


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступники, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра, вступають для здобуття ступеня 
бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) (на 
спеціальність 073 «Менеджмент», освітню програму «Менеджмент»), 
складають фахове вступне випробування (у формі тестування). 

Мета фахового вступного випробування на здобуття ступеня 
бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» – визначення можливості 
вступників засвоювати навчальну програму підготовки бакалаврів. 

Вимоги до компетентностей абітурієнтів. Для успішного засвоєння 
освітньо-професійної програми «бакалавр» абітурієнти повинні мати 
здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 
прородничо-наукових, загальнонаукових та економічних наук. 

Характеристика змісту програми. Програма з вступного 
випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги 
до компетентностей особи, що бажає навчатись в Університеті з метою 
здобуття ступеню «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент». 

У завданнях містяться питання з навчальних дисциплін: «Менеджмент» 
та «Економіка підприємства». 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВСТУПНИКІВ 

 самостійно використовувати загальні закони та принципи управління в
управлінських ситуаціях; 
 самостійно аналізувати середовище функціонування організації;
 самостійно з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в організаціях;
 самостійно розробляти технології прийняття та реалізації управлінських
рішень; 
 самостійно аналізувати та узагальнювати матеріал у певній системі,
порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань.  
 визначати функції та проектувати оргструктури управління конкретних
організацій; 
 структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації
виконавців, визначити черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; з 
урахуванням ділових та особистих якостей добирати виконавців; 
 робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин;
налагоджувати ефективні комунікації в процесі управління; 
 розподіляти завдання; здійснювати делегування повноважень та
відповідальності;  
 визначати та оцінювати ефективність менеджменту.



 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Фахове вступне випробування (у формі тестування) оцінюється за 200-
бальною шкалою.  

Тест складається із 30 питань з дисципліни «Менеджмент» та 10 питань  
з дисципліни «Економіка підприємства».  

На виконання тесту відведено одну астрономічну годину (90 хвилин) 
Мінімальна кількість балів для подальшої участі в конкурсному відборі 

повинна складати 100 балів.  
Відсутність відповіді або неправильна відповідь оцінюється в 0 балів. 
Кожна правильна відповідь оцінюється відповідно до таблиці: 

 І. «Менеджмент» ІІ. «Економіка 
підприємства» 

№ питання К-ть балів № питання К-ть балів 
1 5 1 5 
2 5 2 5 
3 5 3 5 
4 5 4 5 
5 5 5 5 
6 5 6 5 
7 5 7 5 
8 5 8 5 
9 5 9 5 

10 5 10 5 
11 5   
12 5   
13 5   
14 5   
15 5   
16 5   
17 5   
18 5   
19 5   
20 5   
21 5   
22 5   
23 5   
24 5   
25 5   
26 5   
27 5   
28 5   
29 5   
30 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 
Сутність категорій “управління” та “менеджмент”. Менеджери та підприємці 

– ключові фігури ринкової економіки. Рівні управління, групи менеджерів. 
2. Зародження світової управлінської думки 

Перша управлінська революція і писемність. Друга управлінська революція і 
закони Хаммурапі. Третя управлінська революція та її світські аспекти. Четверта 
управлінська революція і професіоналізація менеджера. П’ята управлінська 
революція. Періодизація в історії менеджменту. 

3. Історія розвитку менеджменту 
Поява перших «теоретиків» менеджменту: Великобританія періоду 

промислової революції (Ч. Беббідж, Р. Оуен). 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. Історія розвитку управлінської думки в Україні. 

4. Організація як суб’єкт управління 
Поняття організації. Ознаки та різновиди організації. Внутрішнє середовище 

організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. Зовнішнє середовище організації: 
фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: 
об’єктивність, взаємозв’язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. 
Оцінка факторів зовнішнього середовища. 

5. Функції 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. 

