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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програму вступного  фахового випробування зі спеціальності 051 

«Економіка» розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» згідно таблиці 

відповідностей Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 

1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра 

(Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266 (Перелік 2015). 

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». 

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, 

які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста і 

вступають на спеціальність «Економіка». 

Мета фахового вступного випробування полягає у визначенні рівня 

теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 

нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки. 

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», «Фінанси», «Економіка та організація інноваційної діяльності». 

Фахове випробування є комплексним іспитом, що включає теоретичну 

(тестові завдання) та практичну (задачі) частини в межах галузевого стандарту 

вищої освіти України з підготовки бакалаврів у галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки».  

Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань, вмінь, 

компетентностей, якими володіє бакалавр за напрямом підготовки «Економіка 

підприємства»: 

1. Загально-професійні: 
- розуміти економічні категорії та закони, причинно-наслідкові зв’язки, які 

існують між економічними процесами та явищами на підприємстві; 
- володіти методами та інструментами спостереження, опису, ідентифікації, 

аналізу, синтезу та оцінки економічних процесів та явищ на підприємстві; 
- розуміти існуючі та нові технології та їх вплив на діяльність підприємства; 
- знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства України в галузі 

охорони природи й природокористування; 
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- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності 
й охорони праці; 

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 
спілкування, навички роботи в команді; 

- здатність прогнозувати, планувати й реалізувати заходи щодо підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 

2. Спеціалізовано-професійні: 
- розуміти організаційно-економічний механізм створення, функціонування та 

управління підприємством; 
- проводити зовнішній аналіз середовища функціонування підприємства та 

оцінювати вплив його факторів на діяльність підприємства; 
- проводити діагностику внутрішніх функціональних підсистем підприємства 

та їх взаємозв’язків, оцінювати використання потенціалу підприємства; 
- розробляти стратегії, плани діяльності та ресурсного забезпечення 

підприємства в цілому та його окремих підрозділів; 
- обґрунтовувати господарські рішення та організаційно-технічні заходи щодо 

функціонування і розвитку підприємства з урахуванням ризиків та на основі 
використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

- встановлювати вплив техніко-технологічних аспектів виробництва продукції 
та надання послуг на економічні процеси функціонування підприємства з метою 
контролю; 

- оцінювати економічну ефективність інвестиційно-інноваційних проектів 
розвитку підприємства. 

 

ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 
"ЕКОНОМІКА" 

 
РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

1.1. Основи підприємницької діяльності. 
Сутність підприємницької діяльності та еволюція поглядів щодо її розуміння. 

Класична та інноваційна моделі підприємництва. Принципи здійснення 

підприємницької діяльності. Основні функції підприємництва - творча, ресурсна, 

організаційна, - та їх характеристика. Види підприємництва: виробниче, 

комерційне, фінансове, посередницьке та їх характеристика. Передумови розвитку 

підприємництва: економічні, політичні, юридичні, соціальні, психологічні. 

1.2. Організаційні основи та особливості створення підприємств. 
Поняття підприємства як організаційно виокремленої та економічно 

самостійної первинної ланки виробничої сфери. Ознаки підприємства як суб’єкта 

господарювання. Класифікація підприємств за певними ознаками. Юридичні акти, 

які регламентують умови створення, функціонування та ліквідації підприємства. 

1.3. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства. 
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Підприємство як складова частина ринкової системи господарювання. 

Поняття і загальна характеристика ринкового середовища функціонування 

підприємств. Елементи зовнішнього та внутрішнього середовища господарювання. 

1.4. Організаційно-правові форми підприємств та їх порівняльна 
характеристика. 

Господарські товариства. Умови та особливості створення. Майнові права. 

Організація управління та ліквідація господарських товариств. Порівняльна 

характеристика різних типів господарського товариства (публічне та приватне 

акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, повне та 

командитне товариство). Характеристика об’єднань підприємств (асоціація, 

консорціум, концерн, корпорація, холдинг та асоційовані підприємства). 

1.5. Основні види діяльності підприємства. 
Характеристика основних видів діяльності підприємства згідно нормативних 

актів (звичайна, надзвичайна, основна, операційна, інша, фінансова, інвестиційна). 

Характеристика видів діяльності підприємства (виробнича, науково-дослідна, 

торгівельна, інша). 

1.6. Основи оподаткування підприємства. 
Нормативні акти, що регулюють питання оподаткування підприємства. 

Принципи оподаткування. Види податків та зборів, які встановлені в Україні. 

Характеристика основних видів податків. 

1.7. Формування виробничого процесу та його структура. 
Поняття та основні елементи виробничого процесу. Технологічний процес як 

головна складова виробничого процесу. Розподіл виробничих процесів за 

призначенням (основні, допоміжні, обслуговуючі), перебігом у часі (дискретні, 

безперервні, комбіновані) і рівнем автоматизації (ручні, механізовані, 

автоматизовані, автоматичні). Принципи організації виробничого процесу. 

Тривалість виробничого циклу як характеристика виробничого процесу за 

складністю та швидкістю перебігу. Склад виробничого циклу. 

1.8. Типи та методи організації промислового виробництва. 
Визначення типу виробництва. Сутнісна характеристика одиничного, 

серійного, масового та змішаного типів виробництва. Порівняльна характеристика 

типів виробництва. Визначення методів організації виробництва. Властиві ознаки, 

сфери застосування і модифікації не потокового виробництва. Загальна 

характеристика потокового виробництва (ознаки, умови застосування, класифікація 

потокових ліній). Характеристика автоматизованого методу організації 

виробництва. 

1.9. Форми організації виробництва. 
Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм 

організації виробництва. Концентрація та деконцентрація виробництва. Види 

концентрації виробництва. Сутність та ефективність спеціалізації, кооперування і 

конверсії виробничих підприємств (організацій). Комбінування виробництва: 

характерні ознаки, галузі переважного використання. Об'єктивна необхідність 

розвитку диверсифікації виробництва. 

1.10.  Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства. 
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Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства (організації). 

Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства. Вплив інфраструктурних 

підрозділів на економіку підприємства. Система технічного обслуговування. 

Соціальна інфраструктура і діяльність підприємства. Капітальне будівництво як 

специфічний елемент інфраструктури підприємства. 

1.11.  Система управління підприємством. 
Сутність і функції процесу управління. Об'єктивна необхідність і поняття 

управління суб'єктами господарювання. Основні принципи управління 

підприємством: економічність, системність, пропорційність, матеріальна 

зацікавленість, єдиноначальність, самоуправління та їх характеристика. 

Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління 

підприємством. Змістова характеристика економічних, організаційно-розпорядчих і 

соціально-психологічних методів управління. 

1.12.  Характеристика структури підприємства. 
Поняття і параметри структури підприємства. Види структур підприємства: 

загальна, виробнича, організаційна. Види виробничих структур в залежності від 

різних класифікаційних ознак. Фактори формування виробничої структури. Основні 

типи організаційних структур управління: лінійні, функціональні, лінійно-

функціональні, дивізіональні, матричні та їх характеристика. Етапи розвитку та 

становлення організаційних структур управління. 

