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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму фахових вступних випробувань зі спеціальності 051 Економіка 

розроблено на основі освітньо-професійних програм підготовки бакалавра, за 

спеціальністю 051 Економіка у Луцькому НТУ згідно Стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 051 Економіка, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. №1244. 

Вимоги до вступних випробувань базуються на нормативних формах 

державної атестації осіб, які навчаються у закладах вищої освіти. На вступні 

випробування виноситься система окремих фахових компетентностей, якими 

повинні оволодіти фахівці освітнього рівня молодший спеціаліст за галузями 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» або 07 «Управління та 

адміністрування». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 
При складанні фахових вступних випробувань вступники повинні відповідно 

до вимог кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста з економіки 
показати високу фундаментальну та фахову економічну підготовку. Вступник на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальність 051 „Економіка” 
повинен знати: 

 законодавство України, що регламентує підприємницьку, господарську, 
комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність; 

 нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-
методичні матеріали щодо організації та економіко-фінансових основ 
функціонування підприємства; 

 проблеми розвитку ринку аграрної продукції та продовольства і шляхи їх 
вирішення; 

 стратегічні цілі та тактичні прийоми функціонування підприємства на 
внутрішньому та зовнішньому ринках; 

 теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових 
відносин підприємства; 

 методологію і методику комплексного аналізу господарсько-фінансової 
діяльності підприємства; 

 напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства; 

 методи і напрямки прогнозування, розробку бізнес-плану; 

 основи інформатики та комп’ютерної техніки. 
Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю 
„Економіка”, проводиться за результатами фахового вступного випробування з 
дисципліни „Економіка підприємства”. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

„ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” 

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

Поняття і цілі функціонування підприємства. Підприємство, його види та 

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 

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 форми запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). 

Соціально-економічне значення і системи 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 його продукції на ринку. Характеристика об’єктів 

промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, 

товарних знаків і знаків обслуговування. Охорона та реалізація прав власності. 
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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 в окремих елементах. 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. 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 профільні інвестиції. Розрахунки обсягу 

потрібних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і 

підприємстві. Роль фінансових інвестицій з урахуванням економічної ситуації на 

ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій у чинній системі 

господарювання. Види застосовуваних паперів, порядок їх випуску і обігу. 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 
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створюваного і діючого підприємства. Показники і шляхи підвищення рівня 

використання виробничих потужностей. Конверсія та диверсифікація 

виробничих потужностей за ринкових умов господарювання. 

Тема 11. Організація виробництва. 

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих 

процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації 

(автоматизації). Окремі типи виробництва (одиничне, серійне, масове), сутнісна 

характеристика кожного з них. Поняття методів організації виробництва. 

Використовувані методи організації виробництва: його ознаки й сфери 

застосування. Загальна характеристика потокового виробництва. Сутність і 

соціально-економічне значення застосування різних форм організації 

виробництва. Концентрація й розукрупнення виробництва. Малі форми в системі 

господарювання країн з розвинутою ринковою економікою (спеціалізація, 

кооперування й конверсія виробничих підприємств, їх об’єктивна необхідність, 

сутність, показники рівня розвитку та ефективності розвитку). 

Тема 12. 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 13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності 

підприємства. 

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів 

господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків 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 14. 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-
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технічного за без-печення 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 15. 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 власності 

приватизованих підприємств. 

Тема 16. 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 

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 17. 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 



 8 

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 18. 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. 

Тема 19. Реструктуризація й санація підприємств. 

Система виживання підприємства в ринкових умовах господарювання. Її 

ознаки, необхідність практичного використання й змістова характеристика. 

Реструктуризація підприємства як найрадикальніший метод системи виживання й 

виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. 

Сутнісна характеристика й можливі реструктуризації підприємства. Розробка й 

здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства. Вітчизняний і 

зарубіжний досвід реструктуризації суб’єктів господарювання. Суть механізму 

санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. Програма санаційних 

заходів фінансово-економічного характеру. Практика й ефективність суб’єктів 

господарювання в Україні. 

Тема 20. Банкрутство й ліквідація підприємств. 

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Причини й 

симптоми банкрутства фірми. класифікація чинників, що сприяють банкрутству 

фірми. Основні положення Закону України “Про банкрутство”. Процес ліквідації 

(припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання. Комплекс 

організаційно-економічних заходів і допустима тривалість процесу ліквідації 

підприємства (організації)-банкрута. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Фахові 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. 
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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.  

Вірне 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. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за вірно 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 
 

___________ 

 

Шубалий О.М. 

Члени фахової атестаційної комісії 
 

___________ 

 

Дзямулич М.І. 

 ___________ Гордійчук А.І. 
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