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 сторін організації; 

розроблення стратегії. Базові стратегії. 
7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту 

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та 
складові організаційної діяльності. Типи організаційних структур управління. 

8. Мотивування як загальна функція менеджменту 
Поняття мотивування. Теорії процесів мотивування: змістовний і процесний 

підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. 
Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

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. Види управлінського контролю. 

10. Особливості управлінської праці, її складові 
Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Категорії 

менеджерів. Управлінські ролі менеджера. Вимоги, що пред’являються до 
сучасного менеджера. Принципи та напрями наукової організації управлінської 
праці. Розподіл та кооперація праці на підприємстві. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 
1. Предмет і зміст курсу 

Предмет курсу «Економіка підприємства» форми і особливості прояву 
економічних законів на підприємствах і в галузях. Джерела і завдання 
курсу. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами. 

Методологія вивчення курсу. Зміст курсу. Значення дисципліни в 
підготовці економістів вищої кваліфікації. 

Об’єкт вивчення курсу – підприємство та його місце в національній 
економіці. Суспільний поділ праці та формування галузей. Галузева 
структура та показники, що її характеризують. 

2. Підприємство як суб'єкт господарювання та ринкових відносин 
Поняття підприємства як головної ланки народного господарства, його 

основні риси. 
Мета, завдання і основні напрямки діяльності підприємства. Створення 

підприємства та правові основи його функціонування. Господарський кодекс 
України. Статут підприємств. Генеральна тарифна угода й колективний 
договір. Класифікація підприємств. 

Виробничі об'єднання підприємств і організацій, порядок їх утворення, 
функції та мета. Характеристика видів інтеграційних форм підприємств і 
організацій: добровільні і інституційні об'єднання (асоціації, консорціуми, 
концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги тощо). 

Поняття і характеристика ринкового типу господарювання. 
Підприємство –головний атрибут ринку. Складові елементи ринкової 
інфраструктури. 

Принципи, форми і типи підприємницької діяльності. Законодавче 
забезпечення підприємництва. Активізація підприємницької діяльності в 
Україні. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Виробнича і 
посередницька діяльність. 

Стратегія підприємства на ринку: мета, пріоритети, ініціатива, 
політика. 

Вибір сегменту ринку та робота в ньому. 
Підприємницькі договори (контракти, угоди): структура і порядок 

укладання. Загальні і специфічні умови договору. Основні напрямки 
співпраці партнерів. Партнерські зв'язки та угоди. 

Міжнародний бізнес: поняття, суб'єкти, типи та види. Форми 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Спільні підприємства. 
Проблеми розвитку спільних підприємств на Україні. 

3. Управління, регулювання, прогнозування та планування 
діяльності підприємства. 

Мета і завдання виробничої діяльності та необхідність управління нею. 
Поняття і принципи управління суб'єктами господарювання та шляхи 
вдосконалення. 

Поняття і класифікація методів управління. Характеристика 
економічних, адміністративних, соціально-психологічних методів 
управління. 



Структура органів управління промисловістю, галуззю, підприємством. 
Типи організаційних структур управління: лінійні, функціональні, штабні, 
матричні (програмно-цільові), дивізіональні. 

Вищі органи управління підприємствами та організаціями: міністерства 
і комітети, державні корпорації і концерни. Ефективність адміністративної 
реформи в Україні. Зарубіжний досвід централізованого управління 
підприємствами та організаціями. 

Макроекономічне регулювання діяльності підприємства. Правові 
аспекти діяльності підприємства. Податкова, кредитна, амортизаційна 
політика держави. 

Прогнозування діяльності підприємства: мета, ознаки, об'єкти, 
принципи. Нормативне й пошукове прогнозування. Суб'єкти прогнозування 
(центральний, функціональний чи галузевий орган управління, науково-
дослідна організація, фірма). Методи прогнозування (евристичні, 
фактографічні, якісні та кількісні). Види прогнозів (коротко- і 
довгостроковий) та сфери їх застосування. 

