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ВСТУП 

 

У сучасних умовах господарювання підприємство стає центром економічної 

діяльності. Підприємство як економічна система є первинною ланкою, на рівні якої 

приймаються технічні, організаційні, економічні та соціальні рішення, від яких залежить 

ефективність функціонування системи господарювання в цілому. Економіка підприємства, 

як найважливіша його характеристика, досліджує вплив чинників виробництва на 

результати діяльності, а також комплекс відносин з приводу формування й використання 

ресурсів та результатів діяльності підприємства. 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів. Програма відповідає вимогам 

КМСОНП та узгоджена з орієнтованою структурою змісту дисципліни „Економіка 

підприємства”, яка рекомендована Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

(ЕСТS). 

Відповідно до викладеного метою фахового вступного випробування освітньо-

професійного рівня  „магістр” спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність” є контроль здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, 

виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської 

діяльності на рівні підприємств. 

Основні завдання  фахового вступного випробування полягають у виявленні знань 

щодо господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних  системах 

підприємств, рівня засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами. 

 

Розділ 1. Основи підприємницької діяльності 

Тема 1. Теорія та моделі підприємницької діяльності 

Сутність підприємництва. Функції підприємництва. Класифікація підприємництва. 

Середовище підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Організаційно-

правові форми підприємницької діяльності. Умови формування підприємницької 

діяльності. Культура підприємництва. Економічні моделі підприємства. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 2.Основи підприємництва 

Сутність підприємництва. Функції підприємництва. Класифікація підприємництва. 

Середовище підприємництва. Суб’єкти підприємницткої діяльності. Організаційно-

правові форми підприємницткої діяльності. Умови формування підприємницткої 

діяльності. Культура підприємництва. 

Література: [2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Поняття підприємства та його ознаки. Цілі функціонування підприємства. Основні 

напрями діяльності підприємства. Класифікація підприємств. Характеристика 

організаційно-правових форм підприємства. Принципи та механізм функціонування 

підприємства. Особливості функціонування підприємства в ринкових умовах. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,19,20]. 

 

 

Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

Підприємство як система. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства. Елементи 

зовнішнього середовища. Основні характеристики зовнішнього середовища. Фактори 

зовнішнього середовища. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

Тема 5. Структура та управління підприємством. 
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Поняття структури підприємства. Фактори впливу на структуру підприємства. Види 

структур підприємства. Виробнича структура та її види. Загальна структура підприємства. 

Сутність і функції управління підприємством. Сучасні принципи управління. 

Класифікація методів управління. Організаційна структура управління підприємством та її 

класифікація.  

Література: [1,2,5,8,10,11,14,19,20]. 

 

Тема 6. Ринок і продукція 

Поняття ринку. Функції ринку. Типи ринків. Елементно-технологічні форми ринків. 

Інфраструктура ринку. Основні принципи поведінки суб’єктів господарювання. Принципи 

соціальної ринкової економіки. 

Загальна характеристика продукції. Номенклатура та асортимент продукції. Вимірники 

обсягу продукції. Якість продукції. Показники якості продукції. Управління якістю 

продукції. Методи оцінки якості продукції. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,19,20]. 

 

Тема 7. Товарна та цінова політика підприємства 

Поняття товарної політики. Напрями товарної політики. Формування товарної 

стратегії. Ринкові атрибути товарної політики. 

Поняття цінової політики. Цілі цінової політики підприємства. Види цінової політики 

на підприємстві. Види цін. Основні чинники формування цін на продукцію. Методи 

ціноутворення. Формування стратегії цінової політики на підприємстві. Типові цінові 

стратегії підприємства. 

Література: [1,2,5,6,8,12,13,19,17]. 
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Розділ 2. Економіка підприємства 

Тема 1. Прогнозування та планування діяльності підприємства 

Державне регулювання економіки. Принципи та основні напрями державного 

регулювання економікою. Методи державного регулювання ринковою економікою. 

Сутність та принципи прогнозування діяльності підприємства. Методи прогнозування 

діяльності підприємства.  

