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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Комплексний екзамен має за мету перевірити рівень набутих знань, 

умінь і навичок абітурієнтів, що вступають до магістратури на спеціальність 

051 «Економіка».  

Програма навчальних дисциплін розроблена з метою надання допомоги 

абітурієнтам в підготовці до екзамену. 

Програма охоплює основну проблематику дисциплін, які дозволяють 

перевірити і оцінити необхідний рівень набутих знань та практичних 

навичок, які є базовими для подальшого опанування магістерської програми. 

Екзамен зі спеціальності проводиться у формі письмового тестування. 

Екзаменаційний білет включає 2 теоретичних та 15 тестових завдань, які 

підготовлено згідно переліку екзаменаційних питань. При виконанні завдань 

абітурієнту заборонено користуватися довідковими матеріалами, 

підручниками, а також технічними засобами. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі запропонованих питань із дисциплін «Економіка 

підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка і 

організація інноваційної діяльності», «Стратегія підприємства», 

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» сформовано 

варіанти білетів комплексного екзамену, кожен з яких складається із 2 

теоретичних та 15 тестів. Із усіх представлених на кожен тест відповідей 

абітурієнт має обрати одну, яку він вважає вірною. Змістовно розкриті 

питання, кожне з яких оцінюється в 40 балів та правильно обрана відповідь 

на кожен тест оцінюється у 8 бали. Неправильна відповідь балів не дає. 

Тобто загальна сума всього завдання дає можливість отримати максимум 200 

балів. Після закінчення іспиту, по кожному варіанту комісія визначає суму 

правильних відповідей по тестам. 

Абітурієнт, який за сумою правильних відповідей набрав 100 балів і 

вище (до 200), вважається таким, що склав іспит позитивно. 
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Тривалість іспиту складає 2 академічні години. 
 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на 
вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

 

ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ З ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН ТА СПИСОК 
ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

 «Економіка підприємства» 

Метою вивчення даного курсу є опанування навчального матеріалу та 

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування у 

абітурієнтів здатності самостійно мислити, виконання економічних 

розрахунків, проведення аналітичної і дослідницької роботи.  

Предмет: економічний механізм функціонування підприємства, 

формування та використання його ресурсного потенціалу, з метою 

оптимізації економічних результатів діяльності 

Сутність поняття “економіка підприємства” виходить, насамперед, із 

установлення місця і ролі підприємства у вирішенні основної економічної 

проблеми. В умовах ринкової економіки підприємство є основною ланкою в 

її реалізації, воно не тільки виготовляє продукцію, що користується попитом 

на ринку, але і створює робочі місця, забезпечує зайнятість населення, 

нараховує заробітну плату і т. д.  

Економіка підприємства - це сукупність факторів виробництва 

(власних і залучених), невиробничих факторів (дитячі сади, профілакторії і 

т.д.), фондів обігу, готової продукції, коштів, що знаходяться на рахунках 

підприємства в банку, цінних паперів, нематеріальних фондів власності 

(патенти, ліцензії й інше), прибутків, отриманих у результаті реалізації 

продукції і надання різних послуг. Їхня вартісна оцінка характеризує рівень і 

масштаби розвитку економіки підприємства.   

Ефективність функціонування підприємства і його економічне 

зростання багато в чому залежать від досконалості управління й організації 

всіх сторін його діяльності. Вимоги до управління умовно можна висловити 
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так: знати - могти - хотіти - встигати. Досить відсутності одного з елементів, і 

система руйнується.  

Курс забезпечує підготовку спеціалістів, які мають опанувати 

теоретичні питання курсу, які охоплюють усі аспекти діяльності 

підприємства як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної 

економіки, методи аналізу складних проблем розвитку економіки.  

Структурна архітектоніка програми дисципліни “Економіка 

підприємства” характеризується сучасними підходами до викладення 

матеріалу, надає можливість використати її як наочний посібник, створює 

передумови для впровадження новітніх методів у навчальний процес. 

