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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 – 

“Менеджмент”. 

У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні 

дисципліни: 

- економіка підприємства; 

- підприємницьке право; 

- маркетинг; 

- основи менеджменту; 

- операційний менеджмент; 

- управління персоналом; 

- організація праці менеджера; 

- основи зовнішньоекономічної діяльності. 

Укладачі Програми: професор, к.е.н. Н.К.Ющенко, доцент, к.е.н. Т.Г. Кучерук, 

доцент, д.е.н. О.Ю Попова, к.т.н., доц.. Олейніков О.А., к.е.н, доц. Родіна О.Г.  

Голова фахової атестаційної комісії зі спеціальності 7(8).03060104 - “Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності”, завідувач кафедри міжнародної економіки ДонНТУ, 

д.е.н. О.Ю. Попова. Програму розглянуто та ухвалено на засіданні фахової атестаційної 

комісії зі спеціальності 7(8).03060104 - “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 

(протокол № 6 від 27 лютого 2015 р.).  

 

 

2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1 Економіка підприємства 

 

2.1.1 Підприємство як суб’єкт господарювання 

Поняття підприємства як первинної ланки виробничої сфери. Місія і різноманітні 

цілі підприємства. Головні напрямки діяльності підприємства. Юридичні акти, що є 

законодавчою базою функціонування підприємства. Статут підприємства. Колективний 

договір. 

Класифікація підприємств і її практичне значення. Сутнісна характеристика 

структури підприємства. Виробнича і загальна структура підприємства. 

Форми добровільного й інституційного об'єднання підприємств і організацій. Ціль 

їхнього створення, особливості й ефективність. 

Поняття і загальна характеристика ринкового середовища функціонування 

підприємств. Сутність, функції і типи сучасного ринку. Складені елементи ринкової 

інфраструктури. Загальні принципи й етичні  норми поводження суб'єктів 

господарювання на ринку. 

Література: [1, c. 12-32]; [2, c. 46-72]; [3, c. 19-30]; [4, c. 46-71]; [5, c. 31-41].  

 

2.1.2 Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання  

Підприємницька діяльність як сучасна форма господарювання. Принципи, форми, 

типи і моделі підприємницької діяльності. Правове забезпечення підприємництва. 

Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. 

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Їхня структура і порядок висновку. 

Типовий зміст, загальні і специфічні умови договору. Формулювання конкретних умов 

договору. Підприємницькі дії по реалізації бізнес-проектів. Основні напрямки 

співробітництва партнерів. Форми співробітництва в сферах виробництва, товарообміну, 

торгівлі, фінансових відносин. Факторинг. 
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Міжнародний бізнес: поняття, суб'єкти, типи і види. Форми міжнародної 

підприємницької діяльності. Спільні підприємства в системі міжнародного бізнесу. 

Література: [1, c.32-42]; [6, c. 317-321]; [7, c. 32-56]; [8, c. 309-323]; [4, c. 31-46]; [9, 

c. 48-72]. 

 

2.1.3 Управління підприємством  

Особливості управління підприємствами як системами. Об'єктивна необхідність і 

поняття управління суб'єктами господарювання. Планування, організація, мотивація і 

контроль як основні функції управління підприємствами. Поняття і теоретико-

методологічна основа класифікації методів управління. Змістовна характеристика 

економічних, організаційно-розпорядницьких і соціально-психологічних методів 

управління. Організаційні форми реалізації методів управління. 

Сутність і параметри оргструктури управління підприємством. Основні типи 

оргструктур управління. Особливості вибору оргструктур для знову створюваних 

підприємств. 

Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами й 

організаціями. Органи централізованого опосередкованого управління підприємствами. 

Закордонний досвід централізованого управління первинними ланками національної 

економіки.  

Література: [1, c.43-89]; [3, c. 43-59]; [6, c. 52-73]; [10, c. 27-36]; [2, c. 246-256]; [11, 

c. 53-84]. 

 

2.1.4 Персонал  

Поняття персоналу в контексті понять трудових ресурсів, трудового потенціалу й 

ін. Категорії персоналу підприємства. Розподіл персоналу по професіях і кваліфікаціям.  

Фактори, що вимагають обліку в процесі розрахунку необхідної чисельності 

персоналу фірми. Розрахунок чисельності персоналу керування, фахівців і службовців. 

Обґрунтування раціональної структури персоналу.  

Поняття й основні елементи системи керування персоналом підприємств. Сучасні 

вимоги до ділових якостей різних категорій персоналу. Формування і набір різних 

категорій персоналу в умовах, адаптованих до ринкового. Методи оцінки і підбора 

працівників для підприємств. Форми й ефективність підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації персоналу(кадрів). 

Особливості системи керування у фірмах розвитих країн. Досвід формування і 

забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми. Участь держави в 

підготовці і перепідготовці висококваліфікованих фахівців і керівників. Конкурсно-

контрактна система наймання працівників фірми. Службова ротація кадрів. 

Література: [1, c. 113-119]; [3, c. 79-80]; [6, c. 75-87]; [2, c. 142-170]. 

 

2.1.5 Матеріальні і нематеріальні активи  

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів і іншого майна підприємства. 

Основні й оборотні виробничі фонди, їхня роль у процесі виробництва. Майно 

соціального призначення. Вартісна оцінка майнового комплексу (нерухомості, майна 

підприємств). 

Первинна, відбудовна і залишкова вартість основних фондів. Індексація основних 

фондів. Класифікація основних фондів по функціональній ознаці. Видова (технологічна) 

структура основних фондів, фактори і тенденції її динаміки. Фізична суть техніко-

економічного старіння засобів праці і форми попередження цього. Амортизація основних 

фондів. Норми амортизаційних відрахувань. Оцінка доцільності витрат на періодичний 

ремонт, модернізацію і заміну виробничого устаткування. Розширене відтворення 

основних фондів. 
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Соціально-економічне значення і системи показників ефективності відтворення і 

використання основних фондів. Напрямку інтенсифікації відтворення і шляхи кращого 

використання основних фондів. 

Елементний склад оборотних фондів. Характеристика виробничих запасів, 

напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва і витрат майбутніх 

періодів. Нормування витрат матеріальних ресурсів і розрахунок необхідного обсягу 

оборотних фондів. Показники і способи найбільш ефективного використання 

матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження. 

Поняття і види нематеріальних ресурсів, їхній вплив на конкурентноздатність 

продукції підприємства на ринку. Характеристика об'єктів промислової власності. 

Інформаційні технології і програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси. Нематеріальні 

активи. Їхня вартісна оцінка і терміни старіння. 

Література: [1, c. 149-193]; [6, c. 89-118]; [10, c. 47-82]; [3, c. 44-45]; [2, c. 103-125]; 

[8, c. 199-202]. 

 

2.1.6 Оборотні кошти (ОК) 

Сутнісна характеристика оборотних коштів. Нормовані і ненормовані оборотні 

кошти. Функціональна й елементна структура оборотних коштів. Джерела формування 

оборотних коштів.  

Призначення нормування (розрахунку нормативів) оборотних коштів. Методи 

розрахунку нормативів оборотних коштів. Обчислення нормативів оборотних коштів в 

окремих їхніх елементах. Визначення сукупного нормативу оборотних коштів 

підприємства. 

Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів. Методика 

їхнього розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. 

Проблеми недоліку оборотних коштів і поповнення їхньої величини до нормативного 

рівня в умовах кризової ситуації на підприємстві.  

Література: [1, c. 33-45]; [2, c. 127-140]; [3, c. 52-71]; [6, c. 123-131]; [12, c. 156-

166]. 

 

2.1.7 Інвестиції: формування, використання, ефективність  

Сутність, характеристика інвестицій як найбільш важливого фінансового ресурсу 

для створення, функціонування і розвитку підприємств. Функціонально-елементний склад 

інвестицій підприємства. Внутрішні і зовнішні джерела інвестування. Прямі і портфельні 

іноземні інвестиції. Різновид і структура реальних (виробничих) інвестицій. Технологічна 

і відтворювальна структура капвкладень. 

Розрахунки обсягу необхідних виробничих інвестицій з урахуванням економічної 

ситуації на ринку і підприємстві. Обґрунтування джерел фінансування й обчислення 

необхідного обсягу капвкладень відповідно до можливих варіантів економічної ситуації. 

 Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій в умовах ринкових 

відносин з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації), 

господарського ризику й інфляції. Основні показники оцінки ефективності виробничих 

інвестицій  (капвкладень).  

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів 

господарювання в повному або короткому варіантах бізнес-плану.  

Література: [1, c. 245-253]; [6, c. 131-153]; [2, c. 392-413]; [8, c. 165-170]; [13, c. 

111-126]; [4, c. 262-315]. 

 

 

 

2.1.8 Інноваційні процеси  
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Поняття, змістовна характеристика й окремі види інноваційних процесів. Локальні 

і глобальні нововведення. Взаємозв'язок між окремими видами інноваційних процесів. 

Вплив нововведень на господарську діяльність. 

Значеннєве тлумачення НТП. Еволюційні і революційні форми НТП, НТР. 

Пріоритетні напрямки НТП. Прогресивні базові технології. Штучні, композиційні і 

надчисті матеріали. Нетрадиційні види енергії. Комплексна автоматизація і 

комп'ютеризація виробництва і керування. 

Організаційний прогрес (ОП) як узагальнюючий фактор використання 

організаційних, економічних, соціальних і юридичних нововведень. Напрямку ОП. 

Об'єкти ОП. Основні тенденції ОП.  

Методика визначення ефективності технічних нововведень. Макроекономічний і 

комерційний ефект створення і використання новинок. Облік фактора часу при 

розрахунках ефективності. Чистий прибуток як визначальний показник. 

Література: [1, c. 279-329]; [2, c. 366-390]; [14, c. 260-265]; [7, c. 350-374]. 

 

2.1.9 Техніко-технологічна база виробництва  

Поняття і значення ТТБП. Складені ТТБП, ефективні способи її формування на 

підприємствах.  

Змістовна характеристика і форми технічного розвитку підприємства. Діагностика 

стану технічного розвитку підприємства: необхідність, сутність, процедура й основні 

показники. Організаційно-економічне керування технічним розвитком підприємства. 

Загальна характеристика, види і фактори формування виробничої потужності 

підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничих потужностей 

підприємства. Встановлення і регулювання резервних виробничих потужностей. 

Показники і шляхи підвищення їхнього використання. Конверсія і диверсифікованість 

виробничих потужностей у ринкових умовах господарювання. 

Література: [1, c. 148-161]; [10, c. 106-114]; [2, c. 226-232]. 

 

2.1.10 Організація виробництва: принципи, типи, форми і методи  

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих процесів по 

призначенню, протіканню в часі і ступені механізації. Принципи організації виробничого 

процесу. Виробничий цикл і його тривалість. 

Типи виробництва. Характеристика робочих місць у різних організаційних типах 

виробництва. Порівняльна характеристика цих типів виробництва по ступені 

ефективності. 

Поняття і використання методу організації виробництва. Організація і модифікація 

не потокового виробництва. Їхні особливості й ефективність застосування. Загальна 

характеристика потокового виробництва. Особливості організації й основні параметри 

функціонування потокових ліній, тенденції їхнього розвитку. 

Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм організації 

виробництва. Концентрація і розукрупнення виробництва. Малі форми в системі 

господарювання країн з розвитий ринковою економікою. Спеціалізація, кооперація і 

конверсія виробничих підприємств, їхня об'єктивна необхідність, сутність, показники 

рівня розвитку й ефективність розвитку. Об'єктивна необхідність, сутність і тенденції 

розвитку диверсифікованості виробництва. 

Література: [1, c. 329-365]; [2, c. 179-197]; [6, c. 254-270]. 

 

2.1.11 Інфраструктура підприємства  

Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича і соціальна 

інфраструктура. Будівництво як специфічний елемент виробничо-соціальної 

інфраструктури. Вплив діяльності інфраструктурних підрозділів на ефективність 

господарювання, економіку підприємства. 
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Поняття і функції системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне 

господарство. Інструментальне господарство. Необхідність і організація енергетичного 

господарства і транспортної служби. Складське господарство підприємства. 

Необхідність і напрямок соціальної діяльності підприємства в ринкових умовах 

господарювання. Планування соціального розвитку підприємства. Практична реалізація 

запланованих заходів щодо розвитку інфраструктури й активізації соціальної діяльності. 

Сучасні проблеми соціального захисту населення підприємства. 

Капітальне будівництво як здійснення об'єктів виробництва й інфраструктури. 

Проектно-кошторисна документація на будівництво, реконструкцію або капітальний 

ремонт об'єктів інфраструктури. 

Література: [1, c. 365-393]; [2, c. 216-243]. 

 

2.1.12 Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства  

Сутність, мета, ознаки, об'єкти і принципи прогнозування. Предмет економічного 

прогнозування. Нормативне і пошукове прогнозування. Можливі суб'єкти прогнозування. 

Евристичні, фактографічні, якісні і кількісні методи прогнозування. Довгострокові і 

короткострокові прогнози і сфери їхнього застосування. 

Принципові основи планування. Планування як головна функція керування. 

Специфічні принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування 

діяльності і розвитку підприємства. 

Сутність і основні етапи стратегічного планування на підприємстві. Методи вибору 

стратегії. Різновид стратегії. 

Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії формування і полі варіантність 

структури бізнес-плану. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-

плану.  

Тактичне й оперативне планування діяльності фірми. Відмінність тактичного 

планування від стратегічного. Зміст і розділи тактичних планів підприємства, їхні основні 

показники. Сутність і системи оперативного планування. Проблеми удосконалювання 

внутрішньо фірмового планування в ринкових умовах. 

Необхідність, методи і принципи державного економічного регулювання діяльності 

суб'єктів господарювання. Форми регулювання. 

Література: [1, c. 43-81]; [2, c. 289-296]; [10, c. 32-56, c. 169-172]; [6, c. 52-73]; [3, c. 

170-183]; [15, c. 539-564]; [8, c. 232-251]; [12, c. 166-194]; [14, c. 375-388, c. 458-464]; [16, c. 

181-188]. 

 

2.1.13 Виробництво, якість, конкурентоспроможність продукції (послуг)  

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація і показники обсягу; 

номенклатура й асортимент; валова, товарна і реалізована продукція. 

Поняття функції і принципи маркетингової діяльності. Виробнича, продуктова і 

комерційна концепції маркетингу. Стратегія і тактика маркетингу підприємства. Вплив 

маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції. Особливості 

визначення ринкового попиту. 

Змістовна характеристика матеріально-технічного постачання (МТС). Обчислення 

потреби в матеріалах. Запаси матеріалів і їхнє регулювання.  

Якість продукції як економічна категорія. Показники і методи оцінки якості 

продукції. Поняття і визначення рівня конкурентноздатності продукції. вплив підвищення 

якості виробів на економіку й імідж підприємства. Технічні, організаційні і соціальні міри 

для підвищення якості і конкурентноздатності продукції і послуг. 

Стандартизація продукції, її елементи і принципи. Сертифікація продукції і її 

економічне значення. Обов'язкова і добровільна сертифікація. Міжнародні системи 

сертифікації. Національні системи якості. Формування систем якості на підприємствах.  
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Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів, територіальні органи 

Держстандарту - центри стандартизації, метрології і сертифікації. Об'єкти державного 

нагляду. Виробничий технічний контроль. 

Література: [1, c. 114-193]; [6, c. 215-227]; [10, c. 79-120]; [2, c. 341-364]; [15, c. 61-

68]. 

 

2.1.14 Продуктивність, мотивація і оплата праці  

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до її 

розрахунку. Фактори росту продуктивності праці і заходу для їхнього використання. 

Мотивація як процес стимулювання до ефективної праці. Моделі і методи 

мотивації. 

Поняття оплати праці. Основна і додаткова заробітна оплата праці. Функції оплати 

праці. Оплата праці і кінцеві результати діяльності. Механізм державного регулювання 

оплати праці і соціального захисту. Внутрішньо фірмова політика оплати праці. 

Регулювання оплати праці на основі колективного договору. 

Мінімальна зарплата. Тарифна система. Оплата праці керівників, фахівців і 

службовців. Форми і системи оплати праці. Участь працівників у прибутках і власності. 

Література: [1, c/ 81-105, c. 114-193]; [6, c. 273-283]; [3, c. 156-170]; [10, c. 56-63]; 

[17, c. 376-380]. 

 

2.1.15 Поточні витрати і ціни на продукцію (послуги)  

Поточні витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний показник. 

Класифікація витрат по окремих ознаках. Структура поточних витрат. 

Зміст і методика вирахування кошторису виробництва. Розрахунки кошторису по 

окремих економічних елементах. Загальний рівень поточних витрат на виробництво 

валової, товарної і реалізованої продукції. 

Калькулювання і його місце в економічних розрахунках. Типова структура 

калькуляційних статей. Методика вирахування окремих статей калькуляції. Методи 

прогнозування собівартості нових виробів. Стратегічні напрямки зниження собівартості. 

Групи факторів зниження. 

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін і сфери їхнього 

застосування. Методи встановлення цін. 

Література: [1, c. 193-223]; [10, c. 134-161]; [2, c. 301-311]; [12, c. 257-268]; [4, c. 

441-448]. 

 

2.1.16 Фінансово-економічні результати і інтегральна ефективність діяльності  

Прибуток і доход як основні показники фінансових результатів діяльності. 

Прибутковість і прибутковість. Джерела формування загальної величини прибутку 

(доходу). 

Рентабельність як показник ефективності. Загальна характеристика рентабельності 

інвестованих ресурсів. Вирахування рентабельності. Динаміка і способи підвищення 

рентабельності. 

Сутність, важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-

економічного стану підприємства. Групи показників для оцінки прибутковості, 

ліквідності, оборотності, стабільності і діловій активності; методика їхнього вирахування.  

Економічна суть ефекту та ефективності. Вимір економічної ефективності ресурсів 

і витрат. Оцінка соціальної ефективності діяльності підприємства. 

Класифікація показників росту ефективності виробництва по визначених ознаках. 

Розподіл внутрішніх показників на так називані «тверді» і «м'які».  

Зовнішні показники росту ефективності виробництва. 

Література: [1, c. 223-280]; [12, c. 219-259]; [4, c. 441-448]; [2, c. 467-493]; [3. c. 28-

125]. 
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2.1.17 Економічна безпека підприємства  

Типологічна характеристика економічної безпеки господарського суб'єкта. 

Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб'єктів господарювання. 

Об'єктні види економічної безпеки. Способи удосконалювання оцінки економічної 

безпеки. Можливі погрози для економічної безпеки суб'єкта, що хазяює. Збитки від 

зниження рівня економічної безпеки окремо узятої і  визначеної сукупності підприємств. 

Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства в умовах 

ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рівня економічної 

безпеки як основна причина настання кризового економічного стану підприємства. 

Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і катастрофічна економічна криза, 

його основні причини і наслідки. Реакція керівництва фірми на настання економічної 

кризи.  Доцільність розробки програми виходу з економічної кризи.  

Обґрунтування стратегії забезпеченості належної економічної безпеки 

підприємства. Основні групи показників, що формують належний рівень економічної 

безпеки підприємства. Необхідні способи і ресурси по реалізації стратегії досягнення 

належної економічної безпеки конкретного господарського суб'єкта.  

Література: [4, c. 548-625]; [18, c. 563-681]. 

 

2.1.18 Реструктуризація і санація підприємств 

Система виживання підприємства в ринкових умовах господарювання. Ознаки її 

прояву, необхідність практичної дії і змістовна характеристика. Основні економічні 

параметри системи виживання. Основні організаційні способи і необхідні фінансові 

засоби для виживання підприємства, його виходу з кризової економічної ситуації. 

Реструктуризація підприємства як найбільш радикальна міра в системі виживання і 

виходу з економічної кризи, зупинки спаду виробництва і його стабілізації. Змістовна 

характеристика і можливі форми реструктуризації підприємства. Конверсія, 

розукрупнення і диверсифікованість виробництва як діючі форми реструктуризації 

суб'єктів господарювання. Розробка і здійснення програми (бізнес-плану) 

реструктуризації підприємства. Накопичений вітчизняний і закордонний досвід 

реструктуризації різних суб'єктів господарювання. 

Тлумачення механізму санації і цілей її проведення. Програма санаційних способів 

фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки проведення санації 

потенційно конкурентноздатних підприємств. 

Література: [1, c. 223-280]; [2, c. 551-552]. 

 

2.1.19 Банкрутство і ліквідація підприємств 

Змістовна характеристика банкрутства підприємства. Причини і симптоми прояву 

банкрутства фірми. Визначення зон ризику і реакція підприємства на настання кризового 

фінансово-економічного стану. Класифікація показників, що сприяють банкрутству 

фірми. Процедура оголошення банкрутства в засобах масової інформації. Основні 

положення Закону України «Про банкрутство». 

Процес ліквідації (призупинення діяльності) збанкрутілого суб'єкта 

господарювання. Керування майном боржника й оцінка можливих наслідків ліквідації 

збанкрутілих підприємств. Комплекс організаційно-економічних мір і припустима 

тривалість процесу ліквідації підприємства - банкрута. Конкретні застосовувані в Україні 

форми ліквідації підприємств. 

Література: [1, c. 223-280]; [2, c. 547-554]. 

 

2.1.20 Література 

1. Економіка підприємства: підручник /за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., 

переробл. та допов. К.: КНТЕУ , 2000. – 528 с. 
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2. Економіка підприємства: підручник / за ред.. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 

615 с.  

3. Экономика предприятия: Учебное пособие / Грузинов В. П., Грибов В. Д. – М.: 

Финансы и статистика, 1998. – 208 с. 

4. Финансы предприятия: учебник для вузов. Павлова  Л. Н. – М.: Финансы, 

ЮНИТИ, 1998. – 639 с. 

5. Основы предпринимательской деятельности: экономическая теория: Учебное 

пособие / под ред. В. Г. Власовой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с. 

6. Экономика предприятия: учебник для вузов/ В. Я. Горфинкель, - Е. Г. Купряков, 

В. П. Праголова и др., под  ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Е. Г. Купрякова. – М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367 с. 

7. Курс предпринимательства: Учебник для вузов/ В. Я. Горфинкель; - М.: 

Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 439 с. 