Основні принципи та методи планування. Система планів виробничої 
діяльності та порядок їх розробки. Види планів: стратегічні, тактичні й 
оперативні, бізнес-плани. 

Характеристика бізнес-планування: суть і призначення. Структура 
бізнес- плану. Методика розробки окремих розділів бізнес-плану. Практика 
використання бізнес-планів за ринкових умов господарювання. 

Основні розділи і показники плану розвитку підприємства, галузі. 
Планування об’єму випуску продукції (виробнича програма) підприємства. 
Номенклатура й асортимент продукції. Показники виробничої програми: 
валова, товарна, реалізована й чиста продукція. Оптимізація виробничої 
програми підприємства. Обґрунтування виробничої програми. Маркетингова 
діяльність підприємства та її вплив на формування виробничої програми. 

4. Персонал підприємства та продуктивність праці 
Роль людського фактору в підвищені ефективності діяльності 

підприємства. Кадри підприємства, їх склад і структура. Категорії персоналу 
підприємства, робітники, службовці, спеціалісти, керівники. Класифікація 
персоналу за професіями та кваліфікацією. Характеристика робітників за 
рівнем кваліфікації. 

Чинники, що впливають на рівень кваліфікації керівників, спеціалістів і 
службовців Особливості співвідношень категорій персоналу на 
підприємствах різних типів, розмірів і форм власності. Вплив науково-
технічного прогресу на структуру кадрів. 

Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. Планування 
дійсного фонду робочого часу працюючого. Методи визначення чисельності 
основних робітників за: трудомісткістю виробничої програми, нормами 
обслуговування, нормами виробітку. Розрахунок чисельності допоміжних 
робітників. Визначення чисельності керівників, спеціалістів і службовців. 

Продуктивність праці та її вимірники: натуральні, трудові та вартісні. 
Планування росту продуктивності праці за техніко-економічними факторами. 



Резерви росту продуктивності праці. Динаміка продуктивності праці на 
підприємствах різних галузей. Наукова організація і нормування праці. 

Особливості системи управління персоналом підприємства. Показники 
руху кадрів на підприємстві. Сучасні вимоги до ділових якостей різних 
категорій персоналу. 

Форми та ефективність підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів. 

Закордонний досвід формування ефективного використання кадрового 
потенціалу. Конкурсно-контрактна система найму працівників. Службова 
ротація кадрів. 

5. Виробничі фонди підприємства. Основний капітал і виробничі 
потужності підприємства 

Основні фонди – складова частина виробничих фондів підприємства. 
Поняття, класифікація, структура основних фондів і їх роль в розширеному 
відтворенні. Фактори, що визначають структуру основних фондів. 
Особливості структури основних фондів в галузях. Первісна, відновна та 
залишкова вартість основних фондів. Індексація основних фондів. Облік і 
оцінка основних фондів. Види та показники зношення основних фондів. 
Форми запобігання фізичному зношенню основних фондів – ремонт, 
модернізація, заміна та оцінка доцільності витрат на їх здійснення. Види 
ремонту і порядок його фінансування. 

Амортизація основних фондів. Утворення і використання фонду 
амортизаційних відрахувань. Норми амортизації. Прискорена амортизація. 
Напрямки відтворення основних фондів. Розширене відтворення основних 
фондів технічне переозброєння, реконструкція і нове будівництво. 

Система показників ефективності відтворення та використання 
основних фондів. Шляхи підвищення ефективності використання і основні 
напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів. 

Виробнича потужність і фактори, що на неї впливають. Методи 
визначення виробничої потужності на підприємствах різних галузей. 
Використання економіко-математичних методів при плануванні покращення 
використання основних фондів і виробничих потужностей. 

6. Оборотні фонди та оборотні засоби підприємства 
Поняття, матеріальний склад і структура оборотних фондів 

підприємства. Система показників використання матеріальних ресурсів. 
Народногосподарське значення зниження матеріаломісткості продукції. 