1.13.  Антикризова система управління підприємством. 
Кризова ситуація та її ознаки. Причини та наслідки виникнення кризових 

ситуацій. Сутність антикризового управління та його характеристика. Банкрутство 

підприємства та його причини. Система раннього попередження банкрутства та 

реагування, процес створення системи. Судові процедури банкрутства. Санація 

(фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів. Види процедури санації. 

Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації 

підприємства-боржника. Реструктуризації та необхідність її проведення. Типологія 

реструктуризації. 

1.14.  Загальна характеристика, структура та класифікація основних 
засобів підприємства. 

Основні фонди як один з найважливіших факторів виробництва. Склад 

основних засобів підприємства у відповідності до сучасних стандартів. Вікова, 

функціонально-групова та елементна структура основних засобів. Розподіл 

основних засобів на виробничі та невиробничі, а також активну та пасивну частину. 

Виробничі фонди як вартісна категорія. Класифікація груп основних засобів та 

інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації. 

Загальні критерії визнання активів. 

1.15.  Методи оцінки вартості основних засобів. 
Поняття «оцінка основних засобів». Методи оцінки основних засобів: за 

первісною вартістю, за переоціненою вартістю, за залишковою вартістю, за 

справедливою вартістю, за ліквідаційною вартістю, за вартістю, що амортизується. 

Періодична індексація основних засобів. Методичні основи оцінки вартості 

основних засобів. 
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1.16.  Знос та амортизація основних засобів. 
Характеристика та необхідність процесу відтворення основних засобів. Види 

відтворення: просте та розширене, їх характеристика. Фізичний та моральний знос 

основних засобів. Види фізичного та морального зносу та техніко-економічного 

старіння засобів праці та застосовувані форми їх усунення. Амортизація основних 

засобів, її основні функції: економічна (бухгалтерська) та фіскальна (податкова). 

Норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних 

засобів. Методи амортизації: прямолінійний, метод залишку, що зменшується, 

метод залишку, що прискорено зменшується, кумулятивний, виробничий та 

методичні основи нарахування амортизаційних відрахувань за кожним з них. 

1.17.  Показники руху, ефективності використання основних засобів та 
напрями поліпшення їх використання. 

Економічне і соціальне значення підвищення ефективності використання 

основних засобів підприємства. Системи показників руху та ефективності 

використання основних засобів. Напрями інтенсифікації відтворення та шляхи 

кращого використання основних засобів підприємства. Розширене відтворення 

основних засобів (технічне переозброєння і реконструкція, розширення діючого 

підприємства, нове будівництво виробничих та інфраструктурних об'єктів). 

Характеристика ремонту як важливого чинника відтворення основних засобів. Види 

ремонту: поточний, капітальний та їх характеристика. 

1.18.  Виробнича потужність підприємства, методика її визначення, 
показники та напрями поліпшення її використання. 

Поняття та чинники формування виробничої потужності. Види виробничої 

потужності: проектна, поточна (вхідна, середньорічна, вихідна), резервна, - їх 

характеристика та особливості визначення. Методичні основи розрахунку 

виробничої потужності. Показники та шляхи підвищення ефективності 

використання виробничих потужностей. 

1.19.  Визначення та характеристика нематеріальних активів 
підприємства. 

Визначення відмінностей між поняттями нематеріальних активів та 

нематеріальних ресурсів. Поняття та елементний склад нематеріальних активів. 

Документи, що засвідчують права власності на об’єкти нематеріальних активів 

(свідоцтва, патенти, ліцензії). Види ліцензій та їх характеристика. Види ліцензійних 

платежів. Визначення роялті. Визначення паушальних платежів. 

1.20.  Оцінка нематеріальних активів та напрями підвищення їх 
використання. 

Нормативна база обчислення амортизації нематеріальних активів. Оцінка і 

строки зношування (старіння) нематеріальних активів підприємства. Підходи щодо 

оцінки вартості нематеріальних активів (доходний, витратний, ринковий) та їх 

характеристика. 

1.21.  Загальна характеристика, структура та кругообіг оборотних коштів 
підприємства. 

Сутнісна характеристика оборотних коштів як частини засобів виробництва. 

Порівняльна характеристика основних засобів та оборотних коштів підприємства. 
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Обслуговування оборотними коштами сфер виробництва та обігу. Функціональна та 

елементна структура оборотних коштів. Стадії кругообігу оборотних коштів. 

Джерела формування оборотних засобів. 

1.22.  Нормування оборотних коштів підприємства. 
Сутність та необхідність нормування оборотних коштів. Характеристика 

факторів, що впливають на нормування оборотних коштів. Методи розрахунку 

нормативів оборотних коштів: аналітичний, коефіцієнтний, прямого розрахунку та 

їх характеристика. Характеристика етапів процесу нормування оборотних коштів. 

Обчислення нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному 

виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції. Визначення 

загального нормативу оборотних коштів для підприємства. 

1.23.  Показники ефективності використання оборотних коштів 
підприємства. 

Основні показники оцінки рівня ефективності використання оборотних 

коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) і завантаження, тривалість 

одного обороту в днях, рентабельність, - та методика їх обчислення. 

1.24.  Напрями підвищення обіговості оборотних коштів підприємства. 
Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на різних 

стадіях кругообігу. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягів до 

нормативного рівня за умов кризової економічної ситуації на підприємстві. Огляд 

методів оцінки вибуття запасів. 

1.25.  Загальна характеристика та класифікація трудових ресурсів 
підприємства. 

Визначення економічних термінів: трудові ресурси, кадри, персонал, 

трудовий потенціал. Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціалісти, 

службовці, робітники). Розподіл персоналу за професіями, спеціальностями та 

кваліфікацією. Визначення і характеристика робітників за рівнем кваліфікації. 

1.26.  Показники чисельності та руху персоналу підприємства. 
Показники чисельності персоналу, їх склад та методика визначення. 

Показники руху персоналу та методика їх визначення. Чинники, які мають 

враховуватися у процесі розрахунків необхідної чисельності персоналу. Визначення 

чисельності окремих категорій працівників підприємства. 

1.27.  Продуктивність праці, методи її вимірювання та резерви підвищення. 
Продуктивність праці як економічна категорія. Різноманітність підходів до 

визначення та методи розрахунку продуктивності праці на підприємствах. 

Показники рівня продуктивності праці. Зовнішні та внутрішні чинники зростання 

продуктивності праці. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах. 

1.28.  Організаційні основи оплати праці. 
Поняття оплати праці. Основні функції заробітної плати (відтворювальна, 

стимулювальна, регулювальна, соціальна) та їх реалізація. Механізм державного 

регулювання оплати праці та соціального захисту. Договірне регулювання оплати 

праці найманого персоналу шляхом укладання різноманітних угод. Регулювання 

оплати праці на основі колективного договору. Основи організації оплати праці на 

підприємствах. Тарифно-посадова система (тарифно-кваліфікаційні довідники; 
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кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців; тарифні сітки; 

схеми посадових окладів, єдина тарифна сітка). 