8. Финансы предприятия: Учебник/ Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова – М.: 

Финансы, ЮНИТИ,1998. – 413 с. 

9. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: 

Инфра – М, 1997. – 608 с. 

10. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний посібник для студентів 

напрямку «економіка і підприємництво»/ Кутиркін А. Н. – Донецьк: ДИЭХП, 1997. – 322 

с. 

11. Зайцева О. А., Радугин А. А., Рогачева Н. И./ Основы менеджмента: учебное 

пособие для вузов/ Научный редактор А. А. Радугин. – М.: Центр, 1998. – 432 с. 

12. Шеремет А. Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия. – М.: Инфра – М, 1999. – 

343 с. 

13. Финансы в управлении предприятием/ под ред. А. Н. Ковалева – Москва: 

Финансы и статистика, 1995. – 106 с. 

14. Армстронг Майкл. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем. 

Серия «Учебники и    учебные пособия». Ростов – на – Дону: «Феникс», 1998. – 152 с. 

15. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. – М.: - Юристъ, 

1998 – 659 с. 

16. Зайцева О. А., Радугин А. А., Рогачева Н. И./ Основы менеджмента: учебное 

пособие для вузов/ Научный редактор А. А. Радугин. – М.: Центр, 1998. – 432 с. 

17. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник – 2 – е изд., перераб. и доп. – м.: Банки 

и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с. 

18. Мескон Г. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: 

«Дело», 1992. – 702 с. 
 

 

 

2.2 Підприємницьке право 

 

2.2.1 Поняття та предмет підприємницького права 

Визначення підприємницького права, його ціннісні  орієнтири. Предмет 

підприємницького права. 

Правові відносини що регулюються підприємницьким правом. Методологічні 

основи правового регулювання підприємницької діяльності. Джерела підприємницького 

права. 

Юридична сила нормативних актів. 

Література: [1]; [2]; [3]; [20, с. 9-26]; [21, с. 17-28]. 

 

2.2.2 Поняття та види підприємницької діяльності 
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Поняття підприємницької діяльності її ознаки принципи. Господарча діяльність, 

що потребує спеціального дозволу. Підприємницька діяльність що заборонено законом. 

Порядок державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців. 

Література: [2]; [3]; [24 с. 44-73]; [28, с. 29-42]. 

 

2.2.3 Суб’єкти   підприємницької діяльності 

Поняття суб’єкта підприємницької діяльності. Види та правовий статус 

підприємців. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. Підприємницька 

діяльність юридичних осіб. Права та обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності. 

 Література: [22, с. 81-104]; [28, с. 52-68]. 

 

2.2.4 Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності у 

господарських судах  

Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 

діяльності. Розгляд підприємницьких спорів господарськими судами. Досудовий порядок 

урегулювання підприємницьких спорів. Підвідомчість підприємницьких спорів і 

компетенція господарських судів їх вирішення. Виконання рішень господарських судів. 

Література: [23, с. 203-248]. 

 

2.2.5 Договірне право. Загальні положення   

Поняття договору у підприємницької діяльності. Зміст договору. Укладання, зміна 

у розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними. Види 

договорів у сфері підприємництва. Форма договору. Особливості укладання окремих 

підприємницьких договорів. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 

Література: [27, с. 118-156]; [28, с. 89-115]. 

 

2.2.6 Торговельно-підприємницька діяльність          

Поняття торговельно-підприємницької діяльності. Форми діяльності.  

Договір купівлі-продажу, його форма, сторони, суттєві умови. Види договорів 

купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Біржові угоди. Деривативи. Дистриб’ютерскі 

угоди. Договір факторингу. Договір контрактації. Договір міни (бартерний договір). 

Франчайзинг. 

 Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу. 

Література: [25, с. 269-284]; [28, с. 123-138]. 

 

2.2.7 Постачання                

Поняття договору постачання. Законодавство регулюють постачання. Форма 

договору. Особливості укладання договору, основні  умови договору. Зміст договору. 

Строки позикової давності по договору постачання. Відповідальність сторін 

договору. 

Література: [20, с. 203-225]; [25, с. 197-258]. 

 

2.2.8. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері будівництва           

Законодавство яке регулює підприємницьку діяльність в сфері будівництва. Види 

договорів про виконання робіт. Договір підряду на капітальне будівництво. Права та 

обов’язки сторін договору. 

Література: [20. с. 223-248]. 

 

 

 

2.2.9 Надання послуг у сфері підприємництва    
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Поняття товарного складу. Договір складського зберігання. Складські документи. 

Подвійне складське свідоцтво. Заставне свідоцтво (варант). Права володаря складського 

та заставного свідоцтва. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом. 

Відповідальність за зберігання товару на товарному складі. 

Література: [27, с. 308-322]. 

 

2.2.10 Правове регулювання оренди майна 

Поняття орендних правовідносин та їх особливості. Об’єкти оренди. Види 

договорів оренди у сфері підприємницької діяльності. Договір оренди майна. Сторони 

договору. Умови договору оренди. Припинення договору. Відмова від договору. 

Розірвання договору з ініціативи сторін. 

Література: [23, с. 301-344]; [28, с. 215-258]. 

 

2.2.11 Будівництво у сфері транспортної діяльності      

Транспортні договори та їх роль у сфері підприємництва. Законодавство 

регулююче підприємницьку транспортну діяльність. Договір перевезення вантажів, його 

умови, форма та особливості. Обов’язки сторін. Досудовий порядок урегулювання спорів. 

Відповідальність по договору на перевезення вантажів. 

Література: [20, с. 324-361]. 

 

2.2.12 Підприємницька діяльність у сфері рекреації 

Поняття та сфера рекреації. Особливості підприємницької діяльності у сфері 

рекреації. Законодавчі акти які регулюють дійсну діяльність. Особливості суб’єктів 

підприємства в сфері рекреацій. Договори на здійснення рекреаційних послуг та їх 

особливості. Агентській договір. Договір комісії. Договір про сумісну діяльність. 

Література: [22, с. 425-438]. 

 

2.2.13 Відповідальність за правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності   

Поняття відповідальності функції відповідальності. Поняття правопорушення в 

сфері підприємницької діяльності. Договірні правопорушення. Позадоговірні 

правопорушення. Поняття санкції. Види санкцій. Відшкодування збитків. Неустойка, 

штраф, пеня. Оперативні санкції. Організаційні санкції. Умови відповідальності у сфері 

підприємницької діяльності. Нормативні умови. Юридично-фактичні умови 

відповідальності. 

Література: [22, с. 526-574]; [28, с. 300-333]. 

 

2.2.14 Література       

1. Конституція України. 

2. Цивільний кодекс Кураїни. 

3. Господарський кодекс України. 

4. Господарський процесуальний кодекс України. 

5. Закон України “Про державну реєстрації юридичних та фізичних осіб - 

підприємців ”. 

6. Закон України “Про захист економічної конкуренції”. 

7. Закон України “Про господарські суди”. 

8. Закон України “Про систему оподаткування”.   

9. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. 

10. Закон України “Про транспорт”. 

11. Закон України “Про оренду”. 

12. Закон України “Про захист прав споживачів”. 

13. Закон України “Про господарські товариства”. 
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14. Закон України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору 

підряду при виконанні робіт на будівництві об’єктів”. 

15. Закон України “Про закупку товарів, робіт, послуг за державні кошти”. 

16. Положення про поставку продукції виробничо-технічного призначення. 

17. Положення про поставку товарів народного споживання. 

18. Особливі умови постачання окремих видів товарів. 

19. Декрет кабінету міністрів “Про впорядкування діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності за участю духовних підприємств”. 

20. Саниахметова Н.А. “Підприємницьке право України ” Харків, 2005р. 

21. Сусанов Е.А. “Правові основи підприємництва”, консул 2003р. 

22. Мамутов В.К. “Господарське право” Київ 2002р. 

23. Пилипенко Ф.Я., Шубиня В.С. Господарське право. Курс лекцій Київ 2003р. 

24. Лаптев В.В. Введення в підприємницьке право, М. 2004р. 

25. Попандопуло В.Ф. Поняття комерційного права  

26. Шакун В.І. Правові основи підприємницької діяльності Н. 1997р. 

27. Дойніков І.В. “Підприємницьке право. Курс лекцій”, М.2005р. 

28. Харітонов Н.А. “Підприємницьке право” Х. 2004р.        

 

                     

 

2.3 Маркетинг 

 

2.3.1 Сутність маркетингу та його сучасна концепція.  
Етимологія слова «маркетинг». Хронологія виникнення та розвитку маркетингу. 

Сутність маркетингу і його визначення. Підходи до розуміння предмета 

маркетингу. 

Еволюція концепції маркетингу. Сутність виробничої, товарної, збутової, 

маркетингової концепцій. Концепція пасивного (епізодичного, або інструментального), 

організаційного й активного (стратегічного) маркетингу. Тенденції розвитку сучасної 

концепції маркетингу. 

Основні поняття маркетингу: маркетингова тріада (потреби, цінності, запити), їх 

сутність та класифікація; сутність, види та типи вимірювання попиту; товари та послуги 

(сутність і класифікація); вартість (споживча і вартість споживання); задоволення 

(функціональне та психологічне); маркетингова комунікація (сутність та система); 

маркетингове розподілення; ринок (поняття та класифікація), цільовий, побічний ринок 

підприємства та «зона байдужості». 

Суб'єкти маркетингу: продуценти товарів і послуг; організації, що обслуговують; 

оптова та роздрібна торгівля; організації та підприємства — споживачі; кінцеві споживачі; 

маркетингові фірми й спеціалісти; контактні аудиторії, засоби масової інформації. 

Література: [3, c. 6-29], [4, c. 5-17], [7, c. 1-30]. 

 

2.3.2 Система й характеристика маркетингу.  
Принципи, задачі та функції маркетингу. 

Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності (орієнтований на 

продукт, на споживача, змішаний), її сфери (маркетинг товарів споживчого попиту, 

виробничо-технічного призначення, торговельний), періоду, на який розробляється 

маркетингова політика підприємства (стратегічний, тактичний, оперативний), попиту 

(конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвиваючий, демаркетинг, 

тактичний, протидіючий, індивідуальний), основних об'єктів уваги, кінцевої мети та 

способів її досягнення (виробничий, товарний, збутовий, ринковий, сучасний), міри 

координації виконуваних на підприємстві маркетингових функцій (інтегрований та 

неінтегрований), кінцевої мети діяльності (комерційний і некомерційний), видів продукції 
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(маркетинг товарів і послуг), рівня вирішення маркетингових завдань (макро- та мікро-

маркетинг), міри диференціації маркетингових функцій (глобальний і диференційований) 

тощо. 

Сутність і характеристики внутрішньо фірмового, міжнародного та соціально-

етичного маркетингу. 

Система засобів маркетингу та їх структура (концепція «4Р»), Поняття 

маркетингової суміші (marketing-mix). 

Навколишнє середовище маркетингу (зовнішнє та внутрішнє). Сили та умови 

зовнішнього середовища (регулюючі, економічні, технологічні, екологічні, конкурентні, 

соціальні). Фактори внутрішнього середовища (власники, менеджери, робітники і 

службовці, структурні підрозділи). 