Сутність, завдання, функції та принципи планування діяльності підприємства. 

Класифікація методів планування діяльності підприємства. 

Система планів підприємства. Стратегічне планування. Етапи стратегічного 

планування. Тактичне планування та структура тактичних планів. Оперативне планування 

та його напрями. Бізнес-планування та його функції. 

Література: [1,2,4,5,8,11,14,19,20]. 

  

Тема 2. Обґрунтування виробничої програми підприємства 

Поняття виробничої програми підприємства. Місце виробничої програми в системі 

планів підприємства. Структура виробничої програми підприємства. Показники виробничої 

програми. Етапи планування виробничої програми підприємства. Методи планування 

виробничої програми підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми 

підприємства. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 3. Персонал підприємства, продуктивність  і оплата праці 

Трудові ресурси, кадри, персонал. Класифікація персоналу підприємства. Система 

показників наявності та використання персоналу на підприємстві. Планування чисельності 

персоналу на підприємстві в ринкових умовах. 

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці на підприємстві. Види 

трудомісткості. Методи обчислення продуктивності праці. Фактори впливу на 

продуктивність праці на підприємстві. Резерви росту продуктивності праці на 

підприємстві. 

Поняття оплати праці. Функції оплати праці. Види заробітної плати. Форми та системи 

оплати праці. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема4. Інтелектуальний капітал 

Поняття та види нематеріальних ресурсів. Поняття та характеристика нематеріальних 

активів.  Склад  і  класифікація  нематеріальних  активів.  Оцінка  нематеріальних  активів. 

Амортизація нематеріальних активів. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,15,19,20]. 
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Тема 5. Основний капітал 

Сутність основного капіталу. Класифікація основного капіталу (основні засоби, 

нематеріальні активи, фінансові інвестування). Класифікація основних засобів. 

Основні фонди підприємства. Склад і структура основних фондів підприємства. 

Показники оцінки наявності, стану, руху та ефективності використання основних фондів. 

Методи оцінки основних фондів. Зношення, амортизація та відтворення основних фондів 

підприємства. Напрями підвищення ефективності використання основних фондів 

підприємства. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 6. Оборотний капітал 

Поняття оборотного капіталу (обігових коштів). Структура оборотного капіталу 

підприємства. Структура оборотних фондів. Структура фондів обігу.  

Норматив обігових коштів. Нормування оборотних коштів. Показники стану та 

ефективності використання оборотних коштів. Підвищення ефективності використання 

оборотних коштів підприємства. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 7. Інвестиції 

Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій.  

Інвестиційна діяльність. Інвестиційний цикл. Організація інвестиційної діяльності. 

Облік та зниження інвестиційних ризиків. Організація відтвореного інвестиційного 

процесу на підприємстві. 

Капітальні вкладення та їх структура. Напрями використання капітальних вкладень. 

Ефективність використання капітальних вкладень та показники її оцінки. Етапи 

планування обсягів капітальних вкладень.  

Дисконтування. Методи оцінки інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестицій. 

Показники оцінки довгострокових інвестицій. Джерела фінансування інвестиційних 

проектів. 

Література: [1,3,5,8,10,11,14,15,16,18-20]. 

 

Тема 8. Інноваційна діяльність 

Поняття та класифікація інноваційних процесів.  

Поняття інноваційної діяльності. Фактори, які обумовлюють розвиток інноваційної 

діяльності. Науково-технічний прогрес. Планування інновацій. 

Література: [1,3,5,8,10,11,14,15,16,18-20]. 

 

 

Тема 9. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 

Сутність та структура техніко-технологічної бази підприємства. Форми технічного 

розвитку підприємства. Показники технічного рівня підприємства. Управління технічним 

розвитком підприємства. Лізинг і його класифікація. 