1.29. Форми та системи оплати праці. 
Форми заробітної плати - погодинна та відрядна. Основні системи оплати 

праці. Права засновників щодо вибору форм і систем оплати праці. Сучасні 

тенденції у застосуванні форм заробітної плати. 

1. 30. Формування фонду заробітної плати. 
Фонд основної та додаткової заробітної плати, їх склад. Доплати і надбавки як 

самостійний елемент заробітної плати, що спрямовується на компенсацію або 

винагороду за суттєві відхилення від нормальних умов роботи. Склад інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат. Витрати, що не належать до складу 

фонду оплати праці. 

1.31. Сутність та класифікація витрат підприємства. 
Витрати підприємства: економічна сутність, джерела виникнення. 

Нормативна база регулювання витрат. Види витрат в залежності від видів 

діяльності підприємства. Класифікація витрат за окремими ознаками (за видами 

групування, по відношенню витрат до процесу виробництва, за способами 

перенесення вартості на продукцію, за ступенем впливу обсягу виробництва на 

рівень витрат, за визначенням відношення до собівартості продукції). 

1.32.  Групування витрат за економічними елементами та калькуляційними 
статтями. 

Сутність, необхідність та призначення групування витрат за економічними 

елементами. Розрахунок кошторису витрат за економічними елементами. Сутність, 

необхідність та призначення групування витрат за калькуляційними статтями. 

Типова номенклатура калькуляційних статей витрат. Методика обчислення окремих 

статей калькуляції. Зміст та методика складання калькуляції окремих видів 

продукції. 

1.33.  Методи калькулювання собівартості продукції. 
Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об'єкти 

калькулювання і калькуляційні одиниці. Види калькуляцій. Основні методи 

калькулювання: простий (однопередільний, попроцесний), позамовний, 

нормативний, попередільний. їх особливості, сфери застосування, методика 

калькулювання. Зарубіжний досвід калькулювання (методика АВС-методу). 

1.34.  Напрями зниження витрат підприємства та собівартості продукції. 
Критичний обсяг виробництва продукції («точка беззбитковості»), графічний 

та аналітичний методи знаходження. Зміна критичного обсягу виробництва 

продукції під впливом окремих чинників. Групи чинників зниження поточних 

витрат у розрахунку на одиницю продукції: підвищення технічного рівня 

виробництва; удосконалення організації виробництва, праці та управління; 

збільшення обсягу виробництва і підвищення якості продукції. 

1.35.  Сутність та формування цін на продукцію (роботи, послуги) 
підприємства. Види цін. 

Сутнісна характеристика поняття «ціна». Функції цін. Види цін та їх 

характеристика. Методика формування ціни продукції. 



 10 

1.36.  Політика ціноутворення на підприємстві. Методи ціноутворення. 
Цінова політика підприємства. Етапи ціноутворення.  

Методи ціноутворення, їх переваги та недоліки. Особливості застосування та 
види витратного ціноутворення. Особливості застосування та види ринкового 
ціноутворення. Особливості застосування та види економетричного ціноутворення. 

1.37.  Стратегії ціноутворення. 
Стратегії ціноутворення, їх види, особливості застосування та 

характеристики. 

1.38.  Показники виробництва продукції та методи їх визначення. 

 Вироблена продукція (виконана робота, надана послуга) як конкретний 

продукт праці, результат діяльності виробничих та інших господарських систем. 

Показники обсягу продукції (послуг): натуральні та вартісні. Номенклатура та 

асортимент продукції (послуг). Методика визначення товарної, валової, 

реалізованої і чистої продукції. Формування виробничої програми підприємства. 

1.39.  Якість продукції та методи її оцінки. 
Якість продукції як економічна категорія. Фактори, що впливають на якість 

продукції. Рівні якості. Показники якості продукції та їх характеристика. Методи 

оцінки якості продукції. 

1.40.  Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки. 
Сутність конкурентоспроможності продукції та аналіз різних поглядів щодо її 

трактування. Фактори конкурентоспроможності продукції: фактори зовнішнього 

формування, фактори, пов’язані з якістю продукції, економічні фактори. Методи 

оцінки конкурентоспроможності продукції та їх характеристика. Технічні, 

організаційні та соціальні-економічні напрями підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємств. 

1.41.  Сутність, класифікація та методика визначення фінансових 
результатів підприємства. 

Прибуток та збиток як основні показники фінансових результатів діяльності 

підприємства. Обліковий та податковий прибуток підприємства. Види облікового 

прибутку. Склад доходів та витрат. Методика визначення облікового прибутку 

підприємства в залежності від видів діяльності підприємства. Методика визначення 

оподаткованого прибутку. Інші види прибутку (маржинальний, реальний, 

нормальний та інші). 

1.42.  Показники оцінки ефективності діяльності підприємства. 
Економічний ефект та ефективність: сутність та відмінності. Характеристика 

методичних підходів щодо визначення витрат та результатів, необхідних для 

розрахунку ефективності: ресурсний, витратний, ресурсно-витратний. Показники 

економічного ефекту та їх характеристика. Характеристика різних видів 

ефективності в залежності від певних класифікаційних ознак: за наслідками - 

економічна та соціальна; за місцем отримання ефекту - локальна та 

народногосподарська; за ступенем збільшення ефекту - первісна та 

мультиплікаційна; за метою визначення - абсолютна та порівняльна та ін. 

Система показників ефективності використання ресурсів: показники 

ефективності використання основних засобів, оборотних коштів, трудових та 
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інвестиційних ресурсів. Узагальнюючі показники ефективності діяльності 

підприємства: рентабельність виробництва, рентабельність продажів, 

рентабельність операційної діяльності та ін. Характеристика соціальної 

ефективності діяльності підприємства. 

1.43.  Основні фактори та напрями економічного зростання. 
Внутрішні та зовнішні чинники підвищення ефективності виробництва. 

Класифікаційні ознаки факторів зростання ефективності та їх характеристика: за 
видами витрат і ресурсів, за напрямами розвитку та вдосконалення виробництва 
(діяльності), місцем реалізації в системі управління виробництвом (діяльністю). 
Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства: ресурсний, 
організаційний, технологічний та їх характеристика. 

 
 

РОЗДІЛ 2 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

 

2.1. Продуктивність і ефективність праці. 

Поняття продуктивності й продуктивності праці, їх взаємозв`язок. Принципи 

управління продуктивністю. Показники вимірювання продуктивності праці на 

макрорівні. Методи вимірювання продуктивності праці, що використовуються на 

підприємствах. Використання показників чистої продукції, нормативно-чистої 

продукції, нормативної вартості обробки, додаткової вартості  при вимірюванні 

продуктивності. Натуральний і умовно-натуральний методи вимірювання 

продуктивності праці, їхні переваги і недоліки. Трудовий метод вимірювання 

продуктивності і сфера його використання. Класифікація факторів продуктивності 

та продуктивності праці. Класифікація резервів зростання продуктивності праці.  

Резерви зниження трудомісткості продукції, їх склад.  

2.2. Організація праці. 

Поняття наукової організації праці. Основні напрямки організації праці. 

