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ВСТУП 

 

Мета фахового випробування – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних вступникам 

для опанування ними навчальної програми за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітні 

програми: «Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент 

організацій і бізнес-адміністрування»). 

Завдання фахового випробування – оцінювання теоретичної підготовки вступників з 

фахових дисциплін; виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння узагальнювати 

теоретичну інформацію; оцінювання спроможності вступників до послідовного, логічного та 

аргументованого викладення навчального матеріалу та власних думок; визначення здатності 

застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньо-

кваліфікаційної програми магістра за спеціальністю «Менеджмент» (освітні програми: 

«Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій і бізнес-

адміністрування») вступники повинні мати попередній рівень освіти (професійної підготовки): 

повна (магістр, спеціаліст) або базова (бакалавр) вища освіта будь-якого напряму підготовки чи 

спеціальності. Вступники повинні мати здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі загальноекономічних дисциплін та дисциплін професійного спрямування зі 

спеціальності 073 «Менеджмент». Для забезпечення ефективності реалізації завдань освіти і 

професійної підготовки, які визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності 

«Менеджмент», вступники проходять конкурсний відбір. Фахове випробування проводиться 

українською мовою. 

Характеристика змісту фахового випробування. Програма фахового випробування 

має міждисциплінарний синтетичний характер. Його зміст відповідає функціям, для виконання 

яких повинен бути підготовлений вступник. Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою зазначеного напряму підготовки до таких функцій належать: регулювання, 

аналітична, організаційна, статистична. Фахове випробування проводиться в письмовій формі.  
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

На фахове випробування на навчання за ступенем «магістр» за спеціальністю                            

073 «Менеджмент» (освітні програми: «Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної 

діяльності», «Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування»), виносяться наступні 

дисципліни: 

1. Основи менеджменту; 

2. Маркетинг; 

3. Економіка та фінанси підприємства; 

4. Менеджмент персоналу; 

5. Основи зовнішньоекономічної діяльності; 

6. Операційний менеджмент; 

7. Фінансовий менеджмент; 

8. Стратегія підприємства. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Прийом на навчання за ступенем «магістр» зі спеціальності «Менеджмент»  (освітні 

програми: «Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент 

організацій і бізнес-адміністрування») здійснюється відповідно з Правилами прийому до 

Криворізького національного університету у 2020 р., а також  Положенням про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету за ступенем «магістр» у 

формі комплексного письмового фахового випробування зі спеціальності. 

Фахове випробування на навчання за ступенем «магістр» проводиться за білетами 

фахового випробування, які містять 45 тестових завдань, що складені за Програмами підготовки 

з дисциплін «Основи менеджменту», «Маркетинг», «Економіка та фінанси підприємства», 

«Менеджмент персоналу», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Операційний 

менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Стратегія підприємства».  

До білета включаються тестові завдання різних рівнів складності: від простих до 

складних. Тому кожен учасник фахового випробування зможе знайти ті завдання, які буде 

спроможний розв’язати. 

Тривалість виконання письмової роботи – 80 хвилин. 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

3.1. Дисципліна «Основи менеджменту» 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 

1.1.  Організація  як  об`єкт  управління  

1.2. Еволюція поглядів на сутність менеджменту  

1.3. Менеджери  в  організації.  

Тема 2. Розвиток науки управління 

2.1. Виникнення  науки  менеджменту  та  напрямки  еволюції  управлінської думки  

2.2. Теорії  менеджменту.  

2.3. Інтегровані підходи  до  управління  

2.4. Сучасні  напрямки  розвитку  науки  управління.  

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень 

3.1. Поняття  і  моделі  прийняття  рішень.  

3.2. Процес  прийняття  рішень.  

3.3. Методи  творчого  пошуку  альтернативних  варіантів.  

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень 

4.1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.   
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4.2. Інструменти  обґрунтування  управлінських  рішень.  

4.3. Обґрунтування  рішень  в  умовах  невизначеності.  

Тема 5. Планування в організації 

5.1. Поняття  і  сутність  планування  в  системі  управління.  

5.2. Типи  планів  в  організації.  

5.3. Цілі  управлінського  планування.  

5.4. Стратегічне  планування  в  організації.  

Тема 6. Організація як функція управління 

6.1.Сутність  функції  організації  та  її  місце  в  системі  управління.  