Абітурієнт повинен знати: 

цілі та напрями діяльності підприємства, правові основи 

господарювання підприємств; 

структуру та класифікацію виробничих фондів, сутність фізичного 

зношення та техніко-економічного старіння засобів праці, їх види, методи 

обліку амортизації, методи оцінки основних фондів, систему показників 

ефективності виробничих фондів; 

сутнісну характеристику оборотних коштів як сукупності поточних 

витрат фінансових коштів підприємства, сфери, які вони обслуговують, 

напрями їх отримання й використання;  

структуру персоналу підприємства, її динаміку, сутність 

продуктивності праці персоналу та методів її вимірювання, системи оплати 

праці, їх функції; 

сутність поточних витрат, як комплексного економічного показника, 

визначення чинників, що впливають на динаміку розміру поточних витрат 

підприємства, технологію обчислення собівартості, методи встановлення 

ціни;  

загальну структуру та технологію складання фінансового плану 

підприємства, визначення понять “прибуток”, “дохід”, а також їх місце серед 

показників фінансових результатів діяльності підприємства, визначення 
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рентабельності як відносного показника ефективності роботи підприємства, 

основні методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства; 

основи забезпечення економічної безпеки підприємства, процеси 

реструктуризації, санації та банкрутства підприємства. 

Абітурієнт повинен уміти: 

аналізувати сучасний стан ринкового середовища та поведінку на 

ньому суб’єктів господарювання; 

характеризувати склад і динаміку основних фондів, визначати вартість 

основних фондів, розраховувати норму амортизації та річних сум 

амортизаційних відрахувань, застосовувати методику обчислення показників 

ефективності використання основних фондів; 

виконувати аналітичні прогнозні розрахунки обсягів оборотних коштів, 

проводити оптимізацію витрат підприємства та його запасів; 

визначати якісні та кількісні характеристики персоналу підприємства, 

аналізувати дані про чисельний, професійний, кваліфікаційний склад 

працівників, розраховувати і оцінювати показники продуктивності праці; 

робити ґрунтовні висновки щодо прогнозних розрахунків витрат і 

визначення їх доцільності, розраховувати собівартість продукції, складати 

кошторис витрат, володіти методикою обчислення цін на продукцію; 

характеризувати фінансову діяльність підприємства, обчислювати 

обсяги власного капіталу та позикових коштів, визначати суму прибутку 

підприємства до оподаткування, масштаби та обсяги підвищення 

прибутковості підприємства, дослідити динаміку й шляхи підвищення 

рентабельності на підприємстві, оцінити фінансово-економічний стан 

підприємства по групі показників; 

оцінювати рівень економічної безпеки підприємства за всіма її 

функціональними складовими, знати порядок проведення реструктуризації 

підприємства, визначати цілі та стратегії санації, визначити вірогідність 

банкрутства.  
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Питання для підготовки до екзамену з дисципліни “Економіка 

підприємства” 

1. Підприємство, його сутність і основні риси. 

2. Зовнішнє середовище підприємства. 

3. Напрями діяльності підприємства. 

4. Організаційні форми підприємств в Україні. 

5. Права і обов’язки підприємств. 

6. Сутність виробничої програми підприємства. 

7. Основні розділи і показники виробничої програми підприємства. 

8. Сутність і структура основних виробничих фондів. 

9. Оцінка основних фондів підприємства. 

10. Види і показники зношення основних фондів. 

11. Амортизація основних фондів. 

12. Ремонт основних фондів. 

13. Ефективність використання основних фондів. 

14. Склад і структура оборотних фондів. 

15. Методи планування. 

16. Сутність та етапи стратегічного планування. 

17. Бізнес-план підприємства. 

18. Загальна характеристика ціни. Види цін. 

19. Методи ціноутворення на продукцію. 

20. Суть і показники якості продукції. 

21. Методи оцінювання якості продукції. 

22. Ефективність підвищення якості продукції. 

23. Стандартизація і сертифікація продукції. 

24. Поняття та характеристика інноваційних процесів. 