Поняття виробничої потужності. Види потужності підприємства. Фактори формування 

виробничої потужності підприємства. Методика розрахунку виробничої потужності 

підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності 

підприємства. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 10. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика 

Сутність матеріально-технічного забезпечення підприємства. Функції матеріально-

технічного забезпечення. Основні цілі управління матеріально-технічним забезпеченням. 
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Системи матеріально-технічного забезпечення підприємства матеріалами. Класифікація 

матеріалів. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Види запасів. 

Оптимальна партія поставки. 

Основні признаки виробничої логістики. Логістичні ланцюги. Параметри логістичних 

ланцюгів. Логістична інфраструктура товарного ринку. Логістична концепція. 

Трансакційні витрати.  

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 11. Організація операційної діяльності 

Сутність операційної діяльності підприємства. Складові операційної діяльності. 

Принципи організації операційної діяльності. Організаційні типи виробництва. Методи 

організації операційної діяльності. Основні форми організації виробництва. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 12. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції 

Сутність конкурентоспроможності продукції підприємства. Система показників рівня 

конкурентоспроможності продукції підприємства. Методи оцінки рівня 

конкурентоспроможності продукції. Корисний ефект і сукупні витрати. Соціально-

економічна ефективність підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 

підприємства. Основні фактори підвищення конкурентоспроможності продукції 

підприємства. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 13. Витрати підприємства 

Сутність витрат підприємства. Класифікація витрат підприємства. Класифікація 

операційних витрат. Методика розподілу виробничих накладних витрат. Структура 

витрат. Крапка беззбитковості. 

Поняття собівартості продукції. Види собівартості продукції. Способи планування 

собівартості продукції. Калькулювання собівартості продукції. Статті калькуляції витрат. 

Методи калькулювання. Методичні підходи щодо обґрунтування розміру статей 

калькуляції. Шляхи зниження витрат виробництва та собівартості продукції. 

Література: [1-3, 5,8,7,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 14. Фінансово-економічні результати  діяльності суб’єктів господарювання 

Сутність фінансово-економічних результатів підприємства. Дохід та його види. 

Економічна природа прибутку. Функції прибутку. Класифікація прибутку. Система 

показників рентабельності. Фактори впливу на суму прибутку та рівень рентабельності. 

Планування прибутку. Розподіл прибутку. Шляхи зростання рентабельності підприємства. 

Оцінка фінансово-економічного стану діяльності підприємства. Показники оцінки 

майнового стану. Показники оцінки фінансової стійкості. Показники оцінки 

платоспроможності. Показники ділової активності. 

Література: [1-3, 5,8,7,9,11,14,16,19,20]. 

 

Тема15. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 

Економічна ефективність інноваційної діяльності. Фактори впливу на ефективність 

інноваційної діяльсті підприємства. Критерій ефективності інноваційної діяльності 

підприємства. Показники оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності. 

Основні напрями підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства. 

Література: [1,3,5,8,10,11,14,15,16,18-20]. 

 

Тема 16. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його 

конкурентоспроможність 
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Сутність ефективності діяльності підприємства. Види ефективності. Критерій 

ефективності діяльності підприємства. Система показників оцінки ефективності 

діяльності підприємства. Фактори впливу на ефективність діяльності підприємства. 

Основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Поняття конкурентоспроможності підприємства. Основні аспекти 

конкурентоспроможності підприємства. Конкурентні переваги підприємства. 

Конкурентний статус підприємства. Система показників конкурентоспроможності 

підприємства. Шляхи підсилення конкурентоспроможності підприємства. 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 17. Сучасні моделі розвитку підприємств. Трансформація і реструктуризація 

підприємства 

Трансформація та її моделі. Сутність та мета реструктуризації. Форми і види 

реструктуризації. Етапи реструктуризації. Форми та методи реструктуризації. Програма  

реструктуризації. Реалізація та оцінка ефективності реструктуризації.  

Сутність санації суб’єктів господарювання. Стратегія санації. Програма санації. 

Структура проекту санації, економічні показники оцінювання санації.  

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

Тема 18. Оптимізація бізнес-процесів підприємства 

Бізнес-система. Сутність поняття «бізнес-процес». Призначення бізнес-процесів. 