6.2. Основи  теорії  організації.  

6.3. Основи  організаційного  проектування.  

6.4. Типи  організаційних  структур  управління.  

6.5. Управління  організаційними  змінами.  

Тема 7. Мотивація 

7.1. Поняття  і сутність мотивації.  

7.2. Теорії  змісту  мотивації.  

7.3. Теорії  процесу  мотивації.  

Тема 8. Управлінський контроль 

8.1. Поняття  та  процес  контролю.  

8.2. Класифікація  інструментів  управлінського  контролю.  

8.3. Ефективність  контролю.  

Тема 9. Лідерство 

9.1. Поняття  та  природа  лідерства.  

9.2. Теорія  особистих  якостей  лідера.  

9.3. Концепції  поведінки  лідера.  

9.4. Концепції  ситуаційного  лідерства.  

9.5. Сучасні концепції лідерства.  

Тема 10. Комунікації в управлінні 

10.1. Поняття і процес комунікації.  

10.2. Міжособові  та  організаційні  комунікації.  

10.3. Управління  організаційними  комунікаціями.  

Тема 11. Ефективність управління 

11.1. Ефективність  діяльності  організації.  

11.2. Підходи до вивчення організаційної ефективності  

11.3. Ефективність  управління.  

 

3.2. Дисципліна «Маркетинг» 

Тема 1. Основи маркетингу 

1.1.Сутність маркетингу та його сучасна концепція  

1.2 Основні цілі та принципи маркетингу.   
1.3. Маркетинг як відкрита мобільна система  

1.4.Елементи мікросередовища: постачальники, посередники,суміжники, клієнти, конкуренти, 

контактні аудиторії.  

 

Тема 2. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення 

маркетингових досліджень 

2.1.Значення і класифікація маркетингової інформації.  

2.2.Методи маркетингових досліджень: аналіз документів, спостереження, опитування, 

експеримент.  

 

Тема 3. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів 

3.1 Класифікація потреб суб'єктів ринку. 

 

 

 

 

 

3.2 Сутність та принципи сегментації покупців   
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3.3 Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств  

Тема 4. Маркетингова політика 

4.1. Товарна політика в системі маркетингу  

4.2. Концепція життєвого циклу товару.  

4.2. Цінова політика в системі маркетингу  

4.3. Політика розповсюдження в системі маркетингу.  

4.4. Комунікаційна політика в системі маркетингу  

4.5. Роль реклами.   

Тема 5. Стратегії маркетингу підприємства 

5.1. Сутність стратегій маркетингу.  

5.2.  Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.  
Тема 6. Організація та контроль маркетингової діяльності 

6.1 Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві..  

6.2. Організаційні структури 

 

 

3.3. Дисципліна «Економіка та фінанси підприємства» 

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.  
1.1. Предмет та завдання дисципліни.  

1.2. Галузева структура народного господарства України.  

1.3. Основні положення Господарського кодексу України.  

1.4. Загальна характеристика підприємств.  

1.5. Структура управління підприємством.  

1.6. Зовнішнє середовище господарювання.  

1.7. Поняття про ресурси.  

Тема 2. Персонал підприємства. 

2.1. Поняття, класифікація і структура персоналу.  

2.2. Облік та оцінка персоналу підприємства.  

2.3. Методика визначення чисельності окремих категорій персоналу.  

2.4. Продуктивність праці: сутність, показники та методи її вимірювання.  

2.5. Фактори та резерви зростання продуктивності праці. Шляхи підвищення 

продуктивності праці на підприємстві.  

 

Тема 3. Основні виробничі фонди. 
3.1. Поняття, склад і структура основних фондів.  

3.2. Облік і оцінка основних фондів.  

3.3. Спрацювання та амортизація основних фондів.  

3.4. Методи нарахування амортизації.  

3.5. Відтворення основних фондів. Джерела його фінансування.  

3.6. Показники ефективності використання, фізичного стану та руху основних фондів.  

3.7. Шляхи кращого використання основних фондів.  

Тема 4. Оборотні кошти підприємства. 
4.1. Поняття, склад і структура оборотних коштів.  

4.2. Нормування та обчислення оборотних коштів підприємства.  

4.3. Відтворення оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів.  

4.4. Показники використання оборотних коштів.  