25. Оцінка ефективності нововведень. 

26. Методи відбору інноваційних проектів. 

27. Поняття, цілі та складові економічної безпеки підприємства. 

28. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки. 



 8 

29. Організація економічної безпеки за окремими функціональними 

складовими. Правове забезпечення діяльності підприємств. 

30. Класифікація методів управління. 

31. Виробнича і організаційна структура підприємства. 

32. Внутрішні та зовнішні джерела інвестування. 

33. Сутність, функції і види підприємництва. 

34. Система управління персоналом підприємства 

 

Список літератури для підготовки до вступних випробувань 

1.Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р  

2. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: 

Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. 

3. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. 

— 2-ге видання. — К.: Центр учбо- вої літератури, 2010. — 488 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економіка підприємства: Навчальний посібник.     

/Б.Є.Грабовецький , Т.М.Пілявоз  – Вінниця: ВНТУ, 2009. - 249 с. 

5. Іванілов О.С. Економіка підприємства. Підручник./ О.С. Іванілов. 

ЦУЛ, 2009. – 728 с. 

6. Калинин А.И.  Инвестиции в основной капитал малых организаций. 

/А.И.Калинин, П.Н.Байрамова , В.Ф.Попов, В.Н.Чапен    – М.: Феникс, 2007. 

– 192 с. 

7. Онищенко Т.И.  Частный предприниматель./ Т.И.Онищенко , 

Ю.Т.Рудяк, Я.А. Кавторева , М.И.Бойцова , В.К.Кузнецов   – Харьков : 

Фактор, 2008. – 688 с. 

8. Селезнёв В.И.  Предпринимательская деятельность./ В.И.Селезнёв    

– Харьков: Фактор, 2008. – 752 с. 

9. Харрисон Т. Предпринимательский инстинкт./ Т.Харрисон – М.: 

Эксмо – Пресс, 2008. – 368 с. 
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10. Цигилик І.І.  Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : 

Навч. посібник./ І.І.Цигилик , Я.Р.Бибик , М.Я.Ємбрик , В.Ф.Паращич  – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 212 с. 

11. Шевченко Л. С. Економіка підприємства: навч. посіб.– Х.: Нац. ун-т 

«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. – 208 с. 

12. Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: 

Навч. посібник./ А.В.Шегда , М.І.Голованенко – К.: Знання, 2008. – 271 с. 

13. Яркіна Н.М. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – 

Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

 

«Економіка і організація інноваційної діяльності» 

Мета і завдання курсу: Засвоєння абітурієнтами інноваційної 

політики фірми, принципів її формування та впровадження, форм інновацій, 

методів основного інструментарію їх створення й шляхів реалізації, побудови 

системи менеджменту інноваційними процесами та державного регулювання, 

опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, 

маркетингу, організації, планування, фінансування та оцінювання 

ефективності інноваційної діяльності підприємств. 

Предмет курсу: вивчення комплексної концепції інноваційної 

діяльності різноманітних фірм (підприємств) різних галузей промисловості, 

охоплюючи всі стадії інноваційного процесу, починаючи від зародження 

інноваційної ідеї, маркетингового дослідження інновації до її масштабного 

поширення в економіці. Структура курсу передбачає детальне вивчення 

змісту інноваційних процесів, методологічних засад побудови системи 

менеджменту в інноваціях, принципів державного регулювання і 

розроблення інноваційної політики. значне місце відведене вивченню 

практичних методів стратегічного управління інноваціями, маркетингу, 

організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на 

підприємствах різних форм власності. Особливо докладно розглядаються в 

курсі питання економічного, інформаційного і правового забезпечення 
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інноваційної діяльності й окремих інноваційних проектів, оцінка 

ефективності інновацій. 

 

Питання для підготовки до екзамену з дисципліни «Економіка і 

організація інноваційної діяльності» 

1. Становлення та розвиток теорії інновацій. 

2. Місце та роль інновацій у системі господарювання. 

3. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. 