Маркетингові дослідження навколишнього середовища як головна передумова 

успішного маркетингу (дослідження кон'юнктури й місткості ринку, конкурентного 

середовища, поведінки споживачів, мікро середовища фірми. 

Основні проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах. 

Література: [1, c. 180-194], [4, c. 19-40], [5, c. 203-225]. 

 

2.3.3 Купівельна поведінка споживачів.  
Модель купівельної поведінки. Характеристики покупця. Процес, прийняття 

рішення про купівлю. Реакція поведінки покупця (вимір пізнавальної, емоційної реакції та 

реакції поведінки). 

Література: [3, c. 214-232], [5, c. 229-264], [7, c. 125-169].   

 

2.3.4 Методичні основи комплексного дослідження товарного ринку.  
Визначення поняття внутрішній, національний, світовий, міжнародний ринок. 

Структуризація товарних ринків як системи. Місткість, насиченість товарного ринку. 

Кон'юнктура ринку та методичні основи її дослідження. 

Аналіз привабливості ринку ( базові концепції аналізу попиту). Структура 

первинного попиту. Методи прогнозування попиту. 

Суть понять "ринковий сегмент" і "сегментація ринку". Принципи, цілі та завдання 

ринкової сегментації. Вияв і розбивка покупців (споживачів) на однорідні групи за 

демографічними, економічними, географічними та ін. ознаками. Сегментація ринку, 

виходячи з мотивів поведінки покупців (мотиваційний аналіз). Особливості сегментації 

ринків товарів  споживчого попиту та виробничого призначення. 

Методи ринкової сегментації та її інформаційне забезпечення. Кабінетні та поза 

кабінетні (польові) ринкові дослідження. Спостереження, експеримент. Виставки та 

ярмарки. Комплексні методи. Первинні джерела інформації як основний вид інформації 

при проведенні ринкової сегментації. 

Література: [1, c. 107-169], [3, c. 186-211], [5, c. 313-351], [7, 173-214]. 

 

2.3.5 Аналіз конкурентоспроможності фірми.  
Поняття конкурентної переваги. Розширення концепції суперництва. Аналіз 

конкурентних ситуацій. Перевага по витратах. 

Література: [3, c. 238-248], [5, c. 291-311], [7, c. 277-310]. 

 

2.3.6 Маркетингова товарна політика.  
 Сутність маркетингової товарної політики та її структура. Маркетингова 

концепція товару. Головні атрибути товару: користь від нього, властивості, упаковка, 

унікальність, популярність, імідж, якість, фабрична марка, умови поставки, 

ремонтопридатність, монтаж, сервіс, гарантії, ціна. Поняття «товарна мікро суміш». 
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 Конкурентоспроможність продукції: сутність, концепція та методи оцінки (групові 

експертизи; опитування споживачів; за переліком основних параметрів). Алгоритм оцінки 

конкурентоспроможності продукції. 

Сутність поняття «новий продукт». Поняття й способи планування продукції 

(конкретно, розширено, узагальнено). Три рівні створення товару (товар за задумом, у 

реальному виконанні та товар з підкріпленням). 

Алгоритм планування нової продукції та характеристика його основних етапів:  

визначення мети розробки нової продукції; генерування ідей (джерела та методи); оцінка 

й добір ідей (критерії добору);  розробка та перевірка задуму; розробка стратегії нового 

продукту (перевірка економічності, позиціювання, встановлення обсягів збуту, аналіз 

можливостей виробництва та збуту, правова експертиза); безпосередня розробка 

продукції; пробний маркетинг; розгортання виробництва й комерційної реалізації 

продукції. 

Причини невдач нової продукції на ринку. 

Концепція життєвого циклу продукції та характеристика його основних етапів. 

Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу продукції Можливі варіанти кривих 

життєвого циклу продукції. 

Товарний асортимент і товарна номенклатура: поняття й характеристики; критерії 

та методи елімінування продукції; сутність товарної диференціації та диверсифікації; 

організаційні форми та проблеми управління продукцією. 

Формування сервісної мережі та особливості сервісу залежно від товару. 

Планування сервісних робіт. 

Література: [3, c. 293-319], [5, c. 379-415], [7, c. 351-396], 

 

2.3.7 Маркетингова цінова політика.  

Сутність та роль маркетингової цінової політики.  Алгоритм маркетингового 

розрахунку цін і характеристика його основних етапів: постановка мети та визначення 

завдань (вимірювання й урахування існуючих обмежень) ціноутворення; визначення 

величини попиту й пропонування, їх співвідношення та значення цінової еластичності; 

розрахунок витрат на виробництво й реалізацію продукції; вибір приблизного ріння цін, 

виходячи із умов конкурентного середовища; вибір методу ціноутворення; безпосередній 

розрахунок цін. 

Сутність та особливості використання методів прямого ціноутворення: виходячи з 

витрат на виробництво та реалізацію продукції (в тому числі виходячи з величини 

маржинальних витрат і на основі використання графіка беззбитковості); виходячи із 

суб'єктивної оцінки покупцем цінності товару; виходячи із умов конкуренції; у рамках 

товарної номенклатури; за географічною ознакою; на основі узаконених типових умов. 

Методи непрямого ціноутворення (сутність і зміст): кредитна політика; політика 

кондицій; політика знижок. 

Маркетингові політики управління цінами (сутність, зміст та умови використання): 

цінові політики «зняття вершків»; поступового зниження цін; проникнення на ринок; 

диференціювання цін; престижних цін; традиційного ціноутворення; психологічного 

ціноутворення; «шикування» цін; послідовного проходження по сегментах ринку; 

збиткового лідера; еластичних і стабільних цін; переважних цін; виживання; а також 

політика встановлення цін на товари, зняті з виробництва. 

Література: [3, c. 332-354], [5, c. 559-593], [7, c. 451-495]. 

 

2.3.8 Маркетингова політика розподілу.  
Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики розподілу. Канали 

розподілу продукції: сутність, актуальність, види й основні характеристики. Функції 

каналів розподілу й основні проблеми їх формування. 
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Алгоритм формування маркетингових каналів розподілу (характеристика етапів): 

визначення потреби у формуванні каналів розподілу; постановка й координація цілей 

розподілу; специфікація завдань розподілу; розробка можливих альтернатив каналів 

розподілу; вибір структури каналу; вибір оптимального каналу; вибір суб'єктів каналу та 

управління ними. 

Посередницька діяльність у каналах розподілу: сутність, принципи. Класифікація 

посередницьких підприємств і організацій та їх основні типи. 

Основні аспекти управління каналами розподілу: визначення цілей та стратегій 

діяльності; встановлення системи оплати праці посередників; навчання й підготовка 

посередників, оцінка результатів їх роботи. 

Конфлікти в каналах розподілу та методи їх ліквідації. Оцінка каналів розподілу. 

Маркетингова політика розподілу й логістика. 

Література: [3, c. 364-379], [5, c. 597-628], [7, c. 401-449]. 

 

2.3.9 Маркетингова політика комунікацій.  
Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу 

маркетингових комунікацій. 

Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його 

основних етапів: визначення мети комплексу маркетингових комунікацій; виявлення 

цільової аудиторії та бажаної зворотної реакції; вибір звертання; вибір засобів поширення 

маркетингової інформації (канали, носії, джерела звертання); вибір засобів впливу; 

формування каналів зворотного зв'язку; розрахунок бюджету комунікацій (методи). 

Реклама: сутність, можливі цілі та види. 

Алгоритм прийняття рішень щодо реклами: визначення цілей, ідентифікація 

цільового ринку, розробка бюджету, розробка текстової частини реклами, вибір носіїв 

реклами, складання графіка рекламування, тестування реклами, безпосереднє 

рекламування, контроль і аналіз програми рекламування, 

Пропаганда: сутність, форми та програми. Стимулювання збуту: сутність, 

напрямки та методи. Персональний продаж: сутність, типи та процес. 

Література: [3, c. 396-439], [5, c. 671-693], [7, c. 499-542]. 

 

2.3.10 Література  
1.Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз.- М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 

2.Маркетинг / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.: 

Юристъ, 2000. – 568 с. 

3.Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Издательство «Финпресс», 1999.-656 с. 

4.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. – 

М.: Издательство «Финпресс», 1998.- 416 с. 

5.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент (анализ, планирование, внедрение, контроль). 

– СПб: Питер Ком, 1999.- 896 с. 

6.Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. М.: Издательство БЕК, 1999.- 368 с. 

7.Дихтль Е.Хершген X. Практический маркетинг. -М.:Высш. шк.: ИШРА-М, 1996. - 

255 С. 

8.Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг.- СПб.: Наука, 1996.-589 с. 

9.Пешкова Е.П. Маркетинговий анализ в деятельности фирмы.- М.: "ОСЬ-89”, 

1996.- 80 с. 

10.Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 

160 с. 

11.Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. – М.: „Филинъ”, 

1998. – 448 с. 
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2.4 Основи менеджменту 

 

2.4.1 Поняття та сутність менеджменту  

 Організація, мета її діяльності та критерії успіху. Зовнішнє та внутрішнє 

середовище організації. Поділ праці в організації та необхідність управління. Менеджмент, 

як система наукових знань. Функції менеджменту. Цикл менеджменту. Менеджмент як 

мистецтво. 

 Ознаки діяльності менеджера. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, 

кадри, нововведення, облік, маркетинг. Рівні менеджменту: виший, середній, нижчий. Ролі 

менеджера в організації: між особисті; інформаційні; зв'язані з прийняттям рішень. 

Здібності менеджера: до спілкування, технічні, аналітичні, діагностичні, концептуальні. 

Співвідношення якостей, необхідних менеджеру, на різних рівнях управління. 

 Передумови виникнення науки управління. Класична теорія менеджменту: школа 

наукового управління; адміністративна школа управління. Неокласична теорія 

менеджменту: школа поведінки та школа людських стосунків'. Кількісна теорія 

менеджменту: школа науки управління.
 

Інтегровані підходи до управління: процесний 

підхід до управління; системний підхід до управління; ситуаційний підхід до управління. 

Сучасні напрямки розвитку науки управління: тенденція посилення технократичного 

аспекту менеджменту; орієнтація на технічні та технологічні нововведення; гуманізація 

управління; поєднання інтересів бізнесу, суспільства й людини; інтернаціоналізація 

менеджменту. 

Література: [6, с.8-24]; [2, с.11-23]; [4, с.36-53]. 

 

2.4.2 Прийняття управлінських рішень  

 Розширене й вузьке поняття прийняття рішень. Місце прийняття рішень у процесі 

управління. Моделі теорії прийняття рішень: класична, поведінкова, ірраціональна. 

Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Етап раціональної 

технології: діагноз проблеми; накопичення інформації щодо неї; опрацювання 

альтернативних варіантів; оцінка альтернатив; прийняття рішення. Людський та 

організаційний фактори у процесі прийняття рішення. Індивідуальне та групове прийняття 

рішень. 

 Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Кількісні  та якісні 

методи. Можливості та сфери застосування аналітичних, стати стичних, теоретико-ігрових 

методів й методів математичного програмування. Інструменти обґрунтування 

управлінських рішень. Кількісні та якісні методи прогнозування. Сутність і цілі використання 

платіжної матриці.  Побудова «дерева рішень» і вибір оптимального варіанта. Теоретико-

ігрові методи. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Переваги й недоліки 

використання кількісних методів. Експертні методи прийняття рішень. 