4.5. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.  

Тема 5. Нематеріальні активи та активи підприємства. 
5.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів і активів підприємства.  

5.2. Оцінка та амортизація нематеріальних активів.  

Тема 6. Фінансові ресурси підприємства. 
6.1. Структура та джерела формування фінансових ресурсів.  

6.2. Кредитування підприємств.  

Тема 7. Одноразові витрати. 
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7.1. Характеристика інвестицій.  

7.2. Поняття, склад та класифікація одноразових витрат.  

7.3. Структура капітальних вкладень.  

7.4. Методи визначення необхідного обсягу капітальних вкладень.  

7.5. Шляхи найефективнішого використання одноразових витрат.  

Тема 8. Поточні витрати підприємства. 
8.1. Загальна характеристика та класифікація витрат підприємства.  

8.2. Поняття, склад і види собівартості продукції.   

8.3. Методика складання кошторису виробництва.  

8.4. Структура собівартості: а) за економічними елементами;б) за статтями калькуляції.  

8.5. Методи калькулювання собівартості продукції. Способи розподілу непрямих витрат при 

калькулюванні. 

 

8.6. Показники собівартості продукції.  

8.7. Шляхи зниження поточних витрат на підприємстві.  

Тема 9. Продукція підприємства 

9.1. Загальна характеристика продукції.  

9.2. Якість продукції: показники та методи її оцінки.  

9.3. Стандартизація та сертифікація продукції.  

9.4. Економічна ефективність підвищення якості продукції.  

Тема 10. Доход і прибуток підприємства. 
10.1. Види цін на промислову продукцію.  

10.2. Методи ціноутворення.  

10.3. Доход та прибуток підприємства. Види та джерела утворення прибутку.  

10.4. Порядок розподілу прибутку. Фонди цільового призначення п-ва.  

10.5. Оцінка прибутковості. Напрямки підвищення рентабельності виробництва.  

Тема 11. Мотивація та оплата праці 
11.1. Мотивація трудової діяльності та її вплив на результативність роботи підприємства.  

11.2. Поняття, функції та види оплати праці в сучасних умовах.  

11.3. Державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та 

соціального захисту. 

 

11.4. Тарифна система оплати праці.  

11.5. Форми та системи оплати праці.  

11.6. Організація преміювання персоналу.  

Тема 12. Економічна ефективність 
12.1. Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.  

12.2. Система показників ефективності виробництва.  

12.3. Показники та критерії абсолютної та порівняльної економічної ефективності  капвкладень.  

12.4. Оцінка економічної ефективності ресурсів і витрат.  

12.5. Система показників та чинники зростання ефективності виробництва.  

 

3.4. Дисципліна «Менеджмент персоналу» 

Тема 1. Управління персоналом у сучасних умовах 

1.1.Порівняння ролі керівників в умовах планової та ринкової економіки.  

1.2. Розвиток людських ресурсів.  

Тема 2. Методологія управління персоналом 

2.1. Теоретичні засади науки управління персоналом.          

2.2.Цілі управління ерсоналом, їх місце в системі організаційних цілей.  

2.3. Принципи і методи управління персоналом.  

Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу 

3.1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу.  

3.2. Науково-методичне та інформаційне забезпечення менеджменту персоналу.  

3.3. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу.  

3.4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу.  
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Тема 4. Система управління персоналом 

4.1. Особливості системного підходу до управління персоналом.  

 4.2. Підрозділи управління персоналом в організації.  

4.3. Кадрова політика. Залежність кадрової політики від типу влади в суспільстві.  

Тема 5. Планування людських ресурсів  

5.1. Стратегічне планування людських ресурсів.  

5.2. Оперативне планування персоналу.  

Тема 6. Технологія управління персоналом 

6.1. Підбір персоналу.  

6.2. Розстановка та просування персоналу.  

6.3. Оцінка персоналу.  

6.4.Навчання персоналу.  

Тема 7. Організація роботи з персоналом 

7.1.Філософія підприємства.  

7.2.Структура персоналу.  

7.3. Регламентація управління персоналом  

7.4.Організація праці.  

Тема 8. Управління поведінкою персоналу 

8.1. Поведінка особистості в групах.  

8.2. Орієнтація, мотивація та оплата праці персоналу.  

8.3. Етика ділових відносин.  

