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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма фахових випробувань на спеціальність 075 Маркетинг (освітної 

програми Маркетинг), (далі – Програма) розроблена кафедрою маркетингу на 

основі освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю 

075 Маркетинг у Луцькому НТУ згідно стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. №1343. 
Програма визначає перелік тем та питань за окремими дисциплінами, 

вимоги до рівня підготовки вступників, а також порядок проведення та критерії 

оцінювання вступного фахового випробування знань абітурієнтів під час вступу 

на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності 075 Маркетинг 

(освітньої програми Маркетинг). 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для 

здобуття освітнього степеня «бакалавр» за спеціальністю 075 Маркетинг 

(освітньої програми Маркетинг). 

 
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Абітурієнти, які вступають на навчання на спеціальність 075 Маркетинг, 
повинні: 

 володіти основним категорійним апаратом з дисциплін, які включені до 
програми; 

 вміти поєднати в цілісну систему знання про організацію, що функціонує 
на ринку; 

 знати фактори зовнішнього середовища організації та вміти оцінювати їх 
вплив на організацію; 

 мати знання щодо комплексу засобів маркетингу (товарна, цінова, 
розподільча та комунікаційна політика), порядку проведення маркетингових 
досліджень та сегментації ринків; 

 вміти визначати співвідношення між попитом та пропозицією товарів, 
правильно оцінювати діяльність фірм конкурентів; 

 вміти розробляти стратегії маркетингу, аналізувати кон’юнктуру ринку, 
знати методи маркетингових досліджень;  

 володіти комплексом економічних знань щодо ресурсного потенціалу 
підприємства; 

 знати методичні засади планування діяльності підприємства; 

 вміти розраховувати показники ефективності діяльності підприємства та 
використання основних ресурсів; 

 володіти методикою економічного аналізу. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

 «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»  

 

Тема 1. Предмет, мета і зміст курсу 

Сутність комерційної діяльності. Відмінності між поняттям «комерційна 

діяльність» та «підприємництво». Завдання  дисципліни. Об'єкти комерційної 

діяльності: товари, послуги, особливі об'єкти комерційної  діяльності. Принципи 

комерційної діяльності. Методи і прийоми пізнання комерційної діяльності. 

Тема 2. Комерційна  діяльність  на  промисловому підприємстві 

Основні організаційно-правові форми підприємств. Прості організаційно-

правові форми підприємств: підприємства; господарські товариства; кооперативи. 

Складні організаційно-правові форми підприємств: асоціації; корпорації; 

консорціуми; концерни; спілки кооперативів.  

Організація комерційної служби на підприємстві. Функції комерційної 

служби підприємства. Підрозділи комерційної служби. Закупівельна комерційна 

діяльність. Визначення стратегії забезпечення підприємства матеріальними 

ресурсами, комплектуючими, напівфабрикатами тощо. Основні етапи планування 

закупівельної комерційної діяльності. Визначення економічної партії закупівлі 

матеріальних ресурсів.  Вартісний аналіз заготівельної сфери. Раціоналізація 

організації закупівельною діяльністю підприємства на основі АВС-аналізу.  

Організація комерційних зв'язків і вибір потенційного постачальника. 

Основні критерії вибору постачальника. Збутова комерційна діяльність. Складові 

елементи збутової комерційної діяльності. Вибір ефективних каналів збуту. Етапи 

аналізу збутової діяльності підприємства. Визначення точки беззбитковості 

діяльності підприємства. Показник безпеки комерційної діяльності та методика 

його розрахунку. Види та сутність операційного важіля.  

Тема 3. Організація господарських зв’язків у комерційній діяльності 

Суть і порядок укладання господарських зв’язків у комерційній 

діяльності. Оферта та її види. Сутність акцепту. Проведення комерційних 

переговорів. Особливості ведення комерційних переговорів. Налагодження 

ділових зв’язків.  Сутність та функції договорів. Види договорів. Зміст та 

структура договору постачання. Основні форми розрахунків. Претензійна 

робота. 

Тема 4. Комерційна діяльність на оптовому ринку 

Сутність оптової торгівлі. Функції оптової торгівлі. Класифікація 

підприємств оптової торгівлі. Методи оптового продажу товарів. Оптова торгівля 

на ярмарках і виставках. Оптова торгівля товарами на біржах. Види бірж. Функції 

бірж. Основні види біржових операцій: купівля-продаж реального товару, 

форвардні операції, ф’ючерсні операції. Сутність операції хеджування. Оптова 

торгівля товарами на аукціонах. Сутність та види аукціонних торгів. Типові 

об’єкти аукціонних торгів. Послідовність (етапи) проведення аукціонних торгів. 

