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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. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 051 Економіка. 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 051 Економіка. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен: 

Знати: 

- стратегічні цілі та тактичні прийоми функціонування підприємства на 

внутрішньому та зовнішньому ринках; 

- теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових 

відносин підприємства; 

- принципи, цілі, методи, функції і процес управління персоналом; 

- поняття попиту і пропозиції на ринку праці, суть і форми зайнятості, 

ринковий механізм формування заробітної платні; 

- способи проведення аналізу господарської діяльності;   

- основні підходи до побудови моделей для проведення факторного 

аналізу. 

Уміти: 

- розраховувати економічні показники діяльності підприємства; 

- аналізувати стан ринку праці, проводити дослідження його кон'юнктури; 

- розробляти методи стимулювання та мотивації персоналу з метою 

підвищення ефективності праці; 

- проводити комплексний аналіз діяльності підприємства; 

- ґрунтовно знати сучасні методи і прийоми аналізу. 

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки фахівців на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» – «Економіка підприємства», «Економіка 

праці і соціально-трудові відносини» та «Економічний аналіз». 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 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: 



 8 

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-

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 
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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 

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. 
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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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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ»  

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни 

Особливості праці як об’єкта дослідження і вивчення дисципліни 

«Економіка праці й соціально-трудові відносини». Предмет дисципліни. Об’єкт 

дисципліни. Мета дисципліни. Основні завдання дисципліни.  Взаємозв’язок 

дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» з іншими 

науками. Зміст і характер праці. Класифікація видів праці. Аспекти праці. 

Процес праці. Елементи праці. Загальні й часткові ознаки праці. Види праці. 

Соціальна та психофізіологічна характеристика праці. 

 

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 

Населення як основа формування трудових ресурсів і трудового потенціалу 

суспільства. Структура та розміщення населення України. Поняття працездатності 

населення, трудових ресурсів, трудового потенціалу та економічно активного 

населення. Відтворення населення, його природний та механічний рух.  

Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів, їх стан та 

структура. Показники, умови й чинники підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів. Джерела поповнення та баланс трудових ресурсів України. 

Основні компоненти оцінки трудового потенціалу суспільства (регіону, 

підприємства). Класифікація резервів підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу. Показники ефективності використання трудового 

потенціалу. Шляхи підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу України. Сутність та види відтворення трудового потенціалу 

суспільства. Відтворення трудового потенціалу суспільства. Політика розвитку 

трудового потенціалу суспільства. Мотиваційні важелі сприяння відтворенню 

трудового потенціалу. 

 

Тема 3. Соціально-трудові відносини як система 
Характеристика соціально-трудових відносин. Поняття та основні 

складники системи соціально-трудових відносин. Предмет соціально-трудових 

відносин. Принципи формування соціально-трудових відносин. Структура 

системи соціально-трудових відносин. Механізм функціонування системи 

соціально-трудових відносин. Сторони та суб'єкти соціально-трудових 

відносин. 

Види, типи та рівні соціально-трудових відносин. Організаційні форми 

соціально-трудових відносин: генеральна угода, галузеві угоди, регіональні 

угоди, колективний договір, трудовий договір. 

Методи регулювання соціально-трудових відносин: нормативно-правові, 

програмно-цільові, адміністративно-розпорядчі, договірні, організаційно-

упорядкувальні, примирні, погоджувально-арбітражні, посередницькі, 

партисипативні. 

Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві. 

Моделі соціально-трудових відносин. Зарубіжний досвід формування та 
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регулювання соціально-трудових відносин. 

 

Тема 4. Соціальне партнерство 

Поняття соціального партнерства. Вузьке та широке трактування 

соціального партнерства. Система соціального партнерства. Рівні соціального 

партнерства. Суб’єкти соціального партнерства. Інструменти реалізації 

соціального партнерства. Елементи інституційного механізму соціального 

партнерства. Функції соціального партнерства. Принципи соціального 

партнерства: перелік МОП згідно з чинним законодавством України. Історія 

формування концепції соціального партнерства. Законодавча база 

функціонування соціального партнерства в Україні. Проблеми та сучасний стан 

розвитку соціального партнерства в Україні. Зарубіжний досвід формування та 

розвитку соціального партнерства. 

 

Тема 5. Ринок праці та його регулювання 

Ринок праці: сутність, структура, функції.  Основні елементи ринку праці. 

Попит та пропозиція робочої сили. Ціна робочої сили. Кон’юнктура ринку 

праці. Особливості ринку праці. Функції ринку праці. Чинники формування 

ринку праці. Умови функціонування робочої сили як товару на ринку праці. 

Сегментація ринку праці. Первинний і вторинний ринок праці. 

Внутрішній і зовнішній ринок праці. Жорсткий і гнучкий ринок праці. 