Сутність і значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх 

взаємозв`язок і взаємозалежність. Поділ і кооперування праці на підприємстві, їх 

форми. Колективні форми організації праці. Напрямки роботи по науковій 

організації праці на підприємстві. Організація й обслуговування робочих місць. 

Поняття робочого місця, робочої зони. Класифікація робочих місць. 

2.3. Регулювання робочого часу і міра праці. 

Робочий день, робочий час, режим роботи. Законодавче регулювання 

робочого часу і часу відпочинку. Типові режими праці і відпочинку. Гнучкі режими 

роботи. Повний і неповний робочий день. Змінність роботи. Методика розробки 

графіків змінності. Регулювання міри праці засобами нормування праці та 

планування виробничих завдань. Сутність і зміст процесу нормування праці. 

Робочий час, його склад і структура. Методи вивчення ефективності використання 

робочого часу. Фотографія робочого часу, її види, зміст і особливості проведення. 

Хронометраж, його призначення і види. Фотохронометраж, його  призначення і 

сфера застосування. Призначення та класифікація нормативів з праці. Види 
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нормативних матеріалів з праці. Методи створення трудових нормативів. 

Характеристика і класифікація норм праці. Методи нормування і способи 

вдосконалення норм. 

2.4. Політика доходів і регулювання заробітної плати. 

Соціально-економічна сутність заробітної плати. Номінальна і реальна 

заробітна плата, реальні доходи. Функції заробітної плати і принципи її організації. 

Джерела формування заробітної плати. Взаємозв`язок рівня заробітної плати з 

рівнем цін, продуктивністю, структурою виробництва, доходами і прибутками. 

Елементи організації заробітної плати. Тарифна система оплати праці та її 

елементи. Форми і системи оплати праці. Оплата праці керівників, спеціалістів та 

службовців. Схеми посадових окладів. Контрактна система оплати праці. 

2.5. Ринок праці та його регулювання.   

Ринок праці як підсистема ринкової економіки, його взаємозв’язок із ринками 

капіталів, товарів та послуг, житла, інформації, землі, цінних паперів тощо. Поняття 

“ринок праці”, “ринок робочої сили” та “ринок робочих місць”. Сучасні умови 

виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: 

попит, пропонування, ціна робочої сили. Особливості товару “робоча сила”. 

2.6. Соціально-трудові відносини  зайнятості. 

Соціально-економічний зміст зайнятості, її види і форми. Загальна 

характеристика повної, раціональної та ефективної зайнятості населення. Концепція 

повної та глобальної, примусової та добровільної зайнятості. Принципи державної 

політики зайнятості. Взаємозалежність зміни структури суспільного виробництва і 

основних пропорцій у галузі зайнятості. Закон України «Про зайнятість населення» 

як основний нормативно-правовий документ, регламентуючий відношення у галузі 

зайнятості населення.  

2.7. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: 

організаційні аспекти. Соціальне партнерство. 

Визначення соціального партнерства (тріпартизму). Мета та принципи 

соціального партнерства. Поняття про “спільне благо”. Історичний аспект розвитку 

соціального партнерства за кордоном і в Україні. Суб`єкти соціального партнерства. 

Особлива роль держави як арбітра та роботодавця на ринку праці. Роль спілок  

роботодавців як виразників інтересів підприємців на ринку праці.  

2.8. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. 

Зміст та особливості фази формування трудових ресурсів. Загальна 

характеристика показників чисельності і структури населення. Загальна 

характеристика профорієнтаційної праці, професійної адаптації, професійного 

відбору. Рух трудових ресурсів. Характеристика основних видів руху: природного, 

соціального, територіального, галузевого, професійного і кваліфікаційного. 

2.9. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці. 

Система трудових показників і взаємозв`язок їх елементів. Методи аналізу 

трудомісткості, чисельності працівників, продуктивності праці і витрат на робочу 

силу. Планування трудомісткості за окремими її видами і в цілому. План 

організаційно-технічних заходів - основа розрахунку планової трудомісткості. 

Методи розрахунку чисельності робітників (на основі трудомісткості виробничої 
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програми, за робочими місцями, нормами обслуговування, нормативами 

чисельності).  

 

РОЗДІЛ 3 

ФІНАНСИ 

 

3.1. Сутність фінансів, їх функції і роль. 

Поняття фінансів. Історичні етапи становлення та розвитку фінансів. Перед-

умови виникнення фінансів. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки. 

Фінанси - специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. 

Фінанси - вартісна категорія. Макро- і мікрорівні вивчення фінансів. 

Специфічні сфери фінансів: державні фінанси; фінанси господарських оди-

ниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Загальна характеристика цих сфер. 

Фінанси, особливості їх функціонування - економічне вчення про товарно- 

грошові відносини, розширене відтворення, природу й функції держави. Відбиття 

специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової еко-

номіки на фінансових відносинах. 

Функції фінансів: розподільча, контрольна. Прояви розподільчої функції фі-

нансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і 

національного доходу. Об'єктивна необхідність розподільчої функції фінансів, її 

визначальне значення для здійснення економічної політики держави. Сутність 

контрольної функції фінансів, її прояв в організації контролю за розподілом 

частини валового внутрішнього продукту по відповідних фондах та їхньому 

витрачанні за цільовим призначенням. 

Поняття фінансових ресурсів. Централізовані фінансові ресурси. Децентралі-

зовані фінансові ресурси. Джерела їх формування. 

3.2 . Фінансова система. 

Поняття фінансової системи. Фінансова система як об'єкт управління. 

Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об'єднань, організацій, 

державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, 

державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок. 

Характерні риси фінансової системи. Дві сторони системи: внутрішній устрій, 

організаційна структура. Сфери фінансових відносин. 

Вплив фінансової системи на розвиток економіки. Фінансова система Украї-

ни. 

3.3. Фінансова політика і фінансовий механізм. 
Фінансова політика - складова економічної та соціальної політики держави. 

Зміст і завдання фінансової політики. Основні напрямки фінансової політики. 

Стратегія й тактика фінансової політики України на сучасному етапі. 

Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізму. Взаємодія 

фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. 

Формування фінансового механізму в умовах ринкової економіки. Роль фінансового 

механізму у реалізації фінансової політики держави. Органи управління фінансами 

та їх функції. Права та обов'язки Міністерства фінансів України, Державної по-

даткової служби України, Державного казначейства України та їх структурних 
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підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами. Автоматизовані 

системи управління фінансами. 

Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінан-

сових планів. Зведений фінансовий баланс держави. Зміст фінансового планування 

під час ринкових зрушень. 

Фінансовий контроль. Зміст і призначення фінансового контролю. Види, 

методи фінансового контролю. Державні та недержавні органи фінансового ко-

нтролю. Аудит - незалежний фінансовий контроль. Шляхи підвищення дієвості 

фінансового контролю. 

Правове регулювання фінансових відносин. Фінансове право. Розвиток 

фінансового законодавства в Україні. 

3.4. Фінанси підприємницьких структур. 
Поняття фінансів підприємств. Місце фінансів підприємств у фінансовій 

системі країни. Структура фінансових відносин, що мають місце на підприємстві. 