Нормування витрат матеріальних ресурсів. 
Поняття оборотних коштів підприємства. Загальна характеристика та 

нормування оборотних коштів. 
Сутнісна характеристика та класифікація оборотних коштів 

підприємства. Нормовані і ненормовані оборотні кошти. Методи розрахунку 
нормативів оборотних засобів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого 
рахунку). 



Розрахунок нормативів оборотних засобів у виробничих запасах, 
незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової 
продукції на складі. 

Методика розрахунку показників ефективності використання 
оборотних коштів: коефіцієнт оборотності (завантаження), тривалість одного 
обороту. Шляхи покращення використання оборотних коштів. Проблеми 
нестачі оборотних коштів і поповнення їх величини до нормативного рівня за 
умови кризової ситуації на підприємстві. 

7. Нематеріальні та фінансові ресурси підприємства 
Поняття та класифікація фінансових ресурсів. Процес формування та 

джерела фінансових ресурсів підприємства. 
Поняття та види кредитних ресурсів. Суть та джерела банківського 

кредитування підприємства. Формування вартості різних форм кредитних 
ресурсів. Комерційне та державне кредитування підприємств. Напрями 
діяльності закордонних спеціалізованих кредитних структур з обслуговування 
підприємств. 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на 
конкурентоспроможність його продукції в певному сегменті 
ринку.Характеристика об'єктів промислової власності – винаходів, 
промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування. 

Інформаційні технології і програмні продукти. Інші нематеріальні 
ресурси –«ноу-хау», раціоналізаторські пропозиції, гудвіл фірми. 
Нематеріальні активи як юридично оформлені права виключного 
користування об'єктами промислової та інтелектуальної власності; їх 
вартісна оцінка й строки зношування. 

8. Інвестиційні ресурси підприємства 
Поняття, характеристика та роль інвестицій у відтворенні виробничого 

потенціалу підприємства. Склад інвестицій підприємства. Внутрішні та 
зовнішні джерела інвестування. Іноземні інвестиції та їх види (прямі та 
портфельні). Різновиди та структура реальних (виробничих) інвестицій 
(капіталовкладень). Структура капітальних вкладень (технологічна, 
відтворювальна): тенденції й динаміка. 

Планування виробничих інвестицій (капітальних вкладень). Джерела 
фінансування та обчислення необхідного обсягу капітальних вкладень. 

Роль фінансових інвестицій. Види цінних паперів, порядок їх випуску й 
обігу. Державне регулювання й масштаби обігу цінних паперів в Україні. 

Загальні положення методології визначення економічної ефективності 
фінансових і виробничих інвестицій. Методика оцінки ефективності 
виробничих інвестицій за умов ринку з урахуванням грошових потоків, 
ставок дисконту, господарського ризику й інфляції. Абсолютна і порівняльна 
ефективність виробничих інвестицій (капітальних вкладень). Ефективність 
реконструкції. Врахування фактору часу при визначенні ефективності 
виробничих інвестицій (капітальних вкладень). Особливості визначення і 
показники ефективності використання різних видів цінних паперів. 



Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. 
Основні шляхи підвищення ефективності використання капітальних 
вкладень. Організаційно-фінансові важелі підвищення ефективності обігу 
цінних паперів. 

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів в бізнес-плані. 
Щорічний прибуток, як показник ефективності інвестиційного проекту. 

9. Інноваційні процеси та їх ефективність 
Поняття, характеристика й види інноваційних процесів та їх реалізація 

на підприємстві. Класифікація нововведень за масштабами впливу на 
ефективність виробництва (глобальні та локальні). Взаємозв'язок між видами 
інноваційних процесів на підприємстві. Інвестування нововведень та 
інноваційний лізинг. 