Оптова торгівля товарами на тендерах. Сутність та види тендерів. Типові об’єкти 

тендерної торгівлі. Етапи проведення тендеру. Критерії визначення переможця 

тендеру. 
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Тема 5. Комерційна діяльність на роздрібному ринку 

Сутність та функції роздрібної торгівлі. Класифікація підприємств 

роздрібної торгівлі. Методи роздрібного продажу товарів: магазинні форми 

продажу товарів; позамагазинні форми продажу товарів; особливі форми продажу 

товарів. Асортимент товарів та його показники. Асортиментна політика. Вплив 

чинників на побудову асортименту товарів у торговельній мережі. 

Тема 6. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність 

Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної 

діяльності. Інформаційні продукти і послуги. Місце та роль інформаційно-

консультаційних центрів на товарному ринку. Завдання та функції 

маркетингово-збутових центрів. Організаційно-комерційні послуги: види, 

організація надання. Ефективність інформаційних та організаційно-

комерційних послуг. 

Тема 7. Оцінка ефективності комерційної діяльності та комерційний 

ризик 
Показники ефективності комерційної діяльності: інтегральні показники 

ефективності; узагальнюючі показники ефективності; специфічні показники 

ефективності. Об’єкти та суб’єкти комерційного ризику. Комерційний ризик. 

Аналіз і оцінка комерційного ризику. Основні причини виникнення комерційного 

ризику. Шляхи зниження комерційного ризику. 

Тема 8. Поняття і соціально-економічне значення культури торгівлі  

Основні елементи культури обслуговування. Критерії і показники   рівня   

культури торговельного обслуговування: стійкість асортименту товарів;   затрати 

часу покупців на очікування обслуговування; рівень культури обслуговування; 

узагальнюючий коефіцієнт рівня культури обслуговування. 

Тема 9. Психологічні аспекти  торговельного обслуговування 

Психологічні фактори торговельного обслуговування. Психологічна 

характеристика особистості. Психологія спілкування в торгівлі. Психологічні 

етапи процесу продажу товарів. Професійна етика продавця. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

 «МАРКЕТИНГ» 

 

Тема 1. Суть маркетингу та розвиток його концепції 
Ринок як умова  і об’єктивна економічна основа маркетингу. Основні етапи 

еволюції маркетингу. Види маркетингу в залежності від стану попиту на ринку. 

Концепції  маркетингової діяльності. 

Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система 
Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Характеристика 

основних етапів маркетингової діяльності підприємства. Функції маркетингу. 

Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища. 

Тема 3. Система маркетингової інформації та маркетингові 

дослідження 
Роль дослідницької функції маркетингу. Система маркетингової 

інформації та її підсистеми. 

Сутність та етапи маркетингового дослідження: визначення мети, розробка 

цільових програм, збирання даних, аналіз зібраної інформації, розробка 

рекомендацій. Принципи маркетингових досліджень. Основні напрямки 

досліджень в маркетингу. Кабінетні і польові методи досліджень. Методи 

збирання первинної інформації. 

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових 

сегментів 
Споживчий ринок. Моделі поведінки покупців на ринку. Основні фактори, 

що впливають на поведінку покупців. Процес прийняття рішень щодо покупки. 

Ринок підприємств. Види організацій-споживачів. Відмінності маркетингу 

ринку підприємств від споживчого маркетингу. Прийняття рішень про купівлю. 

Фактори, що визначають поведінку покупців товарів промислового 

призначення. 
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Загальний підхід до сегментації ринку. Основні принципи сегментації. 

Відбір цільових сегментів ринку. Стратегії охоплення ринку. Позиціонування 

товару. Стратегії позиціонування. Вибір і реалізація стратегії позиціонування. 

Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу 
Поняття товару в теорії маркетингу. Класифікація товарів. Характеристика 

споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг. Поняття 

номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники оцінки. Концепція 

життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу. 

Основні етапи розроблення нових продуктів. Впровадження нових товарів 

на ринок та основні причини поразок. Значення пробного маркетингу. 

Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Упаковка товару, 

штрихове кодування товару. 

Види сервісного обслуговування, його принципи. Критерії оцінки рівня 

розвитку сервісу. Поняття якості товару. Петля якості. Поняття 

конкурентоспроможності продукту. Позиціювання товару на ринку. Фактори, 

що впливають на формування конкурентоспроможності товару.   

Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу 
Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. 

Цілі ціноутворення. Фактори, що впливають на формування цінової політики 

підприємства. 

Особливості встановлення цін на ринках різних типів. Роль цінової та 

нецінової конкуренції. Види цінових стратегій. Методи ціноутворення. Види 

знижок, націнок, надбавок. Вибір економічно обґрунтованої ціни. 

Тема 7. Політика розподілу в системі маркетингу 
Поняття системи розподілу та її складові елементи. Канали розподілу, 

рівні, характеристика каналів розподілу різних рівнів. Функції каналів 

розподілу. Види маркетингових систем розподілу. 

Розвиток вертикальних маркетингових систем розподілу, їх різновиди 

(керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних 

маркетингових систем розподілу. Маркетингові рішення щодо структури 

каналу розподілу та схема їх прийняття. Характеристика інтенсивного, 

селективного та ексклюзивного розподілу. Типи підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі. 

Тема 8. Комунікаційна політика в системі маркетингу 
Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у 

комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи 

маркетингових комунікацій: реклами, методів стимулювання збуту, 

персонального продажу, зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають 

структуру комунікаційних заходів: тип товару, етап життєвого циклу товару, 

тип ринку, вид стратегії збуту, ступінь інформованості покупців. Роль реклами. 

Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та 

підприємства. Традиційні та нові інструменти зв'язків з громадськістю. 

Напрями стимулювання збуту. Особливості застосовування засобів 

стимулювання збуту. Процес персонального продажу. Структура і методи 

розрахунку комунікаційного бюджету. 
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Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, схема, 

форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних повідомлень 

та критерії оцінки ефективності реклами. Міжнародний кодекс рекламної 

діяльності. Обмеження у рекламній діяльності згідно з вітчизняним 

законодавством. 

Тема 9. Стратегії маркетингу підприємства 
Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на 

ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей. 

Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти 

поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації. 

Використання «SWOT» – аналізу для визначення позиції підприємства на 

ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і застосування стратегії. 

Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних 

переваг. 

Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку 

та відносної частки ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності та 

привабливості ринку. Маркетингові стратегії підприємства щодо товару: 

диференціації, вузької спеціалізації, низьких витрат. Маркетингові стратегії 

щодо ринку. Види стратегій, спрямованих на зміну ринку чи його частки 

(наступальні, оборонні та наступально-оборонні). Стратегічне та оперативне 

планування маркетингу. 

Тема 10. Організація та контроль маркетингової діяльності 

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. 

Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги 

до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і 

недоліки. 

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, 

товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх 

спільні риси та відмінності.  

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю 

результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання 

Поняття і цілі функціонування підприємства. Підприємство, його види, 

об’єднання підприємств. Створення підприємства та правові основи його 

діяльності. Виробничий процес та формування структури підприємства. 

Тема 2. Основи підприємницької діяльності 

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. 

Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. 

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів, порядок їх 

укладання. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. 

Тема 3. Управління підприємствами 
Особливості управління як системи. Поняття і теоретико-методологічна 

основа класифікації методів управління. Сутність параметрів організаційної 

структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур 

управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Необхідність і 
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принципи формування вищих органів управління підприємствами та 

організаціями. Міністерства і комітети, державні корпорації і концерни як вищі 

органи прямого управління підпорядкованими підприємствами і організаціями. 

Тема 4. Персонал 
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства. 

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, 

трудового потенціалу та ін. Структура персоналу підприємства. Визначення 

чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств 

різних розмірів та форм власності. Досвід формування та забезпечення 

ефективного використання кадрового потенціалу фірми. 

Тема 5. Капітал і виробничі фонди 

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна 

підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у 

здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, 

відновна й залишкова вартість основних фондів. Класифікація основних фондів. 

Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та 

участі у виробничих процесах. Фізична суть техніко-економічного старіння 

знарядь праці та способи запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). 

Соціально-економічне значення і система показників ефективності відтворення 

та використання основних фондів. Елементний склад оборотних фондів. 

Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу 

оборотних фондів. Показники і способи найефективнішого використання 

матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження. 

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність продукції на ринку. Характеристика об’єктів 

промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, 

товарних знаків і знаків обслуговування. Охорона та реалізація прав власності. 

