сучасні моделі розвитку підприємств.
Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку на підприємстві.
Особливості управління підприємством за кожною моделлю розвитку.
Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації
підприємств (організацій) та об’єднань.
Розробка і реалізація програми (бізнес-проекту) трансформації
підприємств. Методичні підходи до визначення ефективності трансформації
господарюючих суб'єктів. Вітчизняний і зарубіжний досвід трансформації та
реструктуризації підприємств.
Тема 16. Економічна безпека підприємства та його антикризова
діяльність
Сутність і фази розгортання кризи. Фактори, що обумовлюють виникнення
кризи. Банкрутство підприємства як результат розвитку кризових явищ в його
діяльності. Фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення ситуації
банкрутства. Види банкрутства підприємства. Методичні підходи до
визначення ймовірності кризи на підприємстві. Інститут банкрутства: сутність,
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цілі та завдання. Процедура розгляду та прийняття рішення у справі про
банкрутство підприємства.
Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб'єкта
господарювання. Оцінювання та продаж майна підприємства-банкрута.
Черговість задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідаційної процедури.
Цілі та форми санації. Відмітні особливості досудової та судової санації
(фінансового оздоровлення). Зміст плану санації. Класифікація санаційних
заходів.
Генезис формування та сучасне розуміння економічної безпеки
підприємств, її місце і роль в системі управління підприємством. Система
показників економічної безпеки підприємства. Оцінювання рівня економічної
безпеки підприємства.
Методи моніторингу економічної безпеки підприємства. Механізми
забезпечення економічної безпеки підприємства.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та
завдання курсу
Сучасна схема товарообміну на світових ринках. Розвиток світової
зовнішньої торгівлі. Участь різних країн у міжнародних економічних зв'язках.
Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки. Участь
України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в
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Україні. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття
об'єктів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Основи державного
управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. Функції Верховної
Ради, Кабінету Міністрів, міністерств фінансів, економіки, Національного
Банку України щодо управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю в областях України. Торгові
представництва за кордоном. Зовнішньоторговельні об'єднання, фірми,
асоціації тощо, умови діяльності на сучасному етапі.
Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професіонально
орієнтованих дисциплін. Актуальність та практична спрямованість курсу, його
структура і послідовність.
Тема 2. Стан і головні напрямки розвитку зовнішньоекономічної
діяльності в Україні
Зовнішньоекономічна політика держави при формуванні ринкової моделі
господарювання. Концепція зовнішньоекономічної політики України.
Характеристика основних показників зовнішньоекономічної діяльності країни.
Обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу України. Торговельний баланс,
сальдо торговельного балансу, причини, які цьому сприяли. Структура
експорту та імпорту. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків з
окремими країнами, групами країн. Ефективність стану зовнішньоекономічних
зв'язків у цілому. Розвиток нових форм зовнішньоекономічних зв'язків в
Україні.
Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Україні
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Нормативно-правові акти України щодо зовнішньоекономічної діяльності.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне
регулювання.
Характеристика
недержавних
органів
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та
валютні біржі та подібне. Економічні інструменти регулювання
зовнішньоекономічної діяльності: податки, збори. Характеристика механізму
формування валютних фондів підприємств. Характеристика адміністративних
методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація зовнішніх контрактів. Оперативне
регулювання. Нетарифні методи регулювання, їх класифікація і
характеристика. Механізм реалізації квот і ліцензій при здійсненні експорту та
імпорту товарів. Система ліцензування і квотування. Антидемпінгове та
компенсаційне мито. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності.

12

Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності
Основні напрями митної політики України. Характеристика органів
державного регулювання митної справи, їх структура. Організація системи
митного контролю. Форми здійснення митного контролю. Порядок митного
оформлення товарів. Єдиний митний тариф. Види і ставки мита, обмеження
щодо експортно-імпортних і транспортних операцій.
Митні документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів,
форми декларування, процедура декларування. Поняття вантажної митної
декларації. Поняття митної вартості. Механізм нарахування та види митних
платежів. Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.
Тема 5. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні
ринки. Умови існування. Критерії вибору форм виходу підприємств на
зовнішні ринки. Вивчення і аналіз умов ринку. Дослідження потенційних
можливостей фірми.
Пошук партнерів при здійсненні безпосередніх експортно-імпортних
операцій. Способи встановлення контактів з потенційним партнером. Тактика і
стратегія проведення переговорів. Укладання угод з ініціативи продавця.
Укладання угод з ініціативи покупця. Поняття оферти, її види. Акцепт.