Поняття та структура майна підприємства. Основні засоби, оборотні засоби. 

Їхні особливості. Порядок формування майна підприємства. 

Поняття фінансових ресурсів підприємства. Поділ джерел формування 

фінансових ресурсів підприємства на власні та залучені. Структура власних і 

залучених фінансових ресурсів підприємства. Особливості власних фінансових 

ресурсів підприємства. Особливості залучених фінансових ресурсів підприємства. 

Поняття фондів, що утворюються на підприємстві, їхні види: статутний фонд, 

резервний фонд, амортизаційний фонд, фонд оплати праці та інші. Грошові 

надходження підприємств; їхня структура та класифікація. 

Економічний зміст прибутку, його склад. Фактори формування прибутку. 

Розподіл і використання прибутку підприємства. 

Інвестиційна діяльність на підприємствах, її наслідки. Інноваційна діяльність 

підприємств. 

Сутність, мета й завдання фінансового менеджменту на підприємстві. Зв'язок 

фінансового менеджменту на підприємстві з фіскальною та грошово-кредитною 

політикою держави. Форми взаємозв'язку фінансового менеджменту з окремими 

сегментами та інститутами фінансового ринку. 

Фінансове планування на підприємствах: зміст, мета, завдання. 

Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності та 

видів діяльності. Фінанси комерційних підприємств. Особливості організації 

фінансів некомерційних установ і організацій. Фінанси громадських організацій і 

доброчинних фондів. 

3.5. Державні фінанси. 
Призначення й роль державних фінансів. Поняття державних фінансів. 

Принципи організації та функціонування. Необхідність державних фінансів. 

Основна форма мобілізації фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки. 

Склад і напрямки використання державних фінансів. Структура державних 

фінансів. Державні фінанси - система грошових фондів. Зведений бюджет, фінанси 

державного сектора, фінанси державних підприємств, державні цільові фонди, 

державний кредит, загальнодержавні фінансові резерви. Фінансові ресурси. Правові 

та організаційні засади державних фінансів. Суб’єкти фінансових відносин.  
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3.6. Бюджет і бюджетна система. 
Сутність, призначення та роль бюджету держави. Значення державного 

бюджету у господарському механізмі держави. Бюджет як економічна категорія. 

Об'єкти й суб'єкти бюджетних відносин. Бюджет як основний фінансовий план 

держави. Провідна та координуюча роль бюджету у системі фінансових планів. 

Особливості держбюджету на поточний рік. Показники стану бюджету - бюджетний 

надлишок і бюджетний дефіцит. Причини виникнення бюджетного дефіциту, 

допустимі межі та джерела його покриття. 

Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної 

системи. Місцеві бюджети України. Функції місцевих бюджетів. Зведений бюджет: 

сутність та призначення. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, їх 

форми й організація. Бюджетне регулювання. Бюджетне субсидіювання та його 

види: субсидії, субвенції, дотації. Бюджетні позички, порядок їх видачі та 

погашення. Взаєморозрахунки між бюджетами. 

Бюджетній процес, його складові елементи та регламентування. Бюджетне 

планування. Його завдання, методи та принципи. Виконання державного бюджету. 

3.7. Доходи і видатки державного бюджету. 
Поняття та економічний зміст державних доходів. Фактори, що впливають на 

масштаби державних доходів. Джерела доходів централізованих та 

децентралізованих державних фінансових ресурсів. Принципи організації системи 

доходів бюджету, їхня класифікація. Розмежування доходів між ланками бюджетної 

системи. Структура доходів Державного бюджету. Доходи, що отримуються відпо-

відно до законодавства про податки, збори та обов'язкові платежі, а також від плати 

за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок 

Державного бюджету України, а також проценти та дивіденди, нараховані на частку 

майна, що належить державі в майні господарських товариств. Гранти та дарунки у 

вартісному обрахунку. Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів. 

Податкові надходження та їхнє значення у системі доходів бюджету. Дер-

жавні позики та емісійний дохід. Неподаткові доходи бюджету, їхній склад і 

призначення. 

Місце централізованих цільових фондів в економічному та соціальному 

розвитку держави. Об'єктивна необхідність їх створення. 

Доходи державних підприємств та організацій - складова державних доходів. 

Прибуток державних підприємств. Сутність, характеристика, склад, структура 

державних видатків. Класифікація видатків бюджету. Порядок фінансування 

державних капітальних вкладень. Методи фінансового контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних асигнувань. 

Державні видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки 

на індексацію доходів і заробітної плати працівників бюджетних установ. Склад і 

структура державних видатків у соціально-культурній сфері, особливості її 

фінансування. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. 

3.8. Податки і податкова система. 
Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків. Принципи 

оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного 

продукту. Основні види податків та механізм їх обчислення. Загальнодержавні 
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податки: їхня структура та порядок встановлення. Склад місцевих податків та 

зборів і порядок їх установлення. Законодавство України про місцеве 

оподаткування. Основні види податків та механізм їх обчислення. Характеристика 

елементів податку. 

Об'єктивна необхідність податкової системи. Поняття податкової системи та 

вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Методи побудови 

податкових систем. Права та відносини власності як база встановлення податків. 

Особливості оподаткування різних суб'єктів господарювання. Податкова політика: 

поняття та її напрямки. Мета податкового менеджменту, його об'єкт та суб'єкти. 

Державна податкова служба, склад податкової служби України. Законо-

давство про податкову службу в Україні. Організаційна структура та функції 

державної податкової адміністрації. Податкова міліція - завдання, функції, під-

порядкування. 

3.9. Місцеві фінанси. 
Сутність місцевих фінансів, їхня роль в економічному розвитку території. 

Задачі, функції й об’єктивна причина необхідності фінансів. Місцеві фінанси - 

самостійна частина фінансової системи держави. 

Склад фінансових ресурсів місцевих органів влади. Кошти суб’єктів гос-

подарювання. Місцеві позабюджетні фонди як третій компонент місцевих фінансів. 

Місцеві бюджети - основна частина місцевих фінансів. Фактори подальшого 

розширення та укріплення фінансової бази місцевих органів влади. Загальні та 

спеціальні фонди місцевих бюджетів. Доходи та видатки місцевих бюджетів. 

Функції, в яких проявляється економічна сутність територіальних бюджетів. 

Класифікація джерел доходів місцевих бюджетів. Бюджетний кодекс України. 

Напрямки використання коштів місцевих бюджетів. Специфічні видатки місцевих 

бюджетів. Критерії розподілу на види видатків. Позабюджетні фонди місцевих 

фінансів. Джерела формування муніципального позабюджетного фонду. Напрямки 

видатків коштів позабюджетних фондів. 

3.10. Державні цільові фонди. 
Сутність та роль державних цільових фондів на сучасному етапі. 

Трансформація функцій державних фондів в умовах перехідної економіки. 

Нормативно-законодавче регламентування державних цільових фондів в Україні. 

Класифікація державних цільових фондів. Економічні та соціальні державні цільові 

фонди. 