Інфраструктура ринку праці. Суб’єкти інфраструктури ринку праці. 

Сучасний механізм регулювання ринку праці. Напрями регулювання ринку 

праці. Державне регулювання ринку праці в Україні. Особливості моделей ринку 

праці в країнах з розвинутою ринковою економікою.  

 

Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості 
Зайнятість як елемент соціально-економічної політики. Теорії зайнятості. 

Види та форми зайнятості населення. Проблеми зайнятості в Україні. Державне 

регулювання зайнятості населення. Система органів і служб зайнятості. 

Законодавство України про зайнятість населення. Безробіття як соціально-

економічне явище, його показники і види. Види безробіття. Рівень безробіття. 

Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття й інфляція. Крива Філіпса. 

Допомога по безробіттю. 

 

Тема 7. Організація і нормування праці 

Поняття організації праці, характер і зміст праці в сучасному виробництві. 

Основні напрями і принципи НОП. Суть і значення процесів суспільного поділу та 

кооперування праці, їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Поняття робочого місця, 

робочої зони. Класифікація робочих місць. Особливості організації робочих місць 

керівників, службовців та технічних виконавців. Умови праці й фактори їх 

формування. Поліпшення умов праці. Охорона та безпека праці. Трудовий 

процес, його види й  раціоналізація (режиму праці та відпочинку). Сутність 

технологічної операції, трудового руху, трудової дії та трудового прийому. 

Дисципліна праці та методи її зміцнення.  
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Суть і значення нормування праці. Об’єкти нормування праці. Робочий 

час. Типові режими праці та відпочинку. Робочий час, його склад і структура. 

Класифікація витрат робочого часу. Час роботи і час перерв у роботі. Нормовані 

й ненормовані витрати робочого часу. Повний і неповний робочий день. Гнучкі 

режими роботи. Фотографія робочого часу. Самофотографія робочого часу. 

Хронометраж, його призначення й види. Фотохронометраж. Система нормативів 

і норм праці. Характеристика і класифікація норм праці. Методи нормування 

трудових процесів. Види нормативних матеріалів із праці. 

 

Тема 8. Продуктивність і ефективність праці 

Сутність ефективності праці. Продуктивність та рентабельність праці як 

основні показники її ефективності. Показники й методи вимірювання 

продуктивності праці. Фактори й резерви підвищення продуктивності праці. 

Програми управління продуктивністю праці на підприємстві. 

 

Тема 9. Політика доходів і оплата праці 

Доходи населення та джерела їх формування. Види доходів населення. 

Вартість життя. Прожитковий мінімум. Мінімальна заробітна плата. Межа 

малозабезпеченості. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати. 

Державне регулювання доходів і вартість життя. Принципи та елементи 

організації оплати плати. Державне та договірне регулювання оплати праці. 

Ринкове регулювання оплати праці. 

Заробітна плата: поняття, види, функції. Номінальна й реальна заробітна 

плата. Джерела формування заробітної плати. Закон України «Про оплату 

праці». Форми та системи заробітної плати. Тарифна система оплати праці. 

Тарифний розряд і коефіцієнт. Безтарифна модель оплати праці. Форми 

матеріального заохочення робітників підприємств у сучасних умовах. Порядок 

установлення доплат, надбавок і підвищення окладів. Порядок оплати праці 

робітників-погодинників і відрядників. Організація оплати праці керівників, 

спеціалістів та службовців. Схеми посадових окладів. Оплата праці державних 

службовців. Особливості преміювання різних категорій працівників. 

Оподаткування заробітної плати. Сучасні форми заробітної плати. 

 

Тема 10. Планування праці 

Завдання та принципи планування чисельності і складу робітників 

підприємства та його підрозділів (на основі чисельності, структури робочих 

місць і планового балансу робочого часу). Порядок складання штатного розпису 

працівників підприємства. Планування виробітку та норм часу на підприємстві. 

Планування підвищення продуктивності праці на основі зниження 

трудомісткості продукції та поліпшення використання робочого часу. 

Планування фонду заробітної плати. Планування використання коштів на 

оплату праці. 

 

Тема 11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці 

Система трудових показників на підприємстві, взаємозв’язок їх елементів. 
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Завдання та принципи аналізу чисельності і складу персоналу підприємства та 

його підрозділів (на основі чисельності, структури робочих місць і планового 

балансу робочого часу).  

Завдання та методика факторного аналізу продуктивності праці. Вивчення 

індексів змін продуктивності праці. Вплив змін продуктивності праці на обсяги 

виробництва. Завдання аналізу показників оплати праці. Аналіз використання 

коштів на оплату праці. Визначення абсолютної (відносної) економії (перевитрат) 

на оплату праці. Оцінка складу коштів, які направляються на оплату праці. 

Аудиторський контроль розрахунків з оплати праці. 