Шляхи реалізації прав власності на матеріальні ресурси. Вартісна оцінка та 

строки спрацювання (зношення) нематеріальних активів. 

Тема 7. Оборотні  кошти підприємства 

Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних фінансових 

коштів. Нормовані і ненормовані обігові кошти. Джерела формування обігових 

коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів. Обчислення нормативів 

обігових коштів за окремими елементами. Вивчення сукупного нормативу обігових 

коштів підприємства. Основні показники рівня ефективності використання 

обігових коштів, коефіцієнти оборотності й завантаження, тривалість одного 

обороту, рентабельність, методика їх розрахунку. Шляхи підвищення ефективності 

використання обігових коштів. Проблеми нестачі обігових коштів і поновлення 

їхньої величини до нормативного рівня за умови кризової ситуації на підприємстві. 

Тема 8. Інвестиційні ресурси 

Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і 

зовнішні джерела інвестування. Прямі та портфельні інвестиції. Розрахунки обсягу 

потрібних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і 

підприємстві. Роль фінансових інвестицій з урахуванням економічної ситуації на 
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ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій у чинній системі 

господарювання. Загальні положення методології визначення ефективності 

виробничих і фінансових інвестицій. Основні показники оцінки ефективності 

виробничих інвестицій (капітальні вкладення). Сукупність чинників, що впливають 

на рівень ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники 

підвищення ефективності використання капітальних вкладень. Економічне 

обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання у повному 

або короткому варіантах бізнес-плану. Стисла характеристика інвестиційного 

проекту. Форма здійснення й необхідний обсяг інвестицій для практичної реалізації 

проекту. 

Тема 9. Інноваційні процеси 

Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних процесів 

(новинок, нововведень). Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу. 

Еволюційні й революційні форми НТП. Науково-технічні революції. 

Організаційний прогрес як узагальнюючий фактор використання організаційних, 

соціальних та юридичних введень. Методика визначення ефективності технічних 

нововведень. Народногосподарський (комерційний) економічний ефект від 

створення новинок і використання нововведень. Особливості оцінки ефективності 

організаційних нововведень. 

Тема 10. Техніко-технологічна база виробництва 

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники 

техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на 

підприємстві. Змістова характеристика й форми технічного розвитку 

підприємства. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: 

необхідність, сутність, процедура й основні показники. Загальна характеристика, 

види та чинники формування (нарощування) виробничої потужності 

підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності 

створюваного і діючого підприємства. Показники і шляхи підвищення рівня 

використання виробничих потужностей. Конверсія та диверсифікація 

виробничих потужностей за ринкових умов господарювання. 

Тема 11. Виробнича і соціальна інфраструктура 
Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й 

соціальна інфраструктура. Відокремлення сфери капітального будівництва із 

специфічного елемента виробничо-соціальної структури. Поняття й функції 

системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство. 

Інструментальне господарство. Необхідність та організація енергетичного 

господарства й транспортної служби. Складське господарство підприємства. 

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових 

умов господарювання. Сучасні проблеми соціального захисту працівників 

підприємства. Визначення капітального будівництва як здійснення розширеного 

відтворення об’єктів основного виробництва та інфраструктури, а також 

простого відтворення будівель і споруд. 

Тема 12. Регулювання, прогнозування і планування діяльності підприємства 

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів 

господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків 
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досягнення цього стану. Принципові основи планування. Планування як 

домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система 

планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства. 

Бізнес-планування: сутність і призначення. Типовий зміст і методика розробки 

окремих розділів бізнес-плану. Необхідність, методи й принципи державного 

економічного регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання. 

Державні й комерційні кредити, їх види та умови надання суб’єктам 

господарювання. 

Тема 13. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 

(послуг) 

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірювання 

обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й 

реалізована продукція. Поняття, функції та принципи маркетингової діяльності. 

Стратегія й тактика маркетингу підприємства. Схема формування виробничої 

програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. Характеристика матеріально-

технічного забезпечення підприємства. Форми й системи МТЗ. Обчислення потреби 

підприємства в матеріалах. Якість продукції (послуг) як економічна категорія. 

Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття й визначення рівня 

конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Технічні, 

організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності 

продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників. Стандартизація продукції, її 

складові елементи і принципи здійснення. Наявні в Україні стандарти й технічні 

умови, сфери їх застосування. Економічна й соціальна ефективність стандартизації 

та сертифікації продукції. Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів, 

здійснюваний територіальними органами Держстандарту України – центрами 

стандартизації, метрології та сертифікації. 