Сутність та значення соціального захисту населення України на сучасному 

етапі. Принципи соціального страхування. Напрямки удосконалення механізмів 

регулювання соціального захисту населення України. 

Пенсійне забезпечення - складова соціального захисту. Специфіка пенсійних 

відносин в Україні. Джерела формування та напрямки фінансування коштів 

державного Пенсійного фонду. Актуальні питання функціонування недержавних 

пенсійних фондів в Україні. Необхідність та напрямки реформування пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Сутність та значення соціального страхування на випадок тимчасової втрати 

працездатності та від нещасного випадку. Джерела формування Фонду державного 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Джерела формування 
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та напрямки функціонування Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні. 

Роль системи соціального захисту безробітних у розв'язанні соціально- 

економічних проблем в Україні. Механізм управління грошовими потоками Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 

Перспективи реформування системи соціального захисту безробітних. 

Державне регулювання охорони навколишнього середовища. Державні ці-

льові фонди місцевих органів влади. Валютні та резервні фонди місцевих органів 

влади. 

3.11. Державний кредит і державний борг. 
Сутність і значення державного кредиту. Особливості фінансових відносин, 

що формують державний кредит, його суб'єкти. Об'єктивна необхідність і 

можливості використання державного кредиту. Роль державного кредиту у мо-

білізації коштів населення, підприємств і організацій. Вплив державного кредиту на 

стан грошового обігу у державі. Значення державного кредиту у фінансовому 

забезпеченні загальнодержавних та регіональних потреб. 

Позики, їх класифікація за правом емісії, формами виплати доходів, методами 

розміщення, термінами погашення та іншими ознаками. 

Види цінних паперів держави, їхня характеристика. Емісія державних цінних 

паперів: вибір їх видів, обґрунтування термінів обігу, форми виплати доходів та ін. 

Поняття державного боргу. Капітальний і поточний, внутрішній і зовнішній 

державний борг. Джерела погашення державного боргу. Управління державним 

боргом. Загальна характеристика заходів у сфері управління державним боргом. 

Поняття рефінансування державного боргу. Кількісний аспект державного боргу та 

проблеми його сплати в Україні. 

3.12. Страхування і страховий ринок. 

Економічна необхідність, сутність та функції страхування. Страховий фонд як 

джерело покриття збитків від страхових випадків. Суб'єкти страхових відносин: 

страховики, страхувальники. Галузі страхування: особисте, майнове, страхування 

відповідальності. Сутність, принципи обов'язкового та добровільного страхування. 

Взаємозв'язок соціального та особистого страхування. Медичне страхування. 

Здоров'я громадян як об'єкт медичного страхування. 

Види майнового страхування. Необхідність та зміст страхування 

відповідальності. Ризик у підприємництві та необхідність його страхування. Види 

підприємницьких ризиків. Співстрахування та перестрахування: зміст та функції. 

Сутність, структура та суб'єкти страхового ринку. Внутрішня система та 

зовнішнє середовище страхового ринку. Ліцензування страхової діяльності. 

Формування та перспективи розвитку страхового ринку України. 

3.13. Фінансовий ринок. 

Фінансовий ринок як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та 

перерозподілу коштів. Роль фінансових ринків у ринковій економіці. Функції 

фінансового ринку. Перебіг вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції. 

Склад фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ринок банків-

ських кредитів. Ринок цінних паперів. Місцеві, регіональні, національні, міжнародні 

фінансові ринки. Первинний та вторинний ринки. Суб'єкти фінансового ринку. 
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Суб'єкти операцій на ринку цінних паперів. Емітенти цінних паперів: 

компанії, товариства, підприємства та держава в особі національного уряду і 

місцевих органів управління. Покупці цінних паперів: індивідуальні та 

інституціональні інвестори (юридичні особи). Діяльність пенсійних та ощадних 

фондів; страхових компаній, інвестиційних фондів та компаній, банків, довірчих 

товариств та інших фінансово-кредитних установ на ринку цінних паперів. 

Фінансові інститути ринку. Фінансові посередники. Види фінансових по-

середників: депозитні установи, банки, ощадні установи, контрактні установи, 

пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, дилери та брокери. Функції 

фінансових посередників. Роль національного банку на ринку державних цінних 

паперів. Операції з цінними паперами комерційних банків. 

3.14. Міжнародні фінанси. 

Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин. Фінанси спільних 

підприємств та міжнародних господарських об'єднань. Іноземні інвестиції: поняття, 

значення та види. 

Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит та його форми. Ко-

мерційний кредит та банківський кредит: сутність, призначення та види. Кла-

сифікація міжнародних кредитів. Валютні відносини та їх державне регулювання в 

Україні. Валютні системи: сутність та види. Структура валютної системи. Валютна 

політики держави. Валютне регулювання в Україні: поняття, напрямки та суб'єкти. 

Валютний ринок. Валютні обмеження та валютні кліринги. Міжнародні валютно-

фінансові та кредитні організації. Необхідність їх утворення, мета функціонування, 

роль у міжнародних фінансових відносинах. Міжнародний валютний фонд. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Банк міжнародних розрахунків. 

 

РОЗДІЛ 4 

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Становлення та розвиток теорії інновацій.  

Генезис інноваційних теорій. Вплив інновацій на соціально-економічний 

розвиток суспільства. Теорія циклічних економічних криз. Теорія довгих хвиль 

М.Д. Кондратьєва. Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера. Дослідження С.-С. 

Кузнеця, Г. Менша та Р. Фостера. Концепція технологічних устроїв. 

4.2. Місце та роль інновацій у системі господарювання.  

Типи економічного зростання. Чинники переходу господарських систем до 

інноваційного типу розвитку. Основні ознаки економіки знань. Характеристика 

показника рівня взаємодії науки та бізнесу. Класифікація світового співтовариства 

за темпами технологічного та економічного розвитку.  

4.3. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій.  

Стадія інвестиційного розвитку. Стадія інноваційного розвитку. Гуманістичне 

суспільство. Сучасна ринкова модель економіки. Визначення та характеристика 

поняття «інтелектуального продукту». Зміст показника наукомісткості 

виробництва. Чинники інноваційної активності вітчизняних підприємств.  

4.4. Сутність сфери інноваційної діяльності.  
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Визначення понять «новація» та «інновація», їх принципові відмінності. 

Основні форми нововведення. Сутність інноваційної діяльності. Характерні риси 

суб’єктів та об’єктів інноваційної діяльності. Сутнісна характеристика фаз 

інноваційного процесу. Зміст поколінь моделей інноваційного процесу за Р. 

Росвелом.  

4.5. Система класифікації інновацій.  

Підходи до класифікацій інновацій. Основні критерії класифікацій інновацій. 

Види інновацій та їх сутнісна характеристика за змістом, ступенем новизни, сферою 

діяльності організації, інтенсивністю інноваційних процесів, рівнем об’єктивного та 

суб’єктивного сприйняття, причинами виникнення, ступенем впливу на 

технологічне і соціальне середовище. Класифікація інновацій за А. Пригожиним. 

Класифікатор інновацій, інноваційних процесів та нововведень.  

4.6. Життєвий цикл інновацій.  