Категорії бізнес-процесів. Основні види бізнес-процесів. Схема перетворення моделей. 

Підходи до застосування бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів. 

Література: [1,3,5,8,10,11,14,15,16,18-20]. 

 

Тема 19. Економічна безпека підприємства 

Сутність економічної безпеки підприємства та її цілі. Основні складові економічної 

безпеки підприємства. Схема організації економічної безпеки підприємства. Оцінка рівня 

економічної безпеки підприємства. Організація економічної безпеки підприємства. 

Служба безпеки підприємства 

Література: [1,2,5,8,10,11,14,16,19,20]. 

 

 

ПЕРЕЛІК   РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 
21. Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навчально-методичний 

посібник: - Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2007.-320 с. Укр.мова 
22. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: 

Навч.посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів 1-1V рівнів акредитеції. Друге видання, виправлене і доповнене. К.: 
“Каравела”; Львів: “Новий світ-2000”.-2001.-298с. 

23. Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – Х.: 
Фактор, 2005.-266 с. 

24. Данилюк М.О. Планування і контроль на підприємництві.  Навч. посібник. – К.: 
КНЕУ, 2015. – 328 с. 

25. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практикум.  Навч. посібник. – К.: 
МАУП, 2016. – 208 с.  

26. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб.- К.:МАУП, 2001.-
152с. 

27. Мякота В. Собівартість продукції: від випуску до реалізації. – 2-ге вид., переоб. і 
доп. – Х.: Фактор, 2003.- 268 с. 

28. Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова І.Г., Домарадзька Г.С., Коношенкова Г.Б., 
Любомудрова Н.П. Економіка виробничого підприємства. Навчальний посібник. – 
Львів: Оскарт, 1996. – 416 с. 
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29. Петрович Й.М. Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка і фінанси підприємства. 
Навч. підручник. -  Львів: Оскарт, 2014. – 408 с. 

30. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, 
ефективність: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с. 

31. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч.посібник.-К.: МАУП,1999.-108 с. 
32. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. 

дисц.- К.:КНЕУ, 2003.- 91 с. 
33. Ушакова Н.Г., Савицька Н.Л. Міжнародне ціноутворення: Навчальний посібник. – 

К.: ВД „Професіонал”, 2004. -218 с. 
34. Харів П. С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навчальний посібник / 

П. С. Харів. – 2-ге вид., стер. –  К.: Знання, 2006. – 301 с. 
35. Хобта В.М. Управління інвестиціями: навчальний посібник. – Донецьк: ДонНТУ, 

2010. – 394 с. 
36. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни “Економіка 

підприємства”. –Харків: Консум, 1999. –100 с. 
37. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник.- К.: Кондор,2003.-214с. 

38. Щукін Б.М.  Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. –
 128 с.Економіка підприємств:. Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 
2-ге , перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2000. – 528 с. 

39. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / 
Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. – К.:КНЕУ,2000.-248с. 

40. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. 
Посібник / С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін.; За ред. д-ра 
екон.наук, проф.С.Ф.Покропивного.-К.:КНЕУ, 2000.-328с. 
 

Розділ 3. Економічний аналіз 
 

Тема 1.ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ 

  Науковi основи економiчного аналiзу.Економiчний аналiз як галузь економiчної  

науки.Економiчний  аналiз  в  системi  управлiння  пiдприємством. Взаємозв`язок  науки  

управлiння  i  економiчного   аналiзу.Економiчний аналiз як функцiя управлiння. Змiст 

економiчного аналiзу.Умови, що визначили розвиток аналiзу як  науки. Основнi категорiї  

економiчного аналiзу. Ресурси, фактори, порядок зв`язку факторiв з результатним 

показником. Класифiкацiя резервiв  виробництва. Завдання  економiчного  аналiзу. Оцiнка   

результатiв    господарської дiяльностi. Зв`язок з управлiнням i  контролем  виробництва.  

Пошук  i виявлення резервiв забезпечення їхньої реалiзацiї з  метою  пiдвищення 

ефективностi дiяльностi.  