Сутність, мета й об’єкт аудиту в трудовій сфері. Організаційно-

технологічний, соціально-психологічний та економічний аспекти аудиту. Етапи 

аудиторської перевірки у сфері праці. Аналіз трудових показників підприємства 

як елемент аудиторської перевірки. Правила оформлення підсумків аудиторської 

перевірки у сфері праці. Переваги і недоліки залучення до аудиторської перевірки 

у сфері праці зовнішніх ревізорів. 

Державна статистична звітність із питань праці. Оперативна звітність із 

праці: зміст та призначення.  

 

Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент 

регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин 

Сутність моніторингу соціально-трудової сфери і його концептуальні 

положення. Завдання моніторингу соціально-трудової сфери і його напрями. 

Органи та об’єкти моніторингу соціально-трудової сфери, інформаційна база. 

Специфіка дослідження проблем трудової організації в ринкових умовах. 

Сутність, мета й завдання соціологічних досліджень у сфері праці. Моніторинг 

соціально-трудових процесів на підприємствах. Методика вибірки об’єктів 

дослідження й системи показників моніторингу соціально-трудової сфери. 

Реєстрові системи як складова частина соціально-економічного моніторингу. 

Зарубіжний досвід проведення моніторингу соціально-трудової сфери та 

можливість використання його елементів у національній економіці України. 

 

Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток 

соціально-трудових відносин 

Міжнародна організація праці (МОП) у сучасному світі: цілі, завдання, 

структура. Філадельфійська декларація про діяльність МОП. Пріоритетні 

напрями діяльності МОП на сучасному етапі. Тристороннє представництво в 

структурі органів МОП. Організація діяльності МОП. Механізм нормотворчої 

діяльності МОП. Міжнародний кодекс праці. Характеристика конвенцій і 

рекомендацій МОП. Зміст основних Конвенцій МОП у галузі соціально-

трудових відносин. Застосування Конвенцій МОП країнами-членами 

Міжнародної організації праці. Основні напрями вдосконалення нормотворчої 

діяльності МОП на сучасному етапі. Застосування міжнародних трудових норм 

в Україні. Проблеми розвитку національного трудового законодавства та 

інтеграції соціально-трудових відносин у систему відносин, визнану світовим 

співтовариством.  
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навчальний посібник / С.М. Пилипенко, А.А. Пилипенко, І.П. Отенко. – Харків: 

ВИД. ХНЕУ, 2012. – 224 с. 

23. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

Тема 1. Значення та роль економічного аналізу в системі управління 

підприємством 

Зміст, функції та завдання економічного аналізу. Основні категорії 

економічного аналізу. Місце та роль економічного аналізу в системі управління 

підприємством. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 

Господарська діяльність як предмет економічного аналізу.  Умови, які 

спонукали до розвитку аналізу на підприємствах. Сприяння управлінню й 

контролю виробництва.  

 

Тема 2. Предмет і види економічного аналізу 

Предмет, об’єкти та суб’єкти економічного аналізу. Принципи 

економічного аналізу. Види економічного аналізу. Зв’язок економічного аналізу 

з іншими дисциплінами. Функціонально-вартісний та матричний  аналіз. 

Зв'язок економічного аналізу з політичною економією, галузевими 

економіками, маркетингом, організацією виробництва й управління, фінансами, 

статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом тощо. 

 

Тема 3. Метод, методика і прийоми економічного аналізу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
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Метод економічного аналізу, його особливості. Методика економічного 

аналізу. Традиційні прийоми економічного аналізу. Евристичні прийоми в 

економічному аналізі. Поняття, завдання і суть економіко-математичних 

методів. Поняття та завдання факторного аналізу. Класифікація факторів в 

економічному аналізі. Моделювання факторної систем. Прийоми побудови 

детермінованих факторних моделей. Способи визначення міри впливу факторів 

у детермінованому аналізі. Сутність та застосування способів елімінування: 

спосіб ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних різниць, спосіб відносних 

різниць, індексний спосіб.  Спосіб пропорційного ділення. Спосіб дольової 

участі. Спосіб інтегрування. Прийоми та завдання стохастичного факторного 

аналізу. Моделювання стохастичних факторних систем. 

Використання моделювання в економічному аналізі. Соціологічні та інші 

методи, які застосовуються в економічному аналізі. Анкетний метод 

дослідження. Опитування як спосіб анкетування. 

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 опиту суб’єктів аналізу. Проведення 

експерименту. 

 

Тема 4. Аналіз резервів підвищення ефективності господарської 

діяльності. 

Поняття та класифікація резервів господарювання. Методика розрахунку 

на обґрунтування величини резервів. Пошук та виявлення резервів, заходи для 

їх реалізації з метою підвищення ефективності виробництва. Шляхи 

забезпечення виявлення резервів. Основні підходи до визначення величини 

резервів. 
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Тема 5.  Етапи і послідовність аналітичного дослідження. 