Визначення та зміст «життєвого циклу» інновацій. Стадії життєвого циклу 

інновацій та їх характерні риси. Життєвий цикл попиту і технологій. Життєвий цикл 

попиту і товарів.  

4.7. Сутність попиту на інновації та засоби його відображення.  

Характеристика сучасної ринкової економіки. Суб’єкти, об’єкти та рикові 

сили інноваційного ринку. Визначення поняття «інноваційний попит». Основні 

етапи формування попиту на інноваційну продукцію. Аналіз попиту на інноваційну 

продукцію.  

4.8. Умови, за яких інновація стає товаром.  

Визначення понять «інноваційний товар» та «оригінальний продукт». 

Характеристика етапів процесу створення нової продукції. Чинники формування 

комерційного потенціалу новацій. Кількісна оцінка якості товару. Зміст показника 

конкурентоспроможності інновації. Сутність методу функціонально-вартісного 

аналізу.  

4.9. Чинники попиту на інновації.  

Внутрішні та зовнішні чинники попиту на інновації. Стимулюючі та 

дестимулюючі чинники попиту на інновації. Характеристика видів попиту на 

інновації. 

4.10 Сутність та складові елементи інноваційної політики фірми.  

Визначення та зміст інноваційної політики організації. Мета та основні 

завдання інноваційної політики організації. Характерні риси принципів 

інноваційної політики. Сутнісна характеристика складових інноваційної політики. 

Тактичні та стратегічні аспекти інноваційної політики. Основні стимулюючі та 

дестимулюючі чинники розвитку інноваційних процесів.  

4.11.  Розроблення інноваційної стратегії.  

Визначення поняття «стратегія». Основні завдання розроблення інноваційних 

стратегій на підприємстві. Сутність стратегічного планування інноваційної 

діяльності організації. Характеристика етапів стратегічного планування 

інноваційної діяльності. Зміст основних розділів стратегічного плану.  

Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. Сутність та зміст 

інноваційної стратегії організації. Підходи до розробки інноваційної стратегії. 
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Базові та функціональні інноваційні стратегії організації. Класифікація 

інноваційних стратегій залежно від мети і позиції організації на ринку.  

4.12. Техніка і технологія як складові техніко-технологічної бази 

підприємства.  

Типи технологій та їх зміст. Вибір типу технології. Сутність технологічних 

змін і поняття «технологічного розриву». Інтерпретація S-подібної кривої розвитку 

технологій.  

4.13. Технічний розвиток і показники технічного рівня підприємства.  

Цілі та пріоритети технічного розвитку підприємства. Вимоги до системи 

оцінювання технічного рівня підприємства. Основні показники технічного рівня 

підприємства.  

4.14. Напрямки відтворення техніко-технологічної бази підприємства.  

Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства. 

Систематизація функцій управління науково-технічною та інноваційною 

діяльністю. Характеристика процесу планування оновлення техніко-технологічної 

бази. Напрямки відтворення техніко-технологічної бази підприємства. 

Формулювання каталогу інноваційних проблем. Підтримання технічного рівня 

виробництва. Основні розділи плану оновлення продукції. Чинники успішності 

використання зовнішньої системи науково-технічного розвитку. Розроблення і 

впровадження нових технологічних процесів.  

4.15. Особливості менеджменту на стадіях життєвого циклу інновацій.  

Об’єктивна необхідність управління суб’єктами інноваційної діяльності. 

Організація управління інноваційною діяльністю. Характеристика основних етапів 

інноваційного процесу. Особливості організації управління дослідженнями, 

розробками та впровадженням інновацій. Джерела фінансування інноваційної 

діяльності на різних етапах життєвого циклу інновацій. Дифузії інновацій. 

Трансфер нововведень. Моделі інноваційного процесу. Принципові відмінності між 

інноваційним та стабільним процесами.  

4.16.  Ключові аспекти оперативного менеджменту .  

Сутність оперативного менеджменту інноваційної діяльності. Проблеми та 

завдання оперативного менеджменту на стадіях життєвого циклу інновацій. 

Інформаційна база та її ефективне використання.  

4.17. Основні критерії вибору організаційних структур управління 

інноваційною діяльністю.  

Місце та роль організаційних структур в управлінні інноваційною діяльністю. 

Характеристика організацій механістичного і органічного типів. Види 

організаційних структур. Особливості організаційних структур управління 

інноваційної діяльністю. Принципи та етапи побудови організаційних структур 

управління інноваційною діяльністю. Обґрунтування вибору організаційних 

структур управління інноваційною діяльністю на стадіях життєвого циклу.  

4.18. Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.  

Характеристика наукового комплексу України. Взаємодія наукових секторів у 

процесі створення інновацій. Класифікаційна схема наукової діяльності 

забезпечення інновацій. Форми організації наукової діяльності (академічна, 

вузівська, галузева, заводська, комерційна).  
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4.19. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.  

Інноваційне підприємство як суб’єкт господарювання. Основні категорії та 

характеристика суб’єктів інноваційної діяльності. Інституційні форми 

інноваційного підприємства. Види підприємств, які беруть участь в інноваційних 

процесах. Специфіка венчурного бізнесу. Зміст основних етапів функціонування 

венчурної фірми. Інноваційні підприємства в Україні.  

4.20. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва.  

Сутнісна характеристика бізнес-інкубаторів. Специфіка діяльності бізнес-

інкубаторів. Особливості функціонування центрів трансферу технологій, 

технопарків, технополісів, науково-технічних альянсів та консорціумів.  

4.21. Цілі та завдання системи фінансування інноваційної діяльності.  

Стратегія фінансування інноваційної діяльності. Механізм фінансування 

інноваційної діяльності. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності. Фінансове 

регулювання інноваційної діяльності. Фінансові інструменти та індикатори 

інноваційної діяльності.  

4.22. Види фінансування інноваційних процесів.  

Визначення джерел надходження інвестицій. Види інвестицій для 

фінансування інноваційних проектів. Характеристика основних джерел 

інвестування інноваційних проектів.  

4.23. Сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі 

венчурного капіталу.  

Принципова відмінність венчурного капіталу від традиційного кредитування. 

Венчурне фінансування: причини виникнення та використання. Переваги та 

недоліки венчурного фінансування Характеристика діяльності венчурних фондів. 

Основні учасники формального та неформального секторів.  

4.24. Лізингове фінансування та його особливості. Визначення, зміст та 

призначення лізингового фінансування. Суб’єкти та об’єкти лізингу. Види та 

характеристика лізингових операцій. Переваги та недоліки лізингового 

фінансування. Принцові відмінності лізингу та оренди. Характерні риси лізингового 

платежу.  

4.25. Інноваційний проект як об’єкт фінансування.  

Види інноваційних проектів. Критерії та умови оцінювання інноваційного 

проекту. Економічна, соціальна та екологічна ефективність інноваційного проекту. 

Показники економічної, соціальної та екологічної ефективності інноваційного 

проекту. Стратегія фінансування інноваційного проекту.  

4.26. Інновації як об’єкт державної політики.  