4. Теорія циклічних криз як вихідна для інноваційного вчення. 

5. Класична теорія інноваційного розвитку Й.Шумпетера та її 

значення для розвитку інноваційної теорії. 

6. Поняття суб’єктів і об’єктів інноваційної діяльності. 

7. Класифікація інновацій. 

8. Сутність та складові елементи інноваційної політики фірми. 

9. Розробка інноваційної стратегії. 

10. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. 

11. Особливості менеджменту на стадіях життєвого циклу інновацій. 

12. Інноваційні підприємства на Україні. 

13. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва. 

14. Формування та функціонування нових організаційних структур : 

науково – технологічної карти, науково – промислові консорціуми, 

технополіси, фірми – «інкубатори», стратегічні альянси. 

15. Форми технологічної кооперації. 

16. Цілі та завдання системи фінансування інноваційної діяльності. 

17. Методологічні принципи та складові елементи фінансової 

стратегії фірми щодо інноваційної діяльності. 

18. Об’єкт вимірювання ефективності та види ефекту. 

19. Основні показники економічної ефективності інноваційних 

проектів.  
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20. Методика визначення терміну окупності, облікової норми 

прибутку, чистої теперішньої вартості, індексу прибутковості, внутрішньої 

норми прибутковості. 

21. Процес дисконтування при визначенні економічної ефективності 

інновацій. 

22. Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної 

діяльності. 

23. Соціальні результати нововведень, які оцінюються економічною 

мірою. 

24. Показники соціально – економічного ефекту. 

25. Класифікація та правила визначення суми економічних збитків. 

26. Визначення точки беззбитковості та строку окупності 

інноваційного проекту. 

27. Визначення ефективності продажу та придбання ліцензій. 

 

Список літератури для підготовки до вступних випробувань 

1.Закон України «Про інноваційну діяльність» із змінами і 

доповненнями від 25 березня 2005 р. № 2505 – IV. 

2.Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» із змінами і доповненнями від 18 грудня 2008 р. № 694 – VI. 

3. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів. – Постанова ВР України від 21 жовтня 

2010 р. № 2632 - VI. 

4. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент : Навч. 

Посібник / В.О.Василенко , В.Г.Шматько -   К. : ЦУЛ, 2006. – 190 с. 

5. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної 

діяльності : навч. посібник ./ М.А.Йохна , В.В.Стадник  - К : Видав. центр 

«Академія», 2005. – 400 с. 
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6. Кривов’язюк І.В. Економіка інноваційного підприємства [текст]: 

навчальний посібник / Кривов’язюк І.В., Войтович С.Я.  Рівне: Волинські 

обереги, 2015. – 240 с.  

7. Левченко Ю.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: 

Курс лекцій для студ. напряму 6.030504 «Економіка підприємства» для всіх 

форм навч. – К.: НУХТ, 2012. – 163 с.  

8. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність: Навч. пос. (для студ. Вищ. 

навч. закл.)/ П.П. Микитюк Б.Г., Сенів – К.: Центр учбової літератури 2009. – 

392 с.     

 

«Планування і контроль на підприємстві» 

Ефективність функціонування підприємств в умовах ринку 

максимально залежить від економічно грамотного управління їхньою 

діяльністю, яке повинне ґрунтуватися на використанні сучасних підходів до 

планування, спрямованих на розробку стратегії розвитку підприємства та 

підтримку втілення в життя цієї стратегії на основі системи взаємопов’язаних 

стратегічних, середньострокових та поточних планів підприємства.   

Мета курсу: засвоєння майбутніми фахівцями основ застосування в 

прийнятті управлінських рішень в діяльності підприємств методів 

планування та контролю; набуття практичних навичок розрахунку 

економічної ефективності управлінських рішень, складання бюджетів 

підприємства та їх узгодження. 