Література: [5, с.181-200]; [9, с.195-244]; [8, с.146-161]. 

 

2.4.3 Планування в організації  

Поняття планування. Місце планування серед функцій управління. Основні елементи 

системи планування. Етапи процесу планування: визначення цілей; розробка стратегії; 

надання стратегії конкретної форми. Типи планів в організації. Ситуаційні фактори 

планування: рівень управління, життєвий цикл організації; ступінь невизначеності 

середовища. 

 Поняття «мета» в управлінні та класифікація цілей організації. Вимоги до 

правильно сформульованих цілей. Традиційний процес постанові цілей. Концепція 

управління за цілями. Зміст основних етапів управління за цілями. Переваги й недоліки 

управління за цілями. 



 17 

 Поняття стратегії: Значення та необхідність розробки стратегії. Елементи стратегії. 

Рівні стратегії: загально корпоративна, бізнесу, функціональна. Піраміда стратегій.  

Визначення місії фірми. Зовнішній аналіз: сприятливі можливості та загрози. 

Внутрішній аналіз: сильні й слабкі сторони організації. Визначення конкретних цілей 

діяльності організації. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії, методи вибору 

загально корпоративної стратегії, вибір стратегії бізнесу (типові стратегії М. Портера)
. 

Функціональні стратегії. 

 Тактичні й оперативні плани. Програми. Політика. Стандартні організаційні 

процедури. Правила. Ситуаційне планування. 

Література: [3, с.210-269]; [1, с.358-483]; [7, с.512-518]. 

 

2.4.4 Організація в системі управління  

 Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття організаційної 

діяльності. Складові організаційної діяльності'. Організаційна структура як результат 

організаційної діяльності: ступінь складності ступінь формалізації, ступінь централізації. 

Класична теорія організації: принципи організації А.Файоля; модель 

бюрократичної організації М.Вебера. Характеристики „ідеальної бюрократії”. Спільні й 

слабкі сторони бюрократичної моделі організації. Поведінковий підхід у теорії 

організації: організаційна теорія Р.Лайкерта. Переваги та недоліки поведінкового підходу 

в теорії організації. Ситуаційний підхід у теорії організації: ситуаційні фактори 

формування організаційної  структури (технологія, розміри, середовище, стратегія).. .  

 Проектування робіт в організації: аналіз виробничих операцій, проектування 

робіт. Методи перепроектування робіт (ротація робіт; розширення роботи; збагачення 

роботи. Модель характеристики роботи Р.Хекмана.  Департаменталізація. Групування 

робітників організації (за функціями; за продуктами; за розміщенням підрозділів; за 

споживачами). Делегування повноважень елементи процесу делегування. Типи 

повноважень: лінійні, штабні, функціональні. Діапазон контролю. Фактори, які 

визначають діапазон контролю. Висока та плоска структури управління. Механізми 

координації. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Гори-

зонтальна координація:  взаємні  комунікації; тимчасові  робочі  групи комісії. 

Нетрадиційні засоби координації 

Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична 

організаційні структури. Фактори формування організаційної структури управління. 

Переваги й недоліки різних типів організаційних структур. Методи вибору типу 

організаційної структури. Сутність організаційних змін. Процес організаційних змін. 

Модель, процесу організаційних змін К.Левіна. Етапи процесу організаційних змін: 

визначення цілей; діагноз; планування й вибір техніки змін; впровадження змін; 

контроль, оцінка та корекція процесів організаційних змін. Причини опору 

організаційним змінам. Методи подолання опору. Вибір тактики проведення 

організаційних змін. 

Література: [6, с.199-219]; [5, с.60-88]; [1, с.513-628]. 

 

2.4.5 Основи теорії мотивації  

Організація як соціальна система. Значення людського фактора в і управлінні. 

Унікальність особистості працівника. Поняття мотивації. Взаємозв'язок потреб, 

спонукань, цілей і дій працівника в моделі процесу мотивації. 

Сутність змістового підходу до мотивації. Теорія «ієрархії потреб» А.Маслоу. 

Теорія К.Альдерфера. Теорія потреб Д.Мак-Клеланда. Теорія «мотиваційної гігієни» 

Ф.Герцберга. 

Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія «сподівань» В. Врума. 

Теорія справедливості С. Адамса. Модель Портера — Лоулера. 

Література: [3, с.497-524]; [8, с.258-275]; [2, с.131-172]. 
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2.4.6 Лідерство  

Вертикальний поділ праці в організації та необхідність керування. Поняття 

повноваження, впливу та влади. Форми влади та впливу. Ілюзія влади. Поняття лідерства. 

Класифікація підходів до розуміння лідерства. Лідерство як сукупність певних рис 

характеру керівника. 

Поняття стилю керування та континууму стилів керування. «ТеоріяX» і «Теорія 

Y» Д.Мак-Грегора. Автократично-демократичний стиль керування.  

Поняття «група» в організації. Вплив групи на поведінку індивідуумів в 

організації. Причини виникнення груп в організації. Стадії пронесу /     формування груп 

в організації. Модель групової поведінки Дж.Хоманса. Формальні та неформальні групи. 

Типи формальних груп: група керівника; робоча (цільова) група; комітет (комісія). 

Особливості управління формальними групами в організації. Особливості 

неформальних груп. Розподіл ролей між членами групи. Фактори, що впливають на 

ефективність діяльності груп в організації. 

Література: [4, с.432-466]; [3, с.464-491]; [9, с.489-513]. 

 

2.4.7 Комунікації  

Поняття комунікації та її роль у системі управління. Процес комунікації: модель; 

основні етапи (ідея; кодування повідомлення; передавання повідомлення; сприйняття 

повідомлення; декодування повідомлення; розуміння); основні елементи (відправник; 

повідомлення; канал зв'язку; одержувач). Зворотний зв'язок та «шум» у процесі 

комунікації. 

Міжособистісні комунікації. Методи комунікації (усний; письмовий; 

невербальний), їх переваги та недоліки. Міжрівневі комунікації: згори донизу; знизу 

нагору; горизонтальні; діагональні. Формальні та неформалі комунікації. Комунікаційні 

мережі. 

Перешкоди на шляху до ефективної комунікації: фільтрація; вибіркове 

сприйняття; семантичні перешкоди; поганий зворотний зв'язок; соціокультурні 

відмінності відправника та одержувача повідомлення; інформаційні перевантаження. 

Шляхи подолання перешкод. Стратегії підвищення ефективності комунікацій. 

Література: [5, с.134-150]; [2, с.378-389]; [5, с.134-150]. 

 

2.4.8 Система і процес контролю  

Поняття контролю та його місце у системі управління. Етапи процесу, контролю: 

вимірювання процесів: порівняння фактичного виконання зі стандартами; оцінка та 

реакція. Модель процесу контролю. Види управлінського контролю: випереджальний 

контроль; поточний контроль; заключний контроль. Основні характеристики ефективної 

системи контролю: точність; своєчасність; економічність; гнучкість; обґрунтованість 

критеріїв; стратегічна спрямованість; множинність критеріїв. Дисфункціональний 

ефект системи контролю. 

Графік Г. Гантта. Метод оцінки та перегляду планів. Сітьові графіки. Техніка 

управління запасами. Інструменти контролю якості. 

Модель процесу контролю поведінки працівників. Методи оцінки виконання. 

Прямий управлінський контроль: мотивація, дисципліна, винагорода. Замінники прямого 

управлінського контролю: селекція кадрів, формалізація, організаційна культура. 

Література: [1, с.667-731]; [9, с.390-431]; [3, с.673-731]. 

 

2.4.9 Ефективність управління  

Прагнення підвищити ефективність діяльності організації. Поняття організаційної 

ефективності. Підходи до вивчення організаційної ефективності: цільовий, системний, 
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вибірковий. Критерії ефективності організаційної діяльності. Оцінка організаційної 

ефективності. 

Поняття продуктивності організації. Фактори, що впливають на продуктивність 

організації. Методи підвищення продуктивності організації. 

Поняття ефективності управління. Підходи до визначення ефективності управління: 

цільовий, поведінковий, композиційний, множинний. Ключові елементи системи оцінки 

ефективності управлінської діяльності. 

Література: [8, с.375-397]; [6, с.477-490]. 

 

2.4.10 Література 

1. Бодди Д. Пєйтон Р. Основи менеджмента. - СПб: Питер, 2001. - 816с. 

2. Виханский О. С. Наумов А. Й. Менеджмент: Учебник. -М.: Гардарики, 2002. - 

528 с. 

3. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб: Питер, 2003. - 823 с. 

4. Робіне, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер.з англ. А. 

Олійник -К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2004.-671с. 

5.  Г ірняк  О.М.  Лазановський П.П.  Менеджмент:  теоретичні  основи 

і  практикум:  Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - 

К.: "Магнолія плюс", Львів:  "Новий світ - 2000", 2003.-336с. 

6. Мартыненко Н.И. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496 с.  

7. Краснова В., Привалов А. 7 нот менеджмента. - М.: ЗАО "Журнал Зкперт", - 

2002. - 656с. 

8. Стадник В.В. Йохна М.А. Менеджмент.- К.: Академвидав, 2003.-464с. 

9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы  менеджмента. – М.: Дело, 2001. 

– 704 с. 

 

 

 

2.5 Операційний менеджмент 

 

2.5.1 Сутність та зміст операційного менеджменту 
 Сутність, мета та завдання операційного менеджменту. Сутність ефективного та 

раціонального управління операціями. Поняття ефективність та раціональність. Місце 

операційного менеджменту у системі управління підприємством. Місія корпорації. 

Взаємозв'язок корпоративної стратегії з фінансовою, операційною та маркетинговою 

стратегіями. Питання, які вирішує операційний менеджмент. Стратегічні й тактичні 

рішення. Рішення, що пов'язані з плануванням операцій та їх управлінням 

(короткострокові). 

Виробнича (операційна) система. Сутність “входу” та “виходу” системи. 

Операційні ресурси: персонал, заводи, матеріали та комплектуючі, процеси, системи 

планування та управління. Види виробничих переутворень. Типи операційних підсистем. 

Поняття операції та операційної функції. Операції, як види діяльності. 

Виробництво, поставки, транспортування та сервіс. Тетраедр операцій. 

Матеріальні потоки. Моделі “Виробництво та поставки”. Моделі !транспортування 

та сервіс”. Можливі конфігурації сервісної діяльності. 

Література: [2, с. 9-24], [3, с. 23-28, с. 30-33], [1, с. 16-20], [5, с. 12-15]. 

 

2.5.2 Операційна стратегія та конкурентоспроможність 
 Сутність та призначення операційної стратегії. Складові елементи операційної 

стратегії. Розробка виробничого процесу. Розробка інфраструктури щодо підтримки 

виробничого процесу. Операційні пріоритети.  Типи операційних пріоритетів: собівартість 

виробництва, якість та надійність продукції, строк виконання замовлення, надійність 
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поставок, здатність фірми реагувати на зміни попиту, гнучкість та швидкість освоєння 

нових товарів. Специфічні для кожного окремого товару критерії: технічна підтримка, 

прискорення випуску нового товару на ринок, після продажна підтримка постачальника. 