Економiчний аналiз  i  сумiжнi  економiчнi  науки.  Взаємозв`язок  економiчного 

аналiзу з економiчними науками: економiкою пiдприємства,статистикою, плануванням, 

маркетингом, органiзацiєю виробництва, бухгалтерським облiком, фiнан-совими 

дисциплiнами, математичними засобами. 

Література: [2,3,4,5,6,8]. 

 

Тема 2.МЕТОДИКА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

Засіб порівняння. Сутність порівняння. Типи порівнянь.Засоби використання 

відносних та середніх величин. Зміст і види відносних і середніх величин. Особливості 

використання. Засоби групування інформації. Особливості використання групувань. Зміст 

типологічних і структурних угрупувань. Аналітичні групування. Балансовий засіб. 

Сутність та напрямки його використання увирішенні економічних завдань. Використання 

графічного засобу. Графіки та діаграми в економічному аналізі. Вимоги до графіків і 

діаграм. Засоби табличного відображення аналітичних даних. Значення аналітичних 

таблиць. Види і форми таблиць. Правила оформлення таблиць. 



 9 

Засоби приведення показників у порівняльний вид. Умови порівняння показників. 

Усунення впливу вартісних, обсяжних, якісних та структурних факторів. Інші засоби 

порівняння показників. 

Література: [2,3,4,5,6,8]. 

 

Тема 3.МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

Поняття, типи та завдання факторного аналізу. Класифікація та систематизація 

факторів. Детерміноване моделювання факторних систем. Засоби вимірювання впливу 

факторів у детермінованому аналізі. Засіб ланцюгових підстанов. Типи детермінованих 

моделей, у яких застосовується засіб ланцюгових підстанов. Сутність та правила його 

використання. Алгорітми розрахунку впливу факторів у різних типах моделей.  

Засіб абсолютних різниць. Засіб відносних різниць. Засіб пропорціонального 

розподілу. Засіб логарифмування. Сутність,призначення та сфера використання. Порядок 

та алгоритм розрахунку. 

Індексний метод: сутність та призначення, алгоритм розрахунку впливу факторів. 

Логарифмічний спосіб в економічному аналізі. 

Література: [2,3,4,5,6,8]. 

 

Тема 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  

Поняття, значення та задачі аналізу фінансового стану. Аналіз структури балансу. 

Оцінка фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансово-виробничого леверіджу. 

Аналіз запасу фінансової міцності. Аналіз платоспроможності підприємства на основі 

показників ліквідності балансу. Аналіз платоспроможності підприємства на основі 

вивчення потоків грошових коштів. Загальна оцінка фінансового стану. 

Література: [[2,3,4,5,6,8,11]. 

 

Тема 5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 Поняття фiнансового результату дiяльностi пiдприємства.Мiсце прибутку в  системi  

узагальнюючих вартiсних показникiв,  його  значення  в  оцiнцi та  стимулюваннi 

економiчної  ефективностi дiяльностi пiдприємства. Види прибутку та їх складовi, 

вiдображення в облiку та звiтностi. Перевiрка  напруженості  та  обгрунтованостi плану 

прибутку.Аналiз видів прибутку; вплив окремих груп фiнансових результатiв на розмiр 

чистого прибутку. Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг). Факторний  аналiз  

прибутку вiд реалiзацiї;  напрями та ступень впливу основних  факторiв змiни  прибутку 

вiд реалiзацiї;  змiна обсягу  i  структури реалiзованої продукцiї, змiна рiвня  її  

собiвартостi та рiвня цiн. Граничний аналiз  спiввiдношення "витрати-обсяг-прибуток".  

Аналiз рiвня беззбитковостi i визначення " поля безпеки". Аналiз прибутку  (збиткiв)  вiд 

iншої реалiзацiї;  аналiз результатiв вiд позареалiзацiйних операцiй. Аналiз показникiв  

рентабельностi: загальна рентабельність виробництва, рентабельнiсть реалiзованої  

продукцiї (робiт,послуг) рентабельнiсть окремих виробiв. Основнi фактори змiни 

рентабельностi виробництва,продукцiї;оцiнка впливу окремих факторiв на рiвень 

показникiв рентабельностi. 