Тема 14. Продуктивність, мотивація та оплата праці 

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до 

розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники 

зростання продуктивності праці. Мотивація як процес стимулювання людей до 

ефективної трудової діяльності. Можливі моделі мотивації трудової діяльності. 

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. 

Функції оплати праці та їх реалізація. Сучасна державна політика оплати праці, 

формування внутрішньофірмової політики оплати праці. Мінімальна заробітна 

плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці, вибір форм систем оплати праці на підприємства різних форм 

власності. Сутність і стимулююча роль участі працівників фірми в її прибутках. 

Системи участі працівників у прибутках за результатами виробничо-

господарської діяльності й на основі відносин власності. Зарубіжний і 

вітчизняний досвід участі працівників у прибутках підприємств. 

Тема 15. Витрати та ціни на продукцію 

Валові витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний 

показник. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем 

однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю 

продукції). Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки 
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кошторису виробництва за окремими економічними елементами. Загальний 

рівень валових витрат на виробництво валової, товарної й реалізованої продукції. 

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти 

калькулювання й калькуляційні одиниці. Обґрунтування й вибір стратегії 

зниження поточних витрат на підприємствах. Групи чинників (способів) 

зниження валових витрат у розрахунку на одиницю продукції. Визначення 

впливу окремих техніко-економічних чинників на зменшення валових витрат. 

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

застосування. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат до ціни. 

Державне регулювання ціноутворення. 

Тема 16. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності 

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності 

підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Типова 

схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність як відносний 

показник ефективності діяльності підприємства. Способи підвищення 

рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України. Суть, 

важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану 

підприємства. Економічна суть і загальний методологічний підхід до вимірювання 

ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. Змістова 

характеристика видів ефективності виробничо-господарської та комерційної 

діяльності. Система показників ефективності виробництва. Вимірювання 

економічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної ефективності 

діяльності підприємства. Класифікація чинників зростання ефективності 

виробництва за певними ознаками. Розподіл внутрішніх чинників на так звані 

тверді і м’які. Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва. 

Тема 17. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 

Характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. 

Класифікація видів економічної безпеки. Способи визначення оцінки 

економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують 

відповідний рівень економічної безпеки підприємства. Необхідні заходи й 

шляхи реалізації стратегії досягнення незалежної економічної безпеки 

конкретного суб’єкта господарювання. Реструктуризація підприємства як 

найрадикальніший метод системи виживання й виходу з економічної кризи, 

припинення спаду виробництва та його стабілізації. Сутнісна характеристика 

банкрутства підприємства (організації). Причини й симптоми банкрутства фірми. 

класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Процес ліквідації 

(припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 

Тема 1. Зміст, предмет та завдання економічного аналізу 

Економічний аналіз як галузь економічної науки. Системний підхід до 

вивчення економічних процесів. Роль економічного аналізу в плануванні й 

управлінні господарством та підвищенні ефективності виробництва.  

Предмет економічного аналізу. Об’єкти та суб’єкти аналізу. Розширення 

кола об’єктів аналізу в умовах ринкової економіки. 

Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, чинники (фактори), 

показники, ризики, резерви виробництва, їх класифікація. 

Завдання економічного аналізу. Оцінка результатів господарської 

діяльності, окремих економічних явищ і процесів. Сприяння управлінню та 

контролю за діяльністю підприємства. Пошук та виявлення резервів 

виробництва. 

Місце економічного аналізу господарської діяльності в системі наук. Його 

зв’язки з політичною економією, бухгалтерським обліком, аудитом, 

мікроекономікою, галузевими економіками, маркетингом, організацією 

виробництва й управління, фінансовими дисциплінами і банківською справою, 

статистикою. 

Тема 2. Види економічного аналізу 

Етапи розвитку економічного аналізу. Класифікація видів та напрямів 

економічного аналізу. 

Техніко-економічний аналіз. Його зміст та роль в оцінюванні, плануванні 

та управлінні підприємством. 

Фінансовий аналіз. Його зміст та інформаційна база. Спрямованість на 

вивчення узагальнюючих результативних та фінансових показників діяльності 

підприємства і задоволення потреб зовнішніх організацій та аналітиків. 

Оперативний аналіз. Особливості його методики, використання 

інформаційних систем і баз даних. Сприяння оперативному управлінню та 

контролю за роботою підприємства. 