 Конкурентоспроможність організації. Сутність поняття конкурентоспроможність. 

Вплив операційної стратегії на досягнення конкурентоспроможності підприємства. 

Виражена компетентність. Конкретні пріоритети. Рейтинг конкурентних пріоритетів та їх 

непостійність у часі. Поняття “цінність” продукції. Заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності організації. 

Література: [2, с. 29-32, с. 41-47], [3, с. 119-132], [1, с. 34-48], [5, с.32-38]. 

 

 2.5.3. Планування виробничих потужностей 

 Поняття виробничої потужності. Показники вимірювання виробничої потужності. 

Ієрархічна структура виробничої потужності. Найкращий оперативний рівень (проектна 

виробнича потужність). Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування 

виробничих потужностей. Концепції планування потужностей. Ефект масштабу 

виробництва. Крива росту продуктивності. Фокусування потужностей. Гнучкість 

виробничих потужностей. 

 Планування завантаження  потужностей. Збалансованість операційної системи. 

Методи боротьби з незбалансованістю потужностей. Частота оновлення виробничих 

потужностей. Зовнішні джерела підвищення виробничих потужностей. 

 Визначення потреби у виробничій потужності. Використання методу “дерева 

рішень” для оцінки альтернативних варіантів зміни потужності. 

 Визначення потужностей у сфері послуг. Теорія черг. Методика розрахунку 

інтенсивності навантаження (чисельність потоку покупців у сфері послуг). Дисципліна 

черги або порядок обслуговування клієнтів. Рекомендації щодо управління чергами. 

 Розташування та планування виробничих потужностей. Вибір місця розташування. 

Фактори, що впливають на вибір місця розташування потужностей: ринок, сировина, та 

матеріали, робоча сила, транспорт, інфраструктура, технічна підтримка, політика. 

Варіанти розміщення обладнання. Варіанти розміщення: функціональне (технологічне), за 

видами продуктів (предметне), за групами операцій (технологій). Планування виробничих 

приміщень. Перелік факторів та обмежень. Мінімізація витрат від площ, які не 

використовуються, та витрат часу на транспортування деталей. Використання маршрутної 

або технологічної карти.  

Література: [2, с. 89-108], [3, с. 230-243], [1, с. 154-163], [5, с. 213-216]. 

 

 2.5.4. Управління товарно-матеріальними запасами 

 Сутність товарно-матеріальних запасів. Призначення та типи запасів. Виробничі та 

товарні запаси. Типи запасів з точки зору їх функціонального призначення. Цілі створення 

товарно-матеріальних запасів. Види запасів за часом їх обліку. Витрати, які пов’язані з 

підтримкою запасів. Витрати зберігання. Витрати щодо освоєння нової продукції. 

Витрати, що пов'язані з пуско- налагоджувальними роботами. Витрати, що пов'язані з 

розміщенням замовлень.  Витрати, що пов'язані з нестачею запасів (дефіцитом). Запаси 

залежного та незалежного попиту.  

 Оптимальний розмір заказу. Методика розрахунку витрат на зберігання й 

придбання заказів. Мінімальні загальні витрати. 

 Основні системи управління запасами. Модель з фіксованим обсягом і модель з 

фіксованим терміном. 

 Виробнича система “точно і вчасно”. Сутність, призначення та параметри системи. 

Основні типи витрат, що підлягають усуненню. Основні підходи щодо створення системи 

виробництва JIT: мережа спеціалізованих заводів, групова технологія, якість з початку, 

система виробництва „Точно і вчасно”, однорідне завантаження виробництва, система 
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управління виробництвом, система управління виробництвом “Канбан”, мінімізація часу 

переналадки. 

  Принципи роботи з персоналом. Концепція поваги до людей. Діяльність 

профспілок працівників. Взаємовідносини із субпідрядними організаціями 

(постачальниками). Стиль управління „знизу-доверху”. Гуртки якості.  

Література: [2, с. 161-179, с. 205-217], [3, с. 323-345, с. 355-371], [4, с. 399-410, с. 

416-425, с. 445-466]. 

 

 2.5.5. Управління якістю 
 Визначення якості. Якість розробки, якість відповідності, якість виробництва. 

 Ціна якості. Основні складові ціни якості продукції. Витрати для забезпечення 

якості. Витрати, що пов'язані з незадовільною якістю. Рекламація. Оптимальна ціна якості. 

 Системи управління якістю. Реактивний та попереджуючий підходи до контролю 

якості. Статистичний контроль якості. Управління тотальною якістю. Сутність філософії 

якості. Демінга. Основні принципи, на яких базується стратегія TQM. Управлінські 

рішення щодо впровадження стратегії  TQM. Статистичний контроль процесів. Гуртки 

якості. Їх призначення в системі управління якістю. Організація роботи та напрямки 

діяльності гуртків якості. 

 Міжнародні стандарти ISO 9000 та сертифікація продукції. 

           Література: [2, с. 243-267], [3, с. 430-455], [1, с. 176-200], [5, с. 138-146], [4, с. 363-

375]. 

 

 2.5.6. Розробка послуги 

 Сутність поняття „послуга”.  

 Характеристика послуги: участь покупця, неможливість зберігання послуги, 

змінність попиту на послуги, невідчутність послуги, ефективність і якість послуги. 

 Сучасний погляд на управління сервісом. Сервісний трикутник. сутність філософії 

обслуговування. Роль операцій в обслуговуванні. Операційна класифікація послуг. 

Ступінь контакту з клієнтом у процесі надання послуг. Типи сервісних систем з 

урахуванням присутності клієнта.  Основні положення проектування сервісних 

організацій. Сервісна стратегія: спрямованість та переваги. Сервісні пріоритети: 

звернення до клієнтів, швидкість та вигода обслуговування, ціна послуги, різноманітність 

послуг, якість послуги, унікальна майстерність. Доступність фірми, що надає послуги.  

 Інтеграція маркетингових і операційних функцій для досягнення конкурентних 

переваг. Схема взаємозв'язків елементів маркетингу й операційної діяльності. 

Корегування процесів обслуговування. Шкала сприйняття клієнта. Методи проведення 

опитувань клієнтів. Типи сервісних систем. Метод поточної лінії, метод 

самообслуговування, метод  індивідуального підходу. 

Література: [2, с. 69-85], [3, с. 85-108], [1, с. 132-148]. 

 

  

2.5.7. Література 

1. Чейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный 

менеджмент: М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001.-704 с.w 

2. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент.-СПб: Питер, 2001.-320 с. 

3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. 

Навч. посібник. – Київ, ЦУЛ, 2003. – 532с. 

4. Производственный менеджмент: Учебник/Под ред. В.А. Козловского.- М.: 

ИНФРА-М, 2003.-574с. 

5. Ильдеменов С.В., Ильдеменов А.С., Лобов С.В. Операционный менеджмент: 

Учебник – М.: ИНФРА-М, 2005, - 337 с. (Учебники для программы МВА). 
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6. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. Пособие.- К.: МАУП, 

2000.- 144с. 

7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: ''Дело'', 

1992.- 702 с. 

8. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: В 

деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. – 367 с. 

9. Школа І. М., Михайловська О.В. Операційний менеджмент. Практикум. – 

Чернівці:  Книги – ХХІ, 2004 – 376 с.  

10. Методические указания к практическим занятиям по производственному 

менеджменту. Часть 1.- Донецк, ДонГТУ, 1998.-26 с. 

11. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. 

посібник.- К.: ЄУФІМБ, 2001.- 147 с. 

12. Макаренко М.В. Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. 

пособие для вузов.- 1998 

13. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учеб.- М., 1997 

14. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент.- Минск, 1995. 

– 420 с. 

 

 

 

2.6 Управління персоналом 

 

2.6.1 Персонал організації як об’єкт менеджменту  

Предмет, об’єкт і завдання навчальної дисципліни. Організація як соціальний 

інститут. Схема організації та її зв’язки з зовнішнім середовищем. Персонал організації. 

Три аспекти значення людського фактора в організації. Категорії персоналу у 

відповідності Класифікатору професій ДК 003-95. Сутність структури персоналу 

організації, види структури та її значення у функціонуванні організації. Ресурсне 

забезпечення менеджменту персоналу. Нормативно-правова база менеджменту персоналу. 

Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу. Інформаційна база 

менеджменту персоналу. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу. Матеріально-

технічне і фінансове забезпечення менеджменту персоналу. 

Література: [1, c. 3-20], [3, c. 18-43]. 

 

2.6.2 Методологія управління персоналом організації 

Концепція, принципи та методи управління персоналом фірми. Кадрова політика, її 

цілі, різновиди, завдання. Фактори впливу на кадрову політику. Кадрові стратегії, види 

кадрових стратегій в залежності від стратегій організації. Формальна та неформальна 

системи управління персоналом. Бюрократична та патерналістська моделі управління 

персоналом. Відмінності в системах управління персоналом в залежності від моделі ринку 

праці. Функції управління персоналом організації. Сфери управління персоналом 

організації. Система лінійного та функціонального управління персоналом. 

Література: [2, c. 125-136, c. 141-159]. 

 

2.6.3 Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління 

організації  

Сутність, види та показники конкурентоспроможності персоналу. Місце i значення 

планування та організації розвитку персоналу в системі управління персоналом. 0сновнi 

завдання планування та організації розвитку персоналу. Сутність професійного розвитку 

персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників та 

організації. Принципи управління розвитком персоналу, виникнення и складові 
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управління персоналом, взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу i стратегії управління 

організацією. Складові конкурентоспроможності персоналу, вдосконалення управління 

конкурентоспроможністю персоналу в умовах ринкових відносин. 

Література: [6, c. 144-165]; [7, c. 421-435, c. 441-460]. 

 

2.6.4 Управління проектом розвитку персоналу в організації 

Сутність i складові проекту розвитку персоналу, концепція адаптивного управління 

розвитком персоналу організації. Характеристики адаптації системи розвитку персоналу. 

Види проектів розвитку персоналу. Складання проекту розвитку персоналу в організації, 

прогнозування його наслідків i потенційної ефективності. Контроль виконання проекту 

розвитку персоналу в організації, оцінка ефективності реалізації проекту, сучасний стан 

управління розвитком персоналу. 0рганiзацiя системи розвитку персоналу на 

пiдприємствi. Особливості організації системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

квалiфiкацiї персоналу на великих, середніх i малих підприємствах. Технологія процесу 

професійного навчання персоналу в організації. Визначення потреби підприємства у 

підготовці, перепідготовці та підвищенні квалiфiкацiї персоналу, цілей навчання, 

розроблення навчальних планів i програм. 3мiст, форми та методи професійного навчання 

персоналу, обґрунтування їх вибору для забезпечення конкурентоспроможності 

організації. 

Література: [5, c. 59-96, c. 102-161]. 