Завдання: оволодіння абітурієнтами організаційними і методичними 

прийомами та принципами планування при здійсненні господарської 

діяльності підприємством; вивчення сутності та методологічних засад 

методології і методики планування та контролю діяльності підприємства; 

ознайомлення з передовим вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері 

планування та контролю; набуття магістрами вміння використовувати 

економічний інструментарій для проведення планових техніко-економічних 
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розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних 

варіантів розвитку підприємства  

Предмет курсу: планування і контроль на підприємстві. 

 

Питання для підготовки до екзамену з дисципліни «Планування і 

контроль на підприємстві» 

1. Обґрунтуйте необхідність планування господарської дiяльностi 

підприємства. 

2. Які методи наукових досліджень застосовуються в процесі 

планування? 

3. Що являє собою балансовий метод планування? 

4. Якi існують джерела iнформацiї  для планування дiяльностi 

підприємства? 

5. IЦо таке нормативна база планування? 

6. Якi iснують норми i нормативи використання засобiв працi? 

7. Основні принципи планування.  

8. Якi існують різновиди планів підприємства? 

9. Стратегічний план підприємства?  

10. Які основні завдання поточного плану? 

11. У чому вiдмiннiсть мiж стратегiчним та поточним плануванням? 

12. Що таке виробнича програма пiдприємства? 

13. Завдання та порядок розробки плану матерiально-технiчного 

забезпечення пiдприємства? 

14. Якi iснують методи розрахунку потреби в матерiально-технiчних 

ресурсах? 

15. Показники використання матерiальних ресурсiв. 

16. Показники використання виробничої потужності пiдприємства. 

17. Шляхи полiпшення використання виробничої потужностi 

пiдприємства. 

18. Баланс робочого часу. 



 14 

19. Визначення планової кiлькостi основних і допоміжних 

робiтникiв. 

20. Планування фонду оплати працi пiдприємства.. 

21. План ремонтних робiт та графiк планово-попереджувального 

ремонту. 

22. Побудова енергетичного балансу. 

23. Мета та послiдовнiсть планування витрат пiдприємства. 

24. Групування витрат за економiчними елементами. 

25. Групування виробничої собiвартостi одиницi продукції за 

статтями калькуляцiї. 

26. Складання планової калькуляцiї i собiвартостi продукцiї. 

27. Складання зведеного кошторису витрат на виробництво. 

28. Цiна як економiчно-фiнансовий важiль управлiння 

виробництвом. 

29. Значения i завдання формування планiв оновлення випуску 

продукцiї. 

30. Економiчна ефективнiсть освоєния нової продукцiї. 

 

Список літератури для підготовки до вступних випробувань 

1. Бескровна Л.О., Ісайко Т.А., Жуковська Л.Е. «Планування і 

контроль на підприємстві: навчальний посібник». – К.: Вища школа,  2012. – 

174 с. 

2. Планування і контроль на підприємстві: Навчальний посібник 

для ВНЗ / За ред. М.О. Данилюка. – Львів: Магнолія, 2009. – 531 с. 

3. Швайка Л.А. Планування і контроль на підприємстві: 

Навчальний методичний посібник / Л.А. Швайка, О.І. Гузела; Українська 

академія друкарства. – Л.: УАД, 2009. – 98 с. 

4. Ярова І.І. Планування і контроль на підприємстві: навчально- 

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-
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модульною системою організації навчального процесу / І.І.Ярова, В.В. 

Іванова. – Полтава: ПУСКУ, 2010. – 98 с. 

5. Филипенко, О. М. Планування і контроль на підприємстві  : навч. 

посібник / О. М. Филипенко, В. А. Гросул. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 326 с. 

6. Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану. Практикум. 3-е вид./Л. 

Агафонова   – К.:Знання, 2001. – 158 с. 

7. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія і 

ефективність./ В.Г.Герасимчук    – К.: Вища школа, 1995. – 247 с. 

8. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Ф.Котлер    – М.: 

Прогрес,1990. – 736 с. 

9. Планування діяльності підприємства: навчально- методичний 

посібник для самостійного вивчення дисципліни / За ред. В.Є. Москалюка – 

К.: КНЕУ, 2002. – 252 с. 

10. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. 

посібник. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – 5-те вид. - К. : Каравела, 2012. – 368 с.  

11. Тарасюк Г.М. Управління плануванням діяльності підприємства: 

теоретичні та прикладні аспекти : монографія / Г.М. Тарасюк. – Житомир : 

ЖДТУ, 2010. – 295 с. 

 

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» 

Мета: вивчення теорії та практики підготовки і прийняття 

управлінських рішень з економіки, набуття навичок з економічних обчислень 

та обґрунтувань господарських рішень на рівні підприємства. 

Завдання:: ґрунтуючись на матеріалах економічних та інших 

дисциплін і, узагальнюючи здобуті абітурієнтами теоретичні знання, 

допомогти засвоїти основні принципи та методи оцінювання окремих 

господарських ситуацій, оволодіти навичками самостійно здійснювати 

якісний аналіз, відповідні обчислення для економічного обґрунтування 

альтернативних варіантів вирішення комплексних економічних 

(господарських) проблем на підприємстві.      
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Предмет: господарські  рішення  на  рівні  підприємства. 

 

Питання для підготовки до екзамену з дисципліни «Обґрунтування 

господарських рішень і оцінювання ризиків» 

1. Господарські рішення, процес прийняття господарських рішень, 

оцінювання ризиків. 

2. Історичний розвиток науки про обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень. 

3. Ризик та управління економікою України з 1991 по 2008 p. 

4. Надійність в діяльності підприємств виробничої сфери 

5. Надійність в діяльності підприємств невиробничої сфери 

6. Методи врахування ризику в господарській діяльності 

Аналіз підходів до класифікації ризиків 

Особливості технічного ризику 

Вплив корупції і рекету на рівень ризику 

 Система чинників виробничого ризику підприємства 

 Сутність факторів ризику непрямої дії  

 Аналіз існуючих методів оцінки ризику 

 Методи оцінки втрат підприємства 

 Аналіз методів експертних оцінок 

 Особливості оцінки ризику методом дерева рішень 

 Характеристика методу доцільності витрат. Сфера його застосування 

 Різноманітність передумов визначення рівня ризику 

 Визначення закону розподілу перебування системи в різних станах 

 Проблеми моделювання процесів виробництва продукції  

 Особливості моделювання попиту на продукцію  

 Математичне моделювання при вирішенні проблем визначення рівня 

ризику системи 

 Аналіз існуючих методів зниження рівня ризику  

 Розподіл як один із методів зниження рівня ризику 
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 Страхування в світовій практиці виробничого господарювання 

 Основні методи зниження рівня ризику підприємств банківської сфери 

діяльності 

 Одержання додаткової інформації як метод зниження рівня ризику 

 Корисність та способи її визначення  

 Принципи максимізації корисності 

 Зв'язок між витратами на зменшення рівня ризику і рівнем ризику  

 Зв'язок між способами зменшення рівня ризику і витрат на ці  способи. 

 Постановка задачі "Вибір оптимальних способів зменшення ризику 

системи" та її математична модель. 

 Вибір способів зменшення рівня ризику при прийнятті господарських 

рішень. 

 

Список літератури для підготовки до вступних випробувань 

1. Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов А.І., Костусєв О.О., Котова 

І.М., Сментина Н.В. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: 

Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 670 с. 

2. 2. Вітлінський В.В. Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці 

та підприємстві./ В.В.Вітлінський    К.: КНЕУ, 2004. – 133 с. 

3. Донець Л. І., Шепеленко О. В., Баранцева С. М., Сергєєва О. В., 

Веремейчик О. Ф. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання 

ризиків. Навч. посіб. / За заг. ред. Донець Л. І. – К.: Центр учбової літератури, 

2012. – 472 с. 

4. 1. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навч. посібник, 2-ге вид., 

доп., перероб./ С.М.Ілляшенко   – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 

220с. 

5. Мельник М.І. Корупція – корозія влади./ М.І.Мельник -  К.: 

Юридична думка, 2004. – 400с. 

6. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді: Навч. 

пос./А.О.Таркуцяк   – К.: Вид-во Європейського університету, 2001. – 254с. 
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 «Стратегія підприємства» 

В умовах формування в суспільстві ринкових відносин, в поступі 

України до СОТ та ЄС особливої  гостроти набувають питання розвитку 

підприємницької активності, підвищення ефективності діяльності 

підприємств та організації. В значній мірі вищезазначеного можливо 

досягнути за рахунок ефективного управління  діяльністю. 

Метою і завданням дисципліни є освоєння методів стратегічного 

керування, способів розробки та оцінки стратегії, що буде сприяти більш 

ефективній діяльності підприємств України не тільки сьогодні, а й на 

перспективу. 

Абітурієнт повинен знати: ціль стратегічного керування 

підприємством; види діючих стратегій; порядок здійснення аналізу 

середовища діяльності підприємства; комплексний аналіз стану 

підприємства; мотиви до зміни діючої стратегії; ресурсне та організаційне  

забезпечення стратегії; роль керівників (менеджерів) в розробці ефективної 

стратегії; вимоги та порядок розробки ефективності стратегії; порядок 

здійснення контролю за реалізацією стратегії та оцінка її ефективності. 

Предмет курсу:розробка ефективної стратегії підприємства 

 

Питання для підготовки до екзамену з дисципліни «Стратегія 

підприємства» 

1. Предмет, зміст і завдання курсу. 

2. Передумови, роль та вигоди стратегічного управління. 

3. Система стратегічного управління, стратегія. 

4. Конкуренція, базові конкурентні стратегії. 

5. Стадії процесу розробки стратегії. 

6. Місія та мета діяльності підприємства. 

7. Стратегічні цілі та завдання. 

8. Розробка матриці стратегічного профілю. 
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9. Класифікація корпоративних (портфельних) стратегій 

підприємства. 

10. Класифікація ділових стратегій підприємства. 

11. Розкрийте необхідність та суть декомпонування стратегій 

підприємства. 

12.  Аналіз зовнішнього оточення підприємства, та його мета (PEST – 

аналіз). 

13.  Аналіз ближнього оточення фірми. 

14.  Оцінка ефективності існуючої стратегії підприємства. 

15.  Аналіз стану підприємства. 

16.  Оцінка сильних та слабких сторін підприємства, загроз та 

можливостей. 

17.  Оцінка стратегії за допомогою SPACE – матриці. 

18.  Альтернативні варіанти розвитку підприємства. 

19.  Види конкурентів та переваг. 

20.  Зміст продуктово-маркетингової стратегії. 

21.  Вибір  стратегічного рішення за допомогою матриці БКГ, моделі 

GEJMe Kinsey, ADL-LC матриці. 

22.  Розробка виробничої стратегії. 

23.  Розробка стратегії управління персоналом. 

24.  Розробка фінансової стратегії. 

25.  Розробка корпоративної стратегії. 

26.  Види стратегій (типові) українських підприємств. 

27.  Призначення і склад стратегічного плану підприємства. 

28.  Технологія розробки стратегічних планів. 

29.  Планування дій і оцінка стратегічного плану. 

30.  Управління реалізацією стратегій. 

31.  Суть і завдання проведення стратегічних змін. 

32.  Делегування повноважень, розробка тактики і політики на 

підприємстві. 
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33.  Розробка правил і процедур управління дій, управління 

виконання стратегій. 

34.  Види контролю діяльності підприємства та оцінка ефективності 

діяльності підприємства. 

35.  Проблеми стратегічного управління. 

36.  Стратегічна рефлексія й ефективність.  

37.  Дайте коротку характеристику організаційній, екологічній, 

соціальній та інформаційній функціональним стратегіям. 

38. Охарактеризуйте складові стратегічного потенціалу. 

39. Наведіть показники оцінювання стратегічного потенціалу 

підприємства. 

40. Характеристика та призначення основних операційних стратегій 

підприємства. 
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