Міжгосподарський порівняльний аналіз. Особливості його проведення та 

спрямованість на пошук резервів виробництва. 

Функціонально-вартісний аналіз. Принципи організації та послідовність 

проведення ФВА, його спрямованість на стадії конструювання та підготовки 

виробництва продукції. Використання в аналізі даних про споживачів 

продукції та їхніх побажань. 

Системний, або комплексний аналіз. Сутність системного підходу. 

Взаємозв’язки та взаємозалежності окремих показників та сторін діяльності 

підприємства. Зв’язок економічних показників із технічними, соціальними, 

психологічними, екологічними та іншими показниками. 

Стратегічний аналіз. Передбачення та визначення наслідків стратегічних 

рішень. Прогноз стану ринку, ситуації в галузі та змін у структурі 

конкурентних сил. Обґрунтування засобами аналізу диверсифікації 

виробництва. 
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Маржинальний аналіз. Розподіл виробничих витрат на змінні й постійні. 

Аналіз зв’язку між витратами й обсягом виробництва. Визначення точки 

беззбитковості та обмежень при використанні маржинального підходу. 

Розв’язання конкретних аналітичних задач із застосуванням вимог 

маржинального аналізу. 

SWOT-аналіз та інституаційний аналіз. Використання цих видів аналізу 

для вивчення потенційних внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства, 

можливостей та загроз з боку зовнішнього середовища, величин ризиків. 

Тема 3. Методи і прийоми економічного аналізу 

Визначення методу і методики економічного аналізу. Класифікація методів 

і прийомів. Сутність аналітичного методу. Аналіз і синтез економічних явищ. 

Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи елімінування: 

ланцюгові підстановки, абсолютні й відносні різниці, пропорційний розподіл, 

інтегральний. 

Порівняння та його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги до 

забезпечення порівняльності даних. Прийоми нейтралізації цінового фактора, 

обсягу виробництва, структури й асортименту. 

Балансові зіставлення. Застосування цього методу для перевірки, ув’язки 

й достовірності звітних даних. Використання балансових розрахунків для 

визначення величини невідомих показників і факторів. Сальдовий прийом, 

його можливості в аналізі. 

Моделювання. Види моделей. Використання імітаційних моделей в 

економічному аналізі. 

Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. Використання 

табличного методу в аналізі. Особливості побудови аналітичних таблиць. 

Прийоми групувань і вибірки. Динамічні ряди. Обчислення середніх і 

відносних величин. Графічні методи. 

Економіко-математичні методи та основи фінансової математики. Лінійне 

й динамічне програмування, теорія масового обслуговування, сітьові графіки, 

транспортна задача, прості та складні відсотки. Особливості їх використання в 

аналізі господарської діяльності, місця та межі застосування. 

Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі. 

Анкетний метод дослідження. Інші форми опитування суб’єктів аналізу. 

Проведення експерименту. 

Тема 4. Інформаційна база економічного аналізу та його організація 

Техніко-економічні показники як база економічного аналізу. Вимоги, яким 

повинна відповідати система обліку і звітності. Характеристика і класифікація 

найважливіших видів інформації на підприємстві. Поділ інформації на 

табличну, графічну й текстову. Інші підходи до класифікації даних. 

Комп’ютерні технології аналітичних робіт. Розробка і класифікація 

аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних. 

Перевірка достовірності джерел інформації, які використовуються в 

аналізі. Перевірка за зовнішніми прикметами (формою) і змістом. Методи 

перевірки якості звіту підприємства. 
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Загальні методичні принципи організації аналізу. Складові елементи 

організації аналітичної роботи на підприємстві. Порядок складання програми 

аналізу. Узгодження дій та заохочення виконавців аналізу. 

Основні етапи аналітичного дослідження та його зміст. Аналітична 

обробка економічної інформації. Узагальнення й оформлення результатів 

аналізу діяльності підприємства. Використання пропозицій аналітиків для 

поліпшення роботи підприємства. 

Тема 5. Аналіз виробництва реалізації продукції 

Значення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. 

Загальна схема і послідовність проведення аналізу. Чинники виробництва 

продукції. Інформаційна база аналізу. 

Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному 

вираженні. Аналіз обсягу виробництва продукції в основних і допоміжних 

цехах. Аналіз виконання оперативно-календарного плану випуску продукції. 

Аналіз динаміки обсягу виробництва продукції. Аналіз впливу 

екстенсивних та інтенсивних чинників на обсяг виробництва, методика їх 

розрахунку. 