Економічна ефективність напрямів НТП. Методика визначення 
економічної ефективності впровадження нової техніки (технічні 
нововведення). Економічний ефект на витратах виробництва нової техніки. 
Наближені методи визначення собівартості нової техніки. Економічний 
ефект на витратах експлуатації. Сумарний (народногосподарський) і 
комерційний (внутрішньогосподарський) ефекти від впровадження нової 
техніки. Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження 
технічних нововведень. Врахування фактору часу при розрахунку 
ефективності використання технічних нововведень. 

Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень. 
10. Техніко-технологічна база виробництва. Організація основного 

виробництва. 
Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Виробничий 

процес. Основні, допоміжні та обслуговуючі процеси. Прості і складні 
процеси. Первинний структурний елемент виробничого процесу – операція. 
Технологічні операції та природні ресурси технологічний процес та 
допоміжні операції. 

Первинна ланка організації процесу виробництва – робоче місце та 
його оснащення. Первинна структурна виробнича одиниця підприємства – 
дільниця. Цех – виробничий, адміністративно уособлений підрозділ 
підприємства. Види цехів. Виробнича структура підприємства. Безцехова та 
корпусна структура підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази 
виробництва. 

Поняття та структура виробничого циклу. Види руху предметів праці у 
виробництві. Розрахунок тривалості технологічної частини виробничого 
циклу. 

Поняття і принципи організації виробничого процесу. Класифікація 
виробничих процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем 
механізації (автоматизації). 

Організаційні типи виробництва (одиничне, середнє, масове) і їх 
техніко- економічна характеристика. Розміщення робочих місць, кваліфікація 
кадрів, тип обладнання в різних типах виробництва. Призначення та 



характеристика дослідно-експериментального виробництва. Ефективність 
організаційних типів виробництва. 

Поняття і класифікація методів організації виробничого процесу 
(індивідуальний, партіонний, поточний). Загальна характеристика 
потокового виробництва. Класифікація потокових ліній. Розрахунок 
основних параметрів потокових ліній. Організація потокового виробництва: 
ознаки й сфери застосування. Тенденція розвитку потокового виробництва в 
Україні. Організація виробничого процесу в часі. 

11. Виробнича і соціальна інфраструктури 
Поняття і функції системи технологічного обслуговування 

підприємства. Значення раціональної організації роботи допоміжних цехів і 
господарств для забезпечення рівномірної роботи підприємства. Склад і 
організація роботи ремонтного господарства. Інструментальне господарство: 
його підрозділи та процеси управління. Необхідність та організація роботи 
енергетичного господарства. Енергозберігаючі технології. Організація 
роботи транспортного та складського господарств. 

12. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 
Поняття і визначення  рівня конкурентоспроможності продукції. 

Поняття «якість продукції». Виробничі і споживчі властивості продукції та її 
технічний рівень. Показники і вимірники якості продукції. Управління 
якістю продукції. Заводські системи управління якістю продукції. «Петля» 
якості. Методиконтролю якості продукції. 

Поняття, складові елементи та принципи здійснення стандартизації 
продукції. Вітчизняні стандарти. Економічне значення сертифікації 
продукції. Види сертифікації: обов'язкова і добровільна. Міжнародні 
системи стандартизації і сертифікації продукції. 

Економічна і соціальна ефективність стандартизації і сертифікації 
продукції. 

Система стандартизації в Україні. Органи Держстандарту – центри 
стандартизації, метрології та сертифікації. Відповідальність за порушення 
вимог стандартів. 

Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних 
підприємств. 

13. Мотивація та оплата праці на підприємстві 
Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної діяльності. 

Вимоги до системи мотивації оплати праці. Методи мотивації праці на 
підприємстві. 

Поняття, види і шляхи росту заробітної плати. Основні принципи 
організації оплати праці та її регулювання. Функції оплати праці та їх 
реалізація. Державне регулювання оплати праці та соціального захисту. 
Регулювання оплати праці на основі колективного договору. 