Узагальнюючий  аналіз  розподілу  прибутку; аналiз оподаткування прибутку;  аналiз 

податкiв, сплачуваних до бюджету з  прибутку. Визначення чистого прибутку.Фактори, 

якi впливають на розмiр чистого прибутку.Розподiл факторiв  на  залежнi та незалежнi вiд  

дiяльностi  пiдприємства. Аналiз фактичної  змiни чистого прибутку. Аналiз та 

обґрунтування основних  напрямкiв використання  чистого  прибутку: формування  

резервного  фонду, фондiв споживання та нагромадження (колективного i особистого). 

Вплив довгострокових i короткострокових  цiлей  пiдприємства  на  структуру  розподiлу 

чистого прибутку; оцiнка ефективностi планових напрямкiв використання  прибутку. 

Література: [1,2,5,8,10,11]. 
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Тема 6  . АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО, СОБІВАРТОСТІ І РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОДУКЦІЇ  

   Значення,мета, завдання та система iнформацiйного забезпечення аналiзу. 

Класифiкацiя видiв витрат i об”єктiв  аналiзу.Система  показникiв рiвня витрат та 

собiвартостi продукцiї. Загальна схема формування витрат пiдприємства та їх аналiзу. 

Аналiз витрат на  1 грн. товарної продукцiї,як  основного узагальнюючого  показника 

собiвартостi продукцiї.Оцiнка впливу основних  факторiв: структури  випущеної 

продукцiї,  рiвня витрат на виробництво окремих виробiв, цiн та тарифiв на спожитi 

матерiальнi ресурси, цiн на товарну продукцiю.Узагальнення результатiв аналiзу та 

розробка заходiв реалiзацiї виявлених резервiв зниження питомих витрат. Напрями 

аналiзу витрат на пiдприємствi: за елементами витрат i статтями калькуляцiї; за ступенями  

залежностi  вiд  обсягу виробництва  i  реалiзацiї продукцiї; за  мiсцям виникнення витрат  

i центрами вiдповiдальностi; за об”єктами калькуляцiї. Сфери використання результатiв 

аналiзу витрат за його напрямками. Аналiз собiвартостi продукцiї за статтями витрат.  

Аналiз матерiальних витрат.  Аналiз  витрат  на  заробiтну плату.  Непродуктивнi витрати 

фонда оплати працi.  Аналiз комплексних статей витрат;витрат на  утримання та 

експлуатацiю обладнання,цехових,  загальногосподарських,  позавиробничих. Аналiз  

резервiв  зниження собiвартостi продукцiї. 

Аналiз собiвартостi окремих виробiв;  види собiвартостi продукцiї та  сфери їхнього 

застосування; фактори формування собiвартостi виробiв та засоби їхнього аналiзу;  

напрями використання  результатiв  аналiзу  витрат на виробництво окремих виробiв. 

Література: [1,2,5,8,10,11]. 

 

Тема 7  .  АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ  

   Значення, завдання та джерела iнформацiї. Система показникiв,  що  характеризують  

забезпеченiсть пiдприємства матерi-альними ресурсами та ефективнiсть їх використання. 

Аналiз потреби пiдприємства  в  матерiальних ресурсах,аналiтичне обгрунтування рiшень 

при формуваннi ви-робничих запасiв та рiвня їх заготiвельної собiвартостi. Аналiз 

додерження договiрних зобов'язань постачальниками  з  видiв, якостi матерiальних  

ресурсiв,  термiнiв  та  рiвномiрностi  поставок. Оцiнка впливу надходження матерiалiв на 

випуск продукцiї  i  претензiй до постачальникiв.  Аналiз якостi матерiальних ресурсiв, що 

поставляються. Аналiз показникiв використання матерiальних ресурсiв та оцiнка динамiки 

матерiалоємкостi продукцiї.Виявлення резервiв зниження матерiалоємкостi продукцiї та 

зростання ефективностi виробництва. 