Аналіз асортименту продукції, його зміни та оновлення випуску виробів. 

Аналіз впливу асортиментно-структурних зрушень на показники підприємства. 

Аналіз ритмічності виробництва. Аналіз обґрунтованості оперативних 

виробничих завдань за підрозділами виробництва. Аналіз залишків 

незавершеного виробництва. Причини можливих порушень виробничого 

ритму. 

Аналіз якості продукції, робіт і послуг. Показники якості: сортність, питома 

вага продукції, прийнятої з першого пред’явлення, тощо. Аналіз життєвого 

циклу товарів. Аналіз виробу на відповідність технологічним вимогам. 

Динаміка показників якості. Аналіз виробничого браку підприємства. 

Аналіз зовнішніх претензій до якості продукції. 

Потенційні можливості зростання обсягів виробництва продукції. 

Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Аналіз виконання 

договірних зобов’язань з постачання товарів: обсяги, терміни, асортимент, 

якість. Характеристика взаємозв’язків показників випуску, відвантаження і 

виторгу від продажу продукції. Аналіз та оцінка збуту окремих видів продукції. 

Аналіз виконання календарного графіка відвантаження продукції. 

Тема 6. Аналіз використання основних засобів 

Характеристика ролі основних засобів у виробничому процесі. Завдання 

аналізу стану й використання основних засобів. Класифікація показників стану 

й використання основних засобів. Схема основних напрямів аналізу основних 

засобів. 

Оцінка забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз 

наявності, структури та руху основних засобів. Аналіз технічного стану, часу 

роботи, тенденцій розвитку основних засобів. Коефіцієнти відновлення, 

вибуття і приросту основних засобів.  
Аналіз використання основних засобів та обладнання. Аналіз фондовіддачі 

основних засобів та фондоозброєності праці. Чинники зміни фондовіддачі та 
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вплив її на обсяги виробництва. 
Тема 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів 
Цілі й завдання аналізу придбання й використання матеріальних ресурсів. 

Послідовність і періодичність проведення аналізу інформації щодо матеріальних 
ресурсів. 

Аналіз забезпеченості виробництва продукції матеріальними ресурсами. 
Аналіз стану складських запасів. Аналіз стану організації замовлень на 
матеріали, розрахунків оптимальності розміру партії завезення окремих 
ресурсів і величини складських запасів. Аналіз ступеня виконання договорів 
на постачання матеріалів. Оперативний аналіз руху матеріалів у виробництві. 

Аналіз використання матеріалів на підприємстві та у виробничих цехах. 
Розрахунок впливу факторів «норми» і «ціни» на загальні витрати 
матеріальних ресурсів. Аналіз відхилень від норм за причинами і 
винуватцями на підставі даних обліку виробництва. Аналіз стану зміни 
діючих норм витрат матеріалів. 

Аналіз динаміки матеріаломісткості виробів, коефіцієнтів використання 
матеріалів. 

Тема 8. Аналіз використання персоналу підприємства 
Завдання аналізу використання персоналу. Інформаційне забезпечення 

аналізу. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами. Аналіз чисельності, 
складу і руху працюючих. Аналіз чисельності основних і допоміжних 
робітників, їх руху і кваліфікації. 

Аналіз використання робочого часу. Аналіз впливу кількості 
відпрацьованих днів і тривалості робочого дня на зміну фонду робочого часу. 
Виявлення непродуктивних затрат робочого часу. 

Аналіз трудомісткості продукції. Вплив рівня кооперації та інших факторів 
на трудомісткість продукції. Аналіз продуктивності праці. Аналіз виконання 
норм виробітку робітниками-відрядниками. Аналіз впливу на продуктивність 
праці підвищення рівня механізації та автоматизації, наукової організації праці 
й використання робочого часу. Пошук резервів підвищення продуктивності 
праці та збільшення випуску продукції. 

Тема 9. Аналіз витрат підприємства 
Завдання та інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції. 

Система показників собівартості продукції. Загальна схема формування затрат 
на виробництво продукції. 

Аналіз загальних показників собівартості виробленої продукції. Аналіз 
виробничих затрат на 1 грн. продукції за цінами продажу. Аналіз чинників 
зміни затрат на 1 грн. продукції. Аналіз собівартості окремих виробів. 

Аналіз затрат на виробництво продукції за елементами затрат. 
Порівняльний аналіз структури затрат за заводським кошторисом і фактичним 
випуском продукції. Аналіз причин виявлених змін. 