Мінімальна заробітна плата. Тарифна система, єдина тарифна система 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Диференціація оплати праці за 
певними ознаками. Оплата праці керівників, спеціалістів, службовців, 
робітників. Форми і системи оплати праці. Використання колективної 



системи оплати праці. Безтарифна система оплати праці. Характеристика 
контрактної системи оплати праці. Ефективність використання системи 
участі працівників підприємств у прибутках (за результатами виробничо-
господарської діяльності і відносин власності). Зарубіжний і вітчизняний 
досвід участі працівників в прибутках. 

Формування фонду оплати праці на підприємстві.  
14. Витрати і ціни на продукцію підприємства 

Поняття і класифікація витрат на виробництво продукції. Структура 
поточних витрат та їх включення до собівартості продукції. Поняття і 
методика розрахунку кошторису витрат на виробництво. 

Калькулювання витрат на виробництво продукції. Об'єкти 
калькулювання й калькуляційна одиниця. Типова номенклатура 
калькуляційних статей витрат. Методика обчислення окремих статей 
калькуляції. Методи прогнозування собівартості нових виробів (питомих 
витрат, бальний, агрегатний, кореляційний, графоаналітичний). 

Шляхи зниження поточних витрат в розрахунку на одиницю продукції: 
підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації 
виробництва, праці й управління; збільшення обсягу виробництва та 
підвищення якості продукції. Техніко-економічні фактори зменшення 
поточних витрат. Енергозбереження і його вплив на собівартість.Економічний 
зміст, функції і види цін та сфери їх застосування. Методи встановлення цін: 
собівартість плюс прибуток; забезпечення фінансованої величини прибутку; 
за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту. Система знижок і 
доплат до ціни. Державне регулювання ціноутворення. Шляхи 
вдосконалення ціноутворення в Україні. 

15. Фінансово-економічні результати, ефективність діяльності та 
економічна безпека підприємства 

Виручка від реалізації продукції і дохід підприємства. Дохід і 
прибуток – показники фінансових результатів; різниця між ними. Джерела 
формування прибутку (доходу) підприємства. Прибуток – основний 
показник діяльності підприємства. Типова схема використання прибутку. 
Показники прибутку, їх розрахунок. Рівень прибутковості підприємств різних 
галузей економіки України. Рентабельність – відносний показник 
ефективності діяльності підприємства. 

Показники рентабельності га їх розрахунок. Шляхи підвищення 
рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України. 

Суть і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного 
стану підприємства. Методика розрахунку показників фінансового стану 
підприємства: прибутковості, ліквідності, оборотності, стійкості. 

Загальна методологія вимірювання ефективності виробництва. Види 
ефективності (економічна і соціальна; локальна і народногосподарська; 
первісна і мультиплікаційна; абсолютна і порівняльна). Система показників 
ефективності виробництва. Оцінка соціальної ефективності виробництва. 
Класифікація факторів зростання ефективності виробництва: внутрішні і 
зовнішні. 



Оцінка ризиків та економічна безпека підприємства. Служба безпеки 
фірми(підприємства, організації). 

16. Банкрутство, санація, реструктуризація та ліквідація 
підприємства 

Кризова ситуація і банкрутство. Причини і симптоми банкрутства. 
Контроль за ознаками банкрутства та його попередження. Процедура 
оголошення банкрутства в засобах масової інформації. Закон України "Про 
банкрутство". 

Система виживання підприємства в ринкових умовах господарювання 
Форми реструктуризації: злиття, перетворення, поглинання. Вітчизняний і 
зарубіжний досвід реструктуризації підприємств (організацій). 

Суть і мета санації (фінансово-економічного оздоровлення) 
підприємств(організації). Практика і ефективність санації в Україні. 

Процес ліквідації збанкрутілого підприємства. Управління майном 
боржника. Тривалість процесу ліквідації підприємства-банкрута. 
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