Аналiз додерження норм витрат матерiальних ресурсiв. Аналiз органiзацiї 

нормативного господарства на пiдприємствi. 

    Основнi напрямки  вдосконалення  матерiально-технiчного   забезпечення  

виробництва.  

Література: [1,2,5,8,10,11]. 

 

Тема 8. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ВИТРАТ НА 

ОПЛАТУ ПРАЦІ  

 Значення та завдання аналiзу використання трудових ресурсiв. Загаль-на схема 

аналiзу. Джерела iнформацiї. Основнi напрямки аналiзу. 

Аналiз стану i забезпечення пiдприємства трудовими  ресурсами.Абсолютне  i 

вiдносне вiдхилення чисельностi персоналу. Вивчення якiсного складу персоналу:  

загальноосвiтнього, професiйно-квалiфiкацiйного  рiвня, статтєвовiкової та 

внутрiшньовиробничої структур. Аналiз динамiки  руху  чисельностi робiтникiв 

(коефiцєнти обороту з прийняття, вибуття, плинностi кадрiв). Аналiз використання 
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робочого часу,  явочний фонд,  невиходи,втрати робочого часу, понаднормований час. 

Аналiз продуктивностi працi: вартiсний, трудовий, натуральний засоби вимiру 

продуктивностi працi.   Факторна модель  аналiзу змiни середньорiчного вироблення 

продукцiї  на одного працюючего; спiввiдношення показникiв середньорiчного 

вироблення на  одного  працюючого,  на одного робочого;  середньоденного i 

середньогодинного вироблення на одного робочого.  Екстенсивнi  та   iнтенсивнi  фактори  

змiни рiвня продуктивностi працi.    Узагальнення резервiв зростання продуктивностi 

працi за  результатами аналiзу. 

Аналiз трудомiсткостi продукцiї. Фактори, що впливають  на  трудомiсткiсть 

виробництва  продукцiї: використання функцiонально-вартiсного аналiзу в  зниженнi 

трудомiсткостi продукцiї. Аналiз трудових та органiзацiйно-технiчних факторiв, що 

впливають на продуктивнiсть прац 

    Аналiз використання коштiв на оплату працi. Аналiз складу i дiнамiки  коштiв, що 

спрямовуються на споживання.  Визначення абсолютної  i вiдносної  економiї коштiв на 

оплату працi i вiдповiдностi  з  дiючим порядком  податкового регулювання коштiв на 

оплату працi.Аналiз  факторiв,що впливають  на  використання фонда оплати працi.Аналiз 

середньої заробiтної плати,середньомiсячного доходу. 

Інформаційне забезпечення та аналіз співвідношення темпів зростання 

продуктивності праці та заробітної плати. 

Література: [1,2,5,8,10,11]. 

 

                   Тема 9.   АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА  

    Мета, i джерела iнформацiї. Аналiз показникiв наявностi,  руху,  структури, 

технiчного стану основних фондiв.  Оцiнка забезпеченостi пiдприємства та його  

виробничих пiдроздiлiв обладнанням,  виробничими площами та iншiми фондами. Оцiнка 

руху основних фондiв, визначення та аналiз коефiцєнтiв оновлення,  введення,вибуття, 

лiквiдацiї,  приросту та вiдтворення.  Оцiнка технiчного стану основних фондiв за 

коефiцiєнтами зносу та  придатностi. Аналiз ефективностi використання основних фондiв. 

Екстенсивнi та iнтенсивнi показники. Методика розрахунку показникiв. Аналiз 

фондовiддачi та факторiв її змiни. Аналiз фондовiддачi активної частини основних 

виробничних фондiв. 

Аналiз ефективностi використання та освоєння виробничих потужностей. Аналiз 

використання виробничого обладнання: коефiцiєнти змiнностi, використання часу роботи 

обладнання. Напрями полiпшення використання основних фондiв. Визначення та 

реалiзацiя заходiв, що пiдвищують ефективнiсть використання основних фондiв. 