Комерційні документи, запит і замовлення, процедура їх використання.
Тема 6. Зустрічна торгівля, її види
Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції натурального обміну
(бартер). Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів,
запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі,
авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «оффсет», рамочні угоди,
угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту,
програми пов'язання імпорту та експорту і обов'язки, які передбачають участь
інвестора в експорті товарів країни-імпортера.
Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на
комерційній основі, виробнича кооперація, операції з давальницькою
сировиною. Розповсюдження операцій зустрічної торгівлі в Україні.
Регулювання щодо їх здійснення на території.
Тема 7. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках
Характеристика та класифікація посередників за обсягом повноважень і за
місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках. Агенти, представники,
брокери, маклери. Угоди комісії, їх особливості. Угоди чистої комісії. Угоди
консигнації, особливості і можливості здійснення. Способи консигнації.
Торгові агенти, агенти повірені: обов'язки, особливості, регулювання.
Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку. Прості агенти, агенти з правом
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«першої
руки»,
монопольні
(ексклюзивні)
агенти.
Регулювання
посередницьких операцій в Україні.
Оренда машин і устаткування. Класифікація, характеристика та
особливості виконання лізингових операцій. Закордонний досвід щодо
здійснення лізингових операцій. Практика лізингу в Україні Правове
регулювання лізингових відносин.
Тема 8. Організацій і техніка підготовки, укладання та виконання
зовнішньоекономічних контрактів
Суть і мета договірних відносин між підприємствами на зовнішньому
ринку. Права і обов'язки сторін. Регулювання укладання міжнародних
договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН щодо договорів міжнародної
купівлі-продажу товарів.
Етапи здійснення експортно-імпортної угоди. Види контрактів та їх
класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів Способи
встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями
товару.
Тема 9. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу
Типові контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення.
Можливий набір умов (розділів) контракту. Умови контракту: обов'язкові та
додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула.
Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті Базисні умови
поставки. Транспортні умови. Термін і дата постачання. Пакування і
маркування. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару.
Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови. Термін
поставки, вимоги до нього. Етапи виконання експортно-імпортного контракту.
Базисна умова поставки товарів. Суть та еволюція умов «Інкотермс».
Характеристика основних груп: Е, F, С, D. Поділ базисних умов в залежності
від виду транспорту.
Тема 10. Ціна товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу
Особливості цінової політики на зовнішньому ринку. Цілі визначення цін в
міжнародних контрактах. Методи встановлення зовнішньоекономічних цін.
Рівень ціни, базис ціни. Спосіб фіксації ціни. Тверда ціна, ковзна ціна, ціна з
наступною фіксацією. Суть контрактної ціни. Визначення конкурентної ціни.
Порядок розрахунків ціни за конкурентними листами. Поняття індикативних цін.
Тема 11. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних
контрактів
Валютні умови контракту. Валюта ціни і валюта платежу. Курс
перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Валютні ризики, умови їх
виникнення. Можливості запобігання та страхування валютних ризиків.
Валютні обмовки, їх види. Банківські операції щодо страхування валютних
ризиків. Хеджування, валютні опціони, ф'ючерсні операції.
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Тема 12. Умови платежу. Форми розрахунків
Форми платежу: готівка, авансовий, в кредит. Кредитні засоби платежу.
Чеки, їх види, гарантії. Вексель: форма, акцепт, аваль. Банківський переказ.
Види акредитивів, загальні положення щодо використання. Акредитив у
розрахунках за експортні товари, акредитив у розрахунках по імпорту. Інкасо,
документарне інкасо, чисте. Відкритий рахунок.
Тема 13. Організація і технологія міжнародних перевезень
Принципи управління комерційною діяльністю транспортних установ в
Україні.
Транспортні умови комерційних контрактів. Фрахт та страхування
міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень: морські, автомобільні,
повітряні, залізничні. Організація та технологія міжнародних перевезень.
Порядок заповнення міжнародної транспортної документації. Особливості
транспортного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в Україні.
Порядок надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. Методика визначення ціни за
транспортне обслуговування.
Тема 14. Організація та функціонування підприємств з іноземним
капіталом
Порядок створення змішаних підприємств " за " участю українського
капіталу за кордоном, їх види, умови існування та ліквідування. Комерційна
діяльність змішаних підприємств. Прибутки та оподаткування.