8.4. Управління конфліктами та стресами.  

Тема 9. Ефективність роботи персоналу 

9.1. Аудит людських ресурсів: сутність та порядок проведення.  

9.2. Інформаційні системи управління персоналом  

9.3. Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів управління.  

Тема 10. Особливості технологій управління персоналом на державній службі 

10.1. Державна служба і державні службовці.  

10.2. Модель посади і професіограма посадової особи державної служби.  

10.3. Умови проходження державної служби.  

Тема 11. Управління персоналом у системі державної податкової служби України 

11.1. Кадровий менеджмент у податковій службі.  

11.2. Механізм управління персоналом.  

11.3. Навчання кадрів.  

 

3.5. Дисципліна «Основи зовнішньоекономічної діяльності» 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Предмет, завдання і структура дисципліни 

1.1. Значення  зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Об’єкт, предмет і основні завдання  

1.2. Методологія аналізу ЗЕД.  

Тема 2. Основні види й форми зовнішньоекономічної діяльності 

2.1. Поняття про основні види ЗЕД.  

2.2. Характеристика основних форм ЗЕД в Україні за сучасних умов.  

2.3. Основні методи виходу на зовнішні ринки.  

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України 

3.1. Pівні принципів ЗЕД  

3.2. Державне регулювання ЗЕД в Україні.  

3.3. Режими регулювання ЗЕД України.  

Тема 4. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності 

4.1. Зміст маркетингу в ЗЕД.  

4.2. Поняття світового ринку та його кон’юктури.  

4.3. Визначення сутності конкурентоспроможності товару з позиції покупця та виробника.  

4.4. Поняття про сутність маркетингової стратегії.  

Тема 5. Пошук і оцінювання іноземних партнерів 
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5.1. Сутність, критерії класифікації й основні види фірм.  

5.2. Методи пошуку потенційних покупців товарів і послуг.  

Тема 6. Міжнародні господарські контракти 

6.1. Поняття про сутність економічного змісту міжнародних господарських контрактів (МГК).  

6.2. Структура МГК та зміст його основних розділів.  

Тема 7. Міжнародні розрахунки і кредити 

7.1. Механізм формування інтернаціональної вартості товару.  

7.2. Механізм ціноутворення на світовому ринку.  

7.3. Сутність міжнародних розрахунків (МР).  

7.4. Міжнародні кредити (МК).  

Тема 8. Зовнішня торгівля суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

8.1. Сутність категорії “зовнішня торгівля”.  

8.2. Види форм зовнішньої торгівлі.  

8.3. Особливості біржової торгівлі та характеристика біржових операцій.  

8.4.  Принципи і методи регулювання зовнішньоторговельних операцій.  

Тема 9. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері науково-технічних відносин 

9.1. Сутність і основні риси науково-технічного прогресу.  

9.2. Сутність, цілі та види міжнародних науково-технічних зв’язків. Поняття про механізм їх 

реалізації. 

 

9.3. Визначення ціни науково-технічної продукції.  

Тема 10. Іноземні інвестиції в зовнішньоекономічній діяльності 

10.1. Зміст категорії “іноземні інвестиції”, суб’єкти іноземного інвестування.  

10.2. Поняття про підприємства з іноземними інвестиціями відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

Тема 11. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

11.1 . Транспортне забезпечення ЗЕД.  

11.2. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

11.3.Валютне регулюван-ня зовнішньоекономічної діяльності.  

11.4. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності  

Тема 12. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності  

12.1. Поняття ефективності ЗЕД, загальні та часткові показники, що її характеризують.  

12.2. Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб’єктів ЗЕД.  

 

3.6. Дисципліна «Операційний менеджмент» 

Тема 1. Вступ до дисципліни 

1.1. Операційний менеджмент як складова менеджменту організації.   

1.2.Предмет і завдання дисципліни.   

1.3.Теоретичні основи та методологічна база операційного менеджменту.   

1.4.Форми організації навчального процесу; методичне та бібліографічне забезпечення курсу.  

Тема 2. Операційна система організації: структурно-процесна характеристика 

2.1.Операційна система організації: загальна та структурна характеристика.  

 

 

2.2.Ресурси, процеси, продукти.   

2.3. Життєвий цикл і режими функціонування операційної системи.  

2.4. Типологія операційних систем.  