Організаційні форми аналітичної роботи. Етапи проведення економічного 

аналізу. Документальне оформлення результатів аналізу. Поняття і загальні 

методологічні принципи організації аналізу. Форми та методи організації 

аналітичної роботи. Особливості організації та проведення аналізу  

статистичними та фінансово-кредитними організаціями. Формування програм 

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 6. Інформаційна база економічного аналізу. 

Види інформації та її роль в економічному аналізі. Планова інформація. 

Обліково звітна інформація. Необлікова інформація. Підготовка економічної 

інформації до використання в аналітичний роботі. Зміст і поняття інформації. 

Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки. Комерційна 

таємниця, її межі та значення для суб'єктів господарської діяльності. 

Організація і контроль потоків інформаційного забезпечення виробництва.  

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. 

Нагромадження, обробка, систематизація, зберігання і використання 

аналітичної інформації. 

 

Тема 7. Аналіз виробництва і реалізації продукції. 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз рівня, динаміки і 

структури обсягів виробництва та реалізації продукції. Аналіз номенклатури та 

асортименту продукції. Аналіз виконання договорів поставки продукції. Аналіз 

якості та конкурентоспроможності продукції. Аналіз впливу екстенсивних та 

інтенсивних факторів на динаміку показників виробництва продукції, 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. 
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Аналіз якості продукції, робіт і послуг. Показники якості: сортність, 

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

життєвого циклу товарів. Динаміка показників якості. Аналіз виробничого 

браку підприємства. Аналіз зовнішніх претензій до якості продукції. Аналіз 

впливу зміни якості продукції на економічні показники роботи підприємства. 

Потенційні можливості зростання обсягів виробництва продукції. Оцінка 

резервів випуску продукції. Фактори, які визначають цінову політику 

підприємства. 

 

Тема 8. Аналіз основних засобів підприємства. 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз динаміки, складу 

і структури основних засобів. Аналіз технічного стану та руху основних 

засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз 

ефективності використання обладнання за потужностями. Розрахунок впливу 

екстенсивних та інтенсивних факторів зміни ефективності використання 

устаткування на показники фондовіддачі основних засобів та підвищення 

обсягів виробництва і реалізації продукції. 

 

Тема 9. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом. 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз динаміки та руху 

персоналу підприємства. Аналіз використання робочого часу на підприємстві. 

Аналіз продуктивності праці. Взаємозв’язок між показниками продуктивності 

праці. Аналіз екстенсивних факторів, що впливають на зміну продуктивності 

праці. Аналіз інтенсивних факторів, що впливають на продуктивність праці. 

Методика аналізу впливу зміни трудомісткості на зміну показників 

продуктивності праці.      

 

Тема 10. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності  їх 

використання. 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз наявності та руху 

матеріальних ресурсів. Аналіз стану та використання виробничих запасів. 

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Аналіз впливу 

використання матеріальних ресурсів на виробничі результати підприємства. 

Аналіз ритмічності поставок сировини і матеріалів: середнє квадратичне 

відхилення, рівень не рівномірності постачання, коефіцієнт варіації. 

Аналіз інтенсивності використання виробничих запасів. 

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. 
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Аналіз динаміки матеріаломісткості виробів, коефіцієнтів використання 

матеріалів. 

 

Тема 11. Аналіз витрат підприємства. 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз загальної суми 

витрат підприємства. Аналіз структури витрат підприємства. Аналіз прямих і 

непрямих витрат. Оперативний аналіз витрат підприємства. Використання 

функціонально-вартісного аналізу в процесі аналізу витрат підприємства. 

Методика визначення резервів зниження витрат підприємства. Аналіз 

собівартості окремих видів продукції. 

 

Тема 12. Аналіз фінансових результатів. 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз рівня і динаміки 

фінансових результатів. Аналіз доходів і витрат підприємства. Аналіз 

формування і розподілу прибутку. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз 

рентабельності діяльності підприємства. Особливості проведення аналізу 

взаємозв’язку “витрати-обсяг виробництва-прибуток” Оцінка рівня та значення 

виробничого та фінансового левериджу.  

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 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. 

 

Тема 13.  Аналіз фінансового стану підприємства 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Загальна оцінка 

фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз грошових 

потоків підприємства Аналіз ділової активності підприємства. 

Взаємозв’язок фінансового стану підприємства і результатів його 

виробничої та комерційної діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу 
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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. 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 стану залученого капіталу. Аналіз 

руху грошових потоків.  

Аналіз оборотності оборотних коштів і причин її змін. Вплив змін їх 

оборотності на ефективність діяльності підприємства. 
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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.  

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). 

Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

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

Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

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

Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 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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