Умови та порядок створення підприємств за участю іноземних інвесторів в
Україні. Організаційні аспекти діяльності спільних підприємств. Трансфертне
ціноутворення в спільних підприємств. Утворення фондів і розподіл прибутків.
Оподаткування. Перспективи розвитку спільних підприємств в Україні.
Тема 15. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Україні
Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи
організації валютно-кредитного механізму зовнішньоекономічної діяльності
підприємств. Діяльність Укрексімбанку. Валютні операції. Порядок придбання
і використання валюти. Фінансова звітність резидентів. Порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті. Нормативна база щодо валютного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.
Система валютного контролю. Державні органи, що здійснюють валютний
контроль, їх функції, обов'язки.
Тема 16. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз
виконаних обов'язків щодо експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки
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обігу зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз використаних коштів щодо
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз фінансових результатів і
прибутку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Вплив окремих
напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємства на кінцеві результати
його діяльності.
Тема 17. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності, її сутність, теоретичні
аспекти визначення. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямів
зовнішньоекономічної діяльності, їх кількісна оцінка. Показники ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства (показники ефективності
експорту, імпорту та товарообмінних операцій). Методика розрахунків
показників ефективності. Визначення ефективності зовнішньоторговельних
контрактів.
Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств з
іноземним капіталом.
Можливості підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
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МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій
«управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет
менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як
мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової
економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні
управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси,
кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі
парадигми менеджменту.
Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний
підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий,
експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.
Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту
Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям;
закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон
інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон
еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.
Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети
організації.
Класифікація
принципів
менеджменту.
Принципи
цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги.
Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів.
Взаємозв'язок між принципами менеджменту.
Тема 3. Історія розвитку менеджменту
Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови
виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового
управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських
відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних
систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління:
процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.
Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.
Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної
моделі менеджменту в Україні.
Тема 4. Організації як об'єкти управління
Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище
організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій:
органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні.
Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ
праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління,
структуризація.
17

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована
підсистеми. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи:
параметри «входу», процес перетворення, параметри «виходу».
Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні
характеристики зовнішнього середовища: об'єктивність, взаємозв'язок
факторів, складність, динамічність, невизначеність. Оцінка факторів
зовнішнього середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу
організації.
Культура організації. Типи організацій в Україні.
Тема 5. Функції та технологія менеджменту
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види
управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту.
(Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні),
конкретні (спеціальні) функції менеджменту
Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій. Механізм
реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання
загальних.
Процес управління як сукупність взаємопов'язаних І взаємодіючих
функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.
Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.
Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне
забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення,
зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність,
нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній
взаємозв'язок.
Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування:
визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації;
розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах
застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика,
процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.
Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна
підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес
постановки цілей. Концепція управління за цілями.
Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту
Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління.
Поняття та складові організаційної діяльності.
Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування
повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.
Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес.
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Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна
координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії.
Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність
організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи
структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні
організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури
управління.
Єдиноначальність:
поняття,
сутність.
Централізація
і
децентралізація.
Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які
впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки
організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури
управління. Проектування організаційних структур управління. Формування
структурних елементів.
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту '
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та
фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи
врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і
заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів
мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій
мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі,
принципи, види, форми.
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту
Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі
функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів
вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та
регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання.
Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського контролю.
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види
регулювання. Етапи процесу регулювання.
Тема 11. Методи менеджменту
Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як
сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану.
Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту.
Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як
результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів,
принципів та функцій менеджменту.
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Тема 12. Управлінські рішення
Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат
управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови
прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття
управлінських
рішень.
Моделі
прийняття
управлінських
рішень.
Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій
прийняття рішень. Якість управлінських рішень.
Тема 13. Інформація і комунікації в менеджменті
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація
інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації.
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та
«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у
процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.
Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі
комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні
перевантаження.
Тема 14. Керівництво та лідерство
Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як
об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти
керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне
керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії
лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів
керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та
передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера.
Особливості національних систем керівництва.
Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
Тема 15. Відповідальність та етика у менеджменті
Сутність відповідальності та етики у менеджменті.
Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних
законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як
добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.
Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення
соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.
Причини неетичної поведінки. Заходи щодо забезпечення етичної
поведінки.
Тема 16. Організаційні зміни та ефективність менеджменту ,
Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні
зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень.
Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.
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Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна,
організаційна та соціальна ефективність управління.
Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності
управління, їх склад і методи визначення.
Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями
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