Література: [1,2,5,8,10,11]. 

 

      Тема 10 .  АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ  

  Завдання аналiзу  та джерела iнформацiї.Змiст загального  аналiзу  виручки  вiд 

реалiзацiї продукцiї.Оцiнка впливу  факторiв  на  її  змiну.Аналiз  резервiв   зростання 

реалiзацiї продукцiї. Аналiз обсягу  виробництва.  Визначення  впливу основних  факторiв  

на   змiну обсягу виробництва: чисельностi працюючих, продуктивностi працi, 

матерiаловiддачи, фондовiддачи та iнших показникiв. Аналiз ритмiчностi випуску 

продукцiї. Аналiз виконання плану з  номенклатури i асортименту,  структури виробленої 

продукцiї. Аналiз впливу  структурних  зрушень на обсяг виробництва. Аналiз якостi 

продукцiї. Аналiз виконання  плану виробництва виробничими пiдроздiлами 

пiдприємства: обсяг товарної продукцiї з урахуванням плану поставок, номенклатура  i  

асортимент. 

Визначення резервiв збiльшення випуску i реалiзацiї продукцiї,  розробка заходiв для 

їх реалiзацiї. 

Література: [1,2,5,8,10,11]. 
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Критерії оцінювання результатів 

фахового вступного випробування 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне 

питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

  

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

7 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 

відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

7 

При відповіді на питання чітко та ясно надано правильні та грамотні відповіді 

з використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 

послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задач. Приведено 

необхідні розрахунки. Вказано розмірність розрахованих показників. Зроблено 

висновки за результатами розрахунків. 

5 При відповіді на питання виявлено високий рівень знань, однак при 

розв’язанні задач допущено деякі неточності та помилки. Вказано розмірність 

розрахованих показників. Не зроблено висновки за результатами розрахунків. 

3 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. 

При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не 

наведено формули та залежності, згідно з якими вирішено завдання. Не 

зазначено розмірність розрахованих показників. Не зроблені висновки за 

результатами розрахунків. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 
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Форма 3: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

16 

Наведено всі необхідні формули і пояснення до них. Коректно проведено 

розрахунки і отримано вірні числові результати. Вказано розмірність 

розрахованих показників. Чітко сформулювали висновки, які пояснюють 

одержані числові результати. 

13 

Наведено всі необхідні формули, але не вказані пояснення до них. Коректно 

проведено розрахунки і отримано вірні числові результати. Вказано 

розмірність розрахованих показників. Чітко сформулювали висновки, які 

пояснюють одержані числові результати. 

10 

Наведено не всі необхідні формули, вказані пояснення до них. Коректно 

проведено розрахунки і отримано вірні числові результати. Не зазначено 

розмірність розрахованих показників. Нечітко сформульовано висновки, які 

пояснюють одержані числові результати. Одержано в цілому вірні результати. 

8 

Наведено не всі необхідні формули та не вказані пояснення до них. Коректно 

проведено розрахунки і отримано вірні числові результати. Не зазначено 

розмірність розрахованих показників. Одержано в цілому вірні результати, але 

при цьому використано нераціональні методи розв’язання задачі. Не 

приведено висновків щодо одержаних результатів. 

5 

Наведено не всі необхідні формули для проведення розрахунків, не вказано 

пояснення до них. Допущено арифметичні помилки при проведенні 

розрахунків, не вказано розмірність розрахованих величин. Розраховано не всі 

параметри згідно з умовою завдання. Не приведено висновків щодо одержаних 

результатів. 

<5 

Допущено суттєві помилки при відображені необхідних для розрахунків 

аналітичних формул. Не одержано вірні числові розв’язання задачі. Не 

приведено висновки, пояснення, або з них випливає, що абітурієнт не розуміє 

економічної сутності понять, що використовуються, і економічного змісту 

проведених розрахунків. 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від 

набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно   

 

 

 

 
 
 