Тема 3. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 

3.1. Зміст і сфери операційного менеджменту.  

3.2. Принципи, функції та методи операційного менеджменту.  

3.3. Система управління операційною діяльністю.  

3.4. Операційний менеджер як суб’єкт управління операціями.  

Тема 4. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті 
4.1. Класифікація управлінських рішень і технологій їх прийняття.  
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4.2. Економіко-математичне моделювання операційної функції.   

4.3. Мікроекономічне моделювання операційної діяльності.   

Тема 5. Планування та контроль реалізації операційної функції організації 
5.1. Планування операційної діяльності: загальна характеристика.  

5.2. Тактичний рівень планування операційної діяльності.  

5.3. Оперативне планування операційної діяльності.  

5.4. Контроль реалізації операційної функції.  

Тема 6. Забезпечення усталеного функціонування операційної системи 

6.1. Ознаки стабільного функціонування операційної системи.  

6.2. «Тверді» та «м’які» чинники забезпечення усталеного функціонування операційної системи.  

6.3. Сучасні системи забезпечення усталеного функціонування операційної системи.  

Тема 7. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності 
7.1. Виробничі аспекти забезпечення конкурентоспроможності та конкурентостійкості організації.  

7.2. Сучасна концепція управління якістю.  

7.3. Сучасна концепція управління продуктивністю.  

Тема 8. Ключові аспекти проектування та створення операційної системи 
8.1. Загальна характеристика процесу проектування операційної системи (ОС).  

8.2. Виробнича стратегія як основа проектування та створення операційної системи організації.  

8.3. Стратегічні рішення в сфері операцій.  

8.4.Конкретизація складу та співвідношення виробничих ресурсів.  

Тема 9. Ключові аспекти перетворень і розвитку операційної системи 
9.1. Рушійні сили процесу розвитку операційної системи.  

9.2. Перетворення операційної системи при засвоєнні нових продуктів/нових процесів.  

Тема 10. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні 

створенням і розвитком операційної системи 
10.1. Філософія проектного менеджменту.  

10.2. Сутність сітьового планування та управління (СПУ).  

Тема 11. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту 

11.1. Еволюція теорії та практики управління операціями.  

11.2. Сучасна концепція управління операціями.  

11.3. Тенденції розвитку операційного менеджменту як науки та як виду практичної 

управлінської діяльності. 

 

 

3.7. Дисципліна «Фінансовий менеджмент» 

Тема 1.  Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджменту 

1.1 Необхідність, сутність, цілі та завдання ФМ  

1.2. Функції і механізм ФМ 

 

 

1.3. Стратегія і тактика ФМ  

1.4. Методи і принципи ФМ  

Тема 2. Система забезпечення  фінансового менеджменту 

2.1. Поняття системи організаційного забезпечення ФМ та її типова схема  

2.2. Характеристика та вимоги до інформаційної системи ФМ  

2.3. Зовнішні та внутрішні джерела інформації та показники, що їх характеризують  

Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових  розрахунках 

3. 1. Вартість грошей у часі, необхідність і значення її визначення .   

3. 2. Концепція вартості грошей (ВГ) у часі   

3. 3. Розрахунок майбутньої вартості грошей (МВГ)  з урахуванням ануїтетів, її практичне 

використання.  

 

3. 4. Зміст, завдання управління вихідними грошовими потоками  

3. 5. Розрахунок теперішньої вартості грошей (ТВГ) з урахуванням ануїтетів, її практичне 

використання.  

 

Тема 4. Аналіз фінансових звітів 
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4.1.  Призначення та види фінансових звітів  

4.2.  Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів  

4.3. Бухгалтерський баланс – звіт про фінансове фінансового стану підприємства.  

4.4. Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства  

Тема 5.Управління грошовими потоками на підприємстві 

5.1. Поняття грошового потоку (ГП). Значення у діяльності підприємства  

5.2. Принципи управління грошовими потоками (ГП)  

5.3. Класифікація грошових потоків на підприємстві, склад і особливості формування.  

5.4. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками   

Тема 6. Управління прибутком 

6.1. Зміст і завдання управління формуванням прибутку (УФП) підприємства.  

6.2. Управління прибутком від операційної діяльності.  

6.3. Управління собівартістю продукції  

6.4. Розробка цінової політики та її оптимізація.  