 

2.5.5 Маркетинг персоналу. Джерела інформації та нормативно-правові акти з 

управління персоналом 

Сутність маркетингу персоналу, його роль у розвитку працівників організації в 

умовах ринкової економіки. Принципи маркетингу персоналу. 3овнiшнi та внутрішні 

фактори, що визначають напрями маркетингу персоналу, джерела інформації з питань 

управління та розвитку персоналу. 0блiк якостей особового складу керівників, 

професіоналів, фахівців, технічних виконавців i робітників в організації, що 

характеризують їх розвиток. Державна статистична та оперативна звітність з управління 

та розвитку персоналу, класифікатор професій. довідник квалiфiкацiйних характеристик 

професій працівників. 3аконодавчi та нормативні акта з питань розвитку персоналу в 

Україні. 

Література: [4, c. 115-121]; [9, c. 75-112]. 

 

2.5.6 Економічні аспекти розвитку персоналу 

Інвестиції в персонал як основа розроблення виробничих i соціальних показників 

розвитку організації. Складові витрат на розвиток персоналу відповідно до методик 

визначення вартості робочої сили. Фактори, що впливають на обсяги витрат організації на 

розвиток персоналу, аналіз i розрахунок планових витрат на розвиток персоналу. 3овнiшнi 

та внутрішні витрати на розвиток персоналу. Види витрат на підготовку, перепідготовку 

та підвищення квалiфiкацiї персоналу на пiдприємствi. Методологічні підходи до 

визначення ефективності професійного навчання персоналу, критерії та показники 

ефективності підготовки, перепідготовки i підвищення квалiфiкацiї персоналу. Соціальна 

ефективність професійного навчання персоналу. Система показників та оцінка 

економічної ефективності професійного навчання персоналу. 

Література: [8, c. 105-130]; [9, 120-137]. 

 

2.5.7 Прогнозування i планування розвитку персоналу 

Визначення поточної та перспективної потреби організації у персоналі як основа 

для прогнозування i планування його розвитку. Специфіка аналізу, планування i 

прогнозування розвитку персоналу в умовах ринкової економіки. Методи визначення 

професійного та квалiфiкацiйного складу робітників на пiдприємствi. Розрахунок 
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професійно-квалiфiкацiйної структури робітників. Особливості розрахунку структури 

фахівців у розрізах спеціальностей та рівнів квалiфiкацiї. Балансові розрахунки додаткової 

потреби в робітниках i фахівцях та джерел забезпечення її на пiдприємствi. 

Прогнозування додаткової потреби підприємства у персоналі на рівнях адміністративного 

району, міста, області та держави. Визначення обсягів професійного навчання у 

професійно-технічних i вищих навчальних закладах в розрізі професій та спеціальностей з 

урахуванням пріоритетних напрямів розвитку економіки. 

Література: [3, 251-259]; [5, c. 104-115]. 

 

2.5.8 Системи освіти та професійної підготовки персоналу 

3агальна середня освіта. 3агальноосвiтнi та інші навчальні заклади середньої 

освіти. Управління системою загальної середньої освіти. Професійно-технічна освіта. 

Курсове професійно-технічне навчання робітників. Управління професійно-технічною 

освітою та її організація. Професійно технічні навчальні заклади. Участь підприємства у 

здійсненні професійно-технічної освіти. Порядок надання робочих місць для проходження 

учнями i слухачами виробничого навчання та виробничої практики. Державне управління 

вищою освітою, вищі навчальні заклади. 0рганiзацiя навчання i підготовка фахівців з 

вищою освітою. Ступневість професійно-технічної та вищої освіти. Освiтньо-

квалiфiкацiйнi рівні випускників навчальних закладів. 0свiтньо-квалiфiкацiйнi рiвнi: 

кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. 0свiтнъо-

професiйна післядипломна підготовка. 

Література: [13, c. 125-138]; [15, c. 97-141]. 

 

2.5.9 Кадрова служба і кадрове діловодство 

Кадрова служба як засіб реалізації кадрової політики. Функції та завдання кадрової 

служби. Права, обов'язки й відповідальність керівника кадрової служби. Основні типи 

організаційної структури кадрової служби. Співробітництво кадрової служби з іншими 

структурними підрозділами організації. Номенклатура справ з кадрового діловодства. 

Склад кадрової документації та її призначення. Документальне забезпечення обліку та 

руху кадрів. Ведення особових справ. Облік особового складу організації. 

Комп'ютеризація кадрового діловодства.  

Література: [2, 41-83]; [4, c. 135-148]. 

 

2.5.10 Регламентація посадових обов’язків i визначення вимог до персоналу 

Типова посадова інструкція керівників, фахівців i технічних виконавців, опис 

робочих місць робітників. Сутність i зміст квалiфiкацiйних карт, карт компетенцій. 

Використання професiограм, трихограм i професiокарт для визначення напрямів 

професійного розвитку фахівців i керівників. Поняття i завдання ділового оцінювання 

персоналу підприємства 3астосування результатів ділового оцінювання персоналу у 

плануванні та організації його розвитку на підприємстві. Вимоги до здійснення ділового 

оцінювання персоналу, порядок розроблення програм ділової оцінки персоналу 

підприємства Взаємодія служби управління персоналом підприємства зі спеціалізованими 

фірмами, організаціями i центрами зайнятості щодо визначення вимог з проведення 

виробничої адаптації працівників. 

Література: [9, c. 125-139]; [13, c. 242-299]. 

 

2.5.11 Атестація персоналу як метод його оцінювання та розвитку 

Атестація як особливий метод оцінювання персоналу, явні та латентні функції 

атестації керівників i фахівців. Причини, що зумовлюють суб’єктивний характер атестації 

персоналу. Сучасні форми атестації персоналу організації. Індивідуальний план розвитку 

та особисті цілі працівника. Роль керівника у здійсненні атестації підлеглих працівників. 

Процедура проведення атестації персоналу на пiдприємствi. Взаємозв’язок атестації зі 
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стратегією управління конкурентоспроможністю персоналу організації. Особливості 

проведення атестації державних службовців, педагогічних i наукових працівників. 

3арубiжний досвід здійснення атестації, нетрадиційні підходи в атестації персоналу 

організації. Особливості проведення «360° атестації». 3астосування психологічних 

методів оцінки персоналу підприємства під час атестації. 

Література: [14, c. 110-121]; [11, c. 220-243]. 

 

2.5.12 Планування й організація професійного навчання робітників організації 

Види, форми та цілі професійного навчання персоналу з робітничих професій. 

3адачi та функції підприємства щодо організації професійного навчання робітників в 

умовах ринкової економіки. Роль держави у здійсненні підготовки кадрів з робітничих 

професій. 0рганiзацiя підготовки, перепідготовки та підвищення квалiфiкацiї робітників 

на пiдприємствi. підготовка нових робітників за курсовою та індивідуальною формами 

навчання. Специфіка перепідготовки робітників в організації у ринкових умовах. 

Розроблення та затвердження навчальних планів i програм для перепідготовки робітників 

на пiдприємствi. Планування та організація підвищення рівня квалiфiкацiї робітників. 

Форми підвищення квалiфiкацiї робітників на пiдприємствi. Курси бригадира, гуртки та 

групи якості, лекторії, систематичне самостійне навчання та iншi форми підвищення 

квалiфiкацiї робітників. 

Література: [14, c. 100-118]; [15, c. 56-71]. 

 

2.5.13 Планування та організація підвищення квалiфiкацiї i перепідготовки 

керівників i фахівців 

3дiйснення планування та організації підвищення квалiфiкацiї i перепідготовки 

керівників i фахівців на пiдприємствi в умовах ринкової економіки. Роль держави у 

проведенні підвищення квалiфiкацiї i перепідготовки фахівців. Навчальні заклади, що 

здійснюють післядипломну освіту керівників i фахівців. 0рганiзацiя систематичного 

самостійного навчання керівників i фахівців на пiдприємствi. Планування навчання 

персоналу з вищою освітою на виробничо-економічних семінарах, особливості 

короткострокового навчання керівників i фахівців. Планування та організація тривалого 

періодичного підвищення квалiфiкацiї керівників i фахівців на пiдприємствi. 

Перепідготовка керівників i фахівців підприємства з метою одержання нової спеціальності 

з вищою освітою, терміни та умови навчання. 

Література: [13, c. 305-328]; [15, c. 84-105]. 

 

2.5.14 Планування трудової кар’єри i роботи з кадровим резервом 

Ділова кар’єра працівників та планування її в сучасних умовах на пiдприємствi. 

Цiлi ділової кар’єри працівника. Класифікація типів ділової кар’єри. Система управління i 

планування ділової кар’єри персоналу на пiдприємствi. 3авдання та принципи, організація 

професійно-квалiфiкацiйного просування i планування ділової кар’єри працівників в 

організації. Внутрипрофесiйне, мiжпрофесiйне, лінійно-функціональне i соціальне 

просування робітників. Планування та розвиток кар’єри фахівців i керівників у сучасній 

організації. Горизонтальне, вертикальне и комплексне просування фахівців i керівників. 

планування i підготовка резерву керівників на пiдприємствi. 0сновнi завдання формування 

кадрового резерву. Етапи формування резерву керівників підприємства. 0сновнi форми 

роботи з підготовки резерву керівників. 

Література: [4, 151-167]. 

 

2.5.15 Література 

1. Авдеев В. В. Управление персоналом: технология формирования команды. Учеб. 

пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 544с. 
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2. Аксенова Е.А. Управление персоналом. Учебник для вузов. Под ред. 

Т.Ю.Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 560с. 

3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. СПб.: 

Питер, 2004. – 832с. 

4. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. - 2-е изд.- М.: Академия, 2003. - 224с. 

5. Десслер Гари. Управление персоналом. Учеб. пособие. Пер. с англ. Под общ. 

ред. Ю.В. Шленова. - М.: БИНОМ, 1997. - 432с. 

 6. Егоршин А. П. Основы управление персоналом. Учебниое пособие для вузов.- 

Н.Новгород: НИМБ, 2003. - 303с. 

 7. Егоршин А. П. Управление персоналом. Учебник для вузов.- Н.Новгород: 

НИМБ, 2003. - 720с. 

8. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум. Учеб. пособие 

для вузов. Под ред. А.Я. Кибанова; Гос. ун-т упр. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 296с. 

9. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учеб. Пособие. Новосиб. 

Акад. Экономики и упр. – М.:: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ. 2003. – 213 с. 

10. Резник С. Д. Управление персоналом. Практикум: деловые игры, тесты, 

конкретные ситуации. Учеб. пособие для вузов. Пензенская гос. архит.-строит. академия. - 

М.: ИНФРА-М, 2002. - 212с. 

 11. Родионова Н.В. Управление персоналом предприятия. Учеб. пособие для 

вузов. - М.: ЮНИТИ; М.: Единство, 2002. - 495с.  

 12. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. – 

К.: ВД "Професіонал", 2005. – 336с. 

 13. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 

2002. – 351с. 

14. Тараненко В. И. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, 

психодиагностика. Тесты для отбора персонала. - К.: Ника-Центр, 2002. - 240с. 

 15. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учеб.-практ. 

пособие. – 4-е изд. – М.: Дело, 2002. – 272с. 

 

 

 

 

2.7 Організація праці менеджера 

 

2.7.1 Менеджер як керівник 

Компетентність, здатність до керівництва людьми: технічність, повага підлеглих, 

вміння працювати з людьми і виявляти здібності співробітників, контроль за оточенням. 