Аналіз собівартості товарної продукції за статтями калькуляції. 
Особливості аналізу собівартості за статтями: матеріали, покупні 
напівфабрикати і заробітна плата виробничих робітників. Аналіз фонду 
заробітної плати в цілому на підприємстві та за категоріями персоналу. Аналіз 
загальновиробничих затрат по підприємству і підрозділах. 

Аналіз затрат, не включених у собівартість продукції підприємства: 
адміністративних і затрат на збут продукції. 

Оперативний аналіз собівартості продукції. Щоденний контроль 
собівартості продукції шляхом аналізу відхилень від поточних норм. 
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Оперативний аналіз втрат від браку продукції. Виявлення потенційних 
можливостей зниження собівартості виробленої продукції та підрахунок 
резервів. 

Тема 10. Аналіз фінансових результатів і рентабельності 
Значення, завдання і джерела аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства. Місце прибутку в системі вартісних узагальнюючих показників 
та стимулюванні економічної ефективності роботи підприємства. Структурно-
логічна схема формування прибутків підприємства. 

Аналіз чистого прибутку підприємств. Аналіз складу окремих фінансових 
результатів, витрат і відрахувань. Аналіз динаміки та якості прибутків 
підприємств. 

Аналіз валових доходів. Аналіз чинників зміни прибутків від реалізації. 
Оцінка невикористаних можливостей збільшення прибутків і підрахунок 
резервів прибутків за рахунок зміни обсягу, собівартості, якості продукції 
тощо. 

Аналіз фінансових результатів від операційної та звичайної діяльності. 
Аналіз прибутків від цінних паперів та інших позареалізаційних джерел доходів 
(витрат). 

Аналіз виконання фінансового плану підприємства. Оперативний аналіз 
фінансових результатів. 

Аналіз розподілу прибутків, що залишаються в розпорядженні 
підприємства. Оцінка доцільності основних напрямів використання прибутку. 

Аналіз показників рентабельності: загальної рентабельності виробництва, 
реалізованої продукції, виробів. Чинники зміни рентабельності. Аналіз 
показників прибутковості власного капіталу, прибутковості активів, прибутку 
на одну акцію. Декомпозиційний аналіз прибутковості капіталу — модель 
Дюпона. Підрахунок резервів зростання прибутку та рентабельності. 

Тема 11. Аналіз фінансового стану підприємства 
Роль, завдання та джерела інформації фінансового аналізу. Взаємозв’язок 

фінансового стану підприємства і результатів його виробничої та комерційної 
діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела 
інформації для оцінки фінансового стану підприємства: зміст, оцінка й 
аналітичне значення статей балансу. 

Оцінка фінансового стану підприємства. Зовнішній і внутрішній аналіз 
фінансового стану підприємства. Експрес-аналіз фінансової звітності 
підприємства. 

Оцінка величини майна підприємства та джерел його утворення. Аналіз 
змін у складі та структурі оборотних активів на конкретну дату й у динаміці. 
З’ясування причин змін у структурі активів, їхнього впливу на 
платоспроможність і фінансову стабільність підприємства. Аналіз ліквідності 
майна і фінансової стабільності. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності та інших 
допоміжних фінансових показників. 

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за обсягами, складом, 
структурою і термінами виникнення. 

Аналіз величини та руху капіталу підприємства. Аналіз 
кредитоспроможності підприємства. Аналіз рівня самофінансування і 
валютної самоокупності. Аналіз стану залученого капіталу.  

Аналіз руху грошових потоків. Оперативний аналіз виконання платіжного 
календаря. 
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Аналіз оборотності оборотних коштів і причин її змін. Вплив змін їх 
оборотності на ефективність діяльності підприємства. 

Рейтингова оцінка підприємства за показниками прибутковості, 
ефективності управління, ділової активності, ліквідності та ринкової 
стабільності. Діагностика можливого банкрутства. Розробка заходів щодо 
стабілізації фінансового стану підприємства та використання фінансових 
резервів. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 
тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 
(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 
тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 
Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 
наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 
інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 
прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант 
завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів 
відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 
позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 
завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 
виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 
знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 
Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  
Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 
Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 
Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 
вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 
секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 
Голова фахової атестаційної 
комісії, завідувач кафедри 
маркетингу 

 
________________  В.О. Морохова  

  
Члени фахової атестаційної 
комісії 

________________  І.Ф. Лорві 

 ________________  С.Я. Войтович 
 