Тема 7. Управління активами 

7.1.Склад, структура та оцінка активів підприємства  

7.2. Управління запасами на підприємстві.   

7.3. Управління дебіторської заборгованістю (ДЗ) та її оптимізація   

7.4. Управління грошовими коштами.   

Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу 

8. 1. Капітал, його сутність і класифікація.  

8. 2.Сутність структури власного капіталу підприємства.  

8.3.Вартість капіталу як міра прибутковості  

8. 3. Управління позичковим капіталом.  

8. 4.Оптимізація структури капіталу.  

Тема 9. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності 

9. 1. Зміст і завдання управління інвестиціями.  

9. 2. Реальні інвестиції та особливості управління ними.  

9. 3. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.  

9. 4. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства.  

Тема 10. Управління фінансовими ризиками 

10. 1. Економічна сутність фінансових ризиків на підприємстві та їх класифікація.  

10. 2. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.   

10. 3. Зміст управління фінансовими ризиками.  

10. 4. Методи оцінки ризиків.  

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 

11. 1. Цілі та завдання внутрішньофірмового планування та прогнозування.  

Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством  

12. 1. Зміст і завдання антикризового управління підприємством. 

12. 2. Прогнозування банкрутства як елемент антикризового управління.  

12. 3. Система випереджального реагування на загрозу банкрутства (СВР).  

3.8. Дисципліна «Стратегія підприємства»  

Тема 1. Стратегія підприємства як навчальна дисципліна та галузь науки 

1.1.Загальна характеристика дисципліни “Стратегія підприємства”.  

1.2. Теоретичні та методологічні основи дисципліни  

1.3. Сучасний етап розвитку стратегічного управління в Україні і в світі.  

Тема 2. Перспективне планування на підприємстві 

2.1. Еволюція систем корпоративного планування на підприємствах  

2.2. Підприємство як закрита система.  

2.3. Прогнозування на основі екстраполяції як основа довгострокового планування.  
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2.4. Стратегія як головний елемент перспективного управління підприємством.  

Тема 3. Загальна характеристика стратегії підприємства 

3.1. Поняття стратегії.  

3.2. Типи та ієрархія стратегій.  

3.3. Формулювання стратегії.  

Тема 4. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 

4.1.Загальне (макро-) та операційне (мікро-) середовище як складові зовнішнього середовища 

підприємства 

 

4.2.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища як процес збирання, обробки та 

поширення інформації на підприємстві. 

 

4.3.Аналіз галузі та конкуренції.  

4.4.Визначення загроз та можливостей зовнішнього середовища.  

Тема 5. Внутрішній стан підприємства та проведення SWOT-аналізу 

5.1.Стратегічний потенціал підприємства.  

5.2.Оцінка сильних та слабких сторін підприємства.  

   Тема 6. Установлення місії та цілей підприємства 

6.1.Сучасні підходи до установлення цілей.  

6.2.Класифікація та ранжування цілей підприємства в стратегічному управлінні.  

Тема 7. Портфельний аналіз підприємства 

7.1.Поняття стратегічної бізнес-одиниці (СБО) та портфеля підприємства.  

 

  

7.2.Сутність та зміст ділового комплексного аналізу (проекту PIMS).  

Тема 8. Визначення стратегічних альтернатив та характеристика загальних стратегій 

підприємства 

8.1.Сутність стратегічних альтернатив, які використовуються для вибору загальної 

(корпоративної) стратегії розвитку підприємства. 

 

Тема 9. Функціональні  та конкурентні стратегії підприємства 

9.1.Сутність та призначення функціональних стратегій.  

9.2.Організація процесу розробки функціональної стратегії.  

9.3.Конкурентні стратегії та їх місце в «стратегічному наборі» підприємства.  

Тема 10. Система планів підприємства 

10.1.Методичне забезпечення стратегічного планування.  

Тема 11. Організаційне забезпечення розробки стратегії на підприємстві 

11.1.Функції вищого керівництва підприємства при розробці стратегії.  

11.2.Взаємозв’язок стратегії та організаційної структури управління підприємством.  

11.3.Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії.  

11.4.Характеристика організаційних структур управління (ОСУ) стратегічного типу: проектних, 

матричних, з виділенням стратегічних бізнес-одиниць. 
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