Література: [1, с.396-419]; [2, с. 15-23]; [3, с. 118-140]; [4, с. 69-94]. 

 

2.7.2 Визначення схильності до управлінської роботи  

Ловушки спеціалізації. Підготовка до трудового процесу. Забезпечення 

організованості та порядку. План дій на випадок неочікуваної відсутності робітника. 

Положення і авторитет керівника. Обсяг службових повноважень. Розподіл роботи. 

Контроль та самоконтроль. Розвиток здібностей до напруженої праці. Запас енергії для 

завершення роботи. 

Література: [1, с. 420-441]; [3, с. 688-700]; [5, с. 75-120]. 

 

2.7.3 Раціональне використання часу 

Реальний план раціонального продуктивного використання часу. Гнучкий план дій, 

ймовірні події, відпочинок. Стандартизація часу взаємодії. Недоречні церемонії та втрата 

часу. 
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Література: [7, с.79-84]; [6, с. 191-201]; [5, с. 162-186]; [3, с. 701-713]. 

 

2.7.4 Організація продуктивного процесу мислення 

Уміння слухати та розуміти саму просту мову. Тактовність запитань. Особисті 

упередження – перешкоди. Класифікація ідей. а не людей. Відношення до критики. 

Розмежовування фактів і поглядів. Результативне активне мислення (прийом Гордона). 

Література: [6, с. 176-191; с. 226-238]; [3. с. 727-732]. 

 

2.7.5 Передача частини повноважень підлеглим 

Перелік повноважень керівника. Вигоди та ризики передачі повноважень. 

Здатності підлеглого: технічна компетентність і спроможність керувати. Передача 

повноважень як засіб стимулювання, об’єднання в групі, посилення взаємної 

відповідальності. 

Література: [9, с. 18-23]; [8, с. 122-128]; [3, с. 733-747]. 

 

2.7.6 Методи проведення бесід по вирішенню проблем управління 

Бесіда: задачі, план проведення бесіди, метод проведення бесіди, час і місто 

проведення бесіди. Вислуховування думок і постановка питань. Закінчення бесіди. 

Критичний розгляд поведінки в бесіді. Бесіди, які пов’язані з перестановкою та 

поліпшенням роботи. 

Література: [9, с. 381-430]; [8, с. 10-15]; [3, с. 713-727]. 

 

2.7.7 Робота орієнтована на досягнення підлеглих 

Взаємо-порозуміння виконання роботи вашими підлеглими. Індивідуальні 

пропозиції підлеглих. Критерії задовільної роботи. Оцінка роботи, яка виходить за рамки 

задовільної. Переконування підлеглих. Показники роботи: вище середніх, нижче середніх. 

Прийняття рішень. Періодичність проведення бесід про хід виконання роботи та її оцінки. 

Література: [8, с. 26-47]; [3, с. 773-787]. 

  

2.7.8 Розвиток вміння керувати та підпорядковуватись 

Використання права керівника. Звільнення від поганих працівників. Одержання від 

підлеглих бажаних результатів. Наведення на думки, поради. вказівки і накази підлеглим. 

Справедливі оцінки: похвала, форма і відповідність одержаному результату. Похвала як 

приманка. а не як стимул. Повага права свого керівника керувати. Залучайте увагу 

керівника не до себе, а до виконаної роботи. Цінуйте час керівника, не шукайте співчуття, 

не намагайтесь скрити свої недоліки. Не втручайтеся в рішення керівника. 

Література: [7, с. 200-222]; [5, с. 196-2132]; [3, с. 787-803]. 

 

2.7.9 Література 

1. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 

2003. – 448 с.  

2. Виханьский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/Под ред.. 

А.И. Наумова. – М.: Гардарике, 1998. – 288 с.   

3. Курс для высшего управленческого персонала. – М. «Экономика». 1970. – 808 с. 

4. Попов А.С. Теория и организация американского менеджмента. – М.: Изд-во 

МГУ, 1991-152 с. 

5. Управление по результатам // Пер. с финск. / Общ. Ред. И пердисл. Я.А. 

Леймана. – М.: Изд. Группа «Прогресс», 1993. – 320 с.  

6. Сумин В.А. Регулирование деятельности персонала управления: Монография. – 

Донецк: ДонНТУ, 2006. – 308 с. 

7. Майер Кристиан. Свобода внутреннего «Я». Метод творческого развития 

личностного потенциала / Пре. с нем. Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2004. – 228 с. 
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 8. Авдулова Т.П. Психология управления: Учеб. Пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 256 с. 

9. Новиков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: 

Навч. посіб. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004.– 560 с. 

 

 

 

 

 

2.8 Основи зовнішньоекономічної діяльності 

 

2.8.1 Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) суб’єктів ринкових відносин 
 Принципи зовнішньоекономічної діяльності України; види зовнішньоекономічної 

діяльності України; суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України. 

Література: [2, с. 3-17]; [3, с. 6-8]; [8, с.20-28]. 

  

2.8.2 Регулювання ЗЕД України 
 Цілі, суб’єкти та інструменти регулювання ЗЕД; задачі та органи державного 

регулювання ЗЕД України, їх компетенція; правові режими регулювання діяльності 

іноземних суб’єктів підприємницької діяльності на території України. 

Зміст, принципи та органи митного контролю. Система митних податків та митних 

зборів. Єдиний митний тариф України. 

Сутність валютного регулювання та його особливості на національному та 

міжнародному рівні. Економічні та адміністративні інструменти валютного регулювання. 

Основні положення валютного регулювання і контролю, які діють в Україні. 

Література: [1, с. 33-36]; [2, с. 18-22]; [3, с. 8-9]; [8, с. 28-35]. 

 

2.8.3 Міжнародні комерційні операції по обміну товарів у матеріальній формі 

Визначення поняття “міжнародна комерційна операція”. Прямий та непрямий 

методи здійснення комерційних операцій: сфера та переваги використання.  

Види зовнішньоторговельних угод: угоди купівлі-продажу і товарообмінні угоди; 

реекспортні та реімпортні угоди; типи товарообмінних угод. Характеристика 

товарообмінних угод: зустрічні закупки; компенсаційні операції; постачання на 

комплектацію; операції по викупу застарілої техніки; бартерні операції; операції з 

давальницькою сировиною. 

Література: [1, с. 55-60]; [2, с. 28-35]; [4]; [6]; [8, с. 113-114]. 

 

2.8.4 Зовнішньо-торгівельний контракт купівлі-продажу 

Способи встановлення перших контактів з можливими контрагентами: оферта, 

запит, замовлення. Процедура підготовки експортної угоди. Документи по підготовці 

експортної угоди. Процедура підготовки імпортної угоди. Документація по підготовці 

імпортної угоди. 

Укладання контракту купівлі-продажу: проведення попередніх переговорів; 

способи укладання контрактів купівлі-продажу; форма контракту купівлі-продажу. 

Обов’язкові та додаткові умови контрактів купівлі-продажу. Характеристика 

обов’якових умов контрактів купівлі-продажу. 

Ціна товару. валютні і фінансові умови контракту, умови платежів та форми 

розрахунків. 

Література: [1, с. 193-208]; [5]; [7, с. 109-179]; [8, с. 61-83]. 

  

 

2.8.5 Посередницькі операції на зовнішніх ринках   
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Поняття “торгово-посередницька операція”. Види послуг, які надаються 

виробникам та споживачам товарів незалежними від них торгівельними посередниками. 

Норми права, якими регулюються відношення підприємців з посередниками в 

різних країнах. 

Класифікація зовнішньо-торгівельних посередників по обсягу повноважень, які їм 

надаються, та по положенню, яке вони займають на ринку. 

Характеристика комісійних, консигнаційних та агентських операцій. 

Література: [1, с. 61-67]; [2, с. 88-100]; [7, с. 306-329]; [8, с. 113-123]. 

 

 

2.8.6 Організація і технологія міжнародних перевезень 

Роль транспорту у міжнародній торгівлі: визначення, продукція та особливості 

транспорту; поняття “міжнародні перевезення”; класифікація транспортних операцій у 

зовнішньоекономічній діяльності; основні операції міжнародного перевезення вантажів; 

фактори, які визначають вид транспорту; роль посередників-експедиторів у міжнародних 

комерційних операціях. 

Організація перевезень різними видами транспорту: морські перевезення; 

залізничні перевезення; автомобільні та повітряні перевезення. 

Транспортно-експедиторська діяльність: сутність; види транспортно-

експедиторських послуг; контракти на транспортне експедування та їх основні умови; 

обов’язки експедиторів. 

Література: [1, с. 293-312]; [2, с. 101-113]; [8, с. 150-158]. 

 

2.8.7 Економічна ефективність експортно-імпортних операцій 

Показники ефективності експортних операцій. Умова ефективності експортної 

операції. Показники ефективності імпортних операцій товарів виробничого призначення 

та товарів широкого попиту. 

Методи аналізу ефективності експортно-імпортних операцій. 

Література: [2, с. 248-273]; [7, с. 53-56]; [8, с. 208-215]. 

 

2.8.8 Міжнародні орендні операції 
Поняття, види та предмет міжнародних орендних операцій. 

Лізинг. Відмінності між орендою та лізингом. Класифікація лізингових операцій. 

Фінансовий лізинг: сутність та техніка впровадження; основні документи операції 

фінансового лізингу та їх характеристика. 

Організаційні форми міжнародних орендних та лізингових операцій: спеціалізовані 

лізингові фірми; дочірні лізингові компанії промислових ТНК та ТНБ; лізингові асоціації. 

Методики розрахунків періодичних лізингових платежів. 

Література: [2, с. 64-74]; [7, с. 298-305]. 

 

2.8.9 Організація і функціонування підприємств з іноземним капіталом 

Сутність і особливості міжнародних спільних підприємств. Спільне підприємство 

як  інвестиційна форму міжнародного бізнесу. Класифікація міжнародних спільних 

підприємств. Привабливість та стримуючі фактори інвестиційної діяльності у формі 

спільних підприємств. 

Особливості створення та функціонування спільних підприємств в сучасній 

Україні: спільні підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями; основні правові 

форми українсько-зарубіжних спільних підприємств; способи створення спільних 

підприємств на території України. Географічна та галузева структура спільних 

підприємств України. 

Література: [2, с. 208-231]; [7, с. 256-269]; [8, с. 143-147]. 
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2.8.10 Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні 

експортно-імпортних операцій 

Основні напрямки маркетингового дослідження ринку6 вивчення попиту; 

дослідження виробництва товарів на місцевому ринку; дослідження умов роботи на 

ринку; дослідження потенційних можливостей фірми. 

Стратегічна маркетингова програма підприємства: структура; напрямки 

маркетингової стратегії; види стратегічних господарських підрозділів і стратегії їх 

розвитку. 

Особливості маркетингових стратегій малих, середніх та великих фірм. 

Література: [1, с. 177-192]. 

 

2.8.11 Література 

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник/ Під заг.      Ред. 

А.І.Кредисова.-К., 1997.- 447 с. 

2. Основи зовнішньоекономічної діяльністі: Опорний коспект лекцій/Під заг. Ред. 

О.П. Гребельника.-К., Київський торгівельно-економічний університет, 2007.- 191 с. 

3. Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»// Бизнес,1999, №34, с.6-

27. 

4. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 
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