Характерні риси сучасного етапу розвитку економіки України. Головне 

призначення державної інноваційної політики. Принципи державної інноваційної 

політики. Значення стратегічного державного регулювання інноваційної діяльності. 

Типи та сутнісна характеристика державної інноваційної політики. Види та 

напрямки реалізації державної інноваційної політики.  

4.27. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності.  

Методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. 

Характеристика органів регулювання інноваційної діяльності. Система пільг для 
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інноваційних підприємств. Основні причини необхідності створення ефективної 

правової бази інноваційної діяльності в Україні.  

4.28. Стимули і стимулювання інноваційної діяльності.  

Функціональна структура кадрів. Визначення понять «мотив», «мотивація» та 

«стимулювання». Основні завдання стимулювання праці в інноваційній сфері. 

Типологія трудової мотивації працівників, що займаються творчою діяльністю. 

Форми і методи стимулювання інноваційної діяльністю в організації. Концепція 

партисипативного управління. Способи розрахунку винагородити менеджерів. 

Нефінансові винагороди та їх класифікація.  

4.29. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.  

Інтелектуальна власність та інтелектуальні продукти. Форми та види 

інтелектуальних продуктів. Правовий захист продуктів інтелектуальної діяльності в 

Україні. Сутність винаходу. Вимоги до патентоспроможного винаходу та їх 

характеристика. Передавання прав на об’єкти промислової власності. Класифікація 

видів ліцензій. Вибір способу оплати ліцензії на переданий об’єкт інтелектуальної 

власності. Сутнісна характеристика франчайзингу.  

4.30. Моніторинг інновації як основа новаторства.  

Тлумачення поняття «моніторинг інновацій». Головне призначення, цілі та 

завдання моніторингу інновацій. Загальна схема моніторингу. Характеристика груп 

показників науково-технічної та інноваційної діяльності. Форми статистичних 

спостережень. Основні індикатори інтенсивності інноваційних процесів. 

Призначення патентного пошуку. Класифікація бібліографічного покажчика 

науково-технічної літератури. Тематичний, пошуковий та іменний пошук. Основні 

етапи моніторингу інновацій. Джерела інформації для розроблення нових 

продуктів. Джерела інноваційних можливостей за П. Друкером.  

4.31. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.  

Критерії оцінювання результатів інноваційної діяльності. Види ефекту від 

реалізації інновацій. Сутність та класифікація видів економічної ефективності 

інноваційної діяльності. Показники оцінки інноваційної діяльності підприємства та 

їх опис.  

4.32. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.  

Принципи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності. 

Види показників оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Чиста 

теперішня вартість, внутрішня норма рентабельності, індекс рентабельності 

інвестицій, термін окупності інноваційного проекту, точка беззбитковості. 

Оцінювання економічної ефективності, спрямованої на зниження рівня виробничих 

витрат: відносна економічна ефективність капіталовкладень, умовно-річна економія 

витрат, фактична економія витрат, річний економічний ефект. Оцінювання 

соціальної ефективності. Зміст соціальної ефективності інноваційної діяльності. 

Вплив інновацій на соціальні процеси. Ефективність соціально-цільової 

спрямованості проекту. Ефективність соціальних результатів інноваційного 

проекту.  

 

 



 23 

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ З КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО 
ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 "ЕКОНОМІКА" 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Екзаменаційний білет з комплексного фахового випробування зі спеціальності 

051 "Економіка" містить дві частини: теоретичну - тестові завдання; практичну - 

задачі. 

Тестові завдання включають 4 блока тестів відповідно до програм дисциплін, 

які винесено на комплексне фахове випробування зі спеціальності 051 "Економіка" - 

«Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», 

«Фінанси», «Економіка та організація інноваційної діяльності». 

Загальна оцінка тестових завдань становить 80 балів – 2 бала за 1 вірну 

відповідь. 

Практичні завдання містять задачі, загальна оцінка за виконання яких складає 

120 балів – 30 балів за повну вірну відповідь. 

Приклад екзаменаційного білету з комплексного фахового випробування зі 

спеціальності 051 "Економіка" наведено у додатку А. 

У випадку використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

За підсумками комплексного фахового випробування зі спеціальності 051 

"Економіка" абітурієнт може набрати від 0 до 200 балів включно.  
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Додаток А 

Приклад екзаменаційного білету з комплексного фахового 

випробування зі спеціальності 051 "Економіка" 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ХХ 
 

Теоретична частина (80 балів) 

 

1. Дати правильну відповідь на запитання тесту (дисципліна «Економіка 

підприємства»):  

1.1. До фондів обігу відносять: 

а) матеріальні ресурси підприємства, галузі; 

б) готову продукцію на складі підприємства, продукцію відвантажену, кошти і засоби в 

розрахунках; 

в) готову продукцію, відвантажену споживачам, грошові кошти в акціях, на 

розрахунковому рахунку, у касі; 

г) транспортні засоби підприємства, виробничі будівлі, споруди; 

прибуток.  

1.2. Основна заробітна плата - це: 

а) який-небудь заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається 

тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами; 

б) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватися 

оплата за фактично виконану роботу; 

в) який-небудь заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за 

виконану роботу і надані послуги; 

г) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат. 

1.3. Відрядний розцінок - це: 

а) показник збільшення розміру заробітної плати в залежності від розміщення 

підприємства; 

б) встановлений розмір добових виплат для працівників, що знаходяться у відрядженні; 

в) середній тарифний коефіцієнт; 

г) розмір заробітної плати за одиницю продукції або роботи. 

1.4. Яке з понять характеризує виробіток: 

а) кількість продукції, яка в середньому виготовлена на одному верстаті; 

б) вартість виготовленої продукції, що приходиться на одного середньооблікового 

працівника промислово-виробничого персоналу; 

в) час на виготовлення запланованого обсягу продукції; 

г) номенклатура продукції, що випускається. 

1.5. Нормування праці - це: 

а) забезпечення підприємства робочою силою і її правильний розподіл між робочими 

місцями; 

б) умови, у яких здійснюється процес праці; 

в) визначення максимально припустимого часу для виконання конкретної роботи, або 

операції в умовах даного виробництва, або мінімально припустимої кількості продукції, що 

виготовляється в одиницю часу; 

г) система технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних заходів з використанням 

праці. 

1.6. Прибуток - це: 

а) виручка від підприємницької діяльності за винятком матеріальних і прирівняних до 

них витрат; 
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б) частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і 

комерційну діяльність; 

в) виручка від підприємницької діяльності; 

г) дохід підприємства. 

1.7. Який з показників є вартісним показником продуктивності праці: 

а) кількість виготовленої продукції, що приходиться на одного допоміжного робітника; 

б) витрати часу на виробництво одиниці продукції; 

в) вартість виготовленої продукції, що приходиться на одного середньооблікового 

працівника промислово-виробничого персоналу; 

г) вартість матеріалів, що приходиться на одного працівника. 

1.8. Яку систему оплати праці доцільно застосовувати в структурному підрозділі 

підприємства, де добре організоване нормування праці і є можливість для обліку 

виробітку, а також є необхідність стимулювати його збільшення понад встановленої 

норми: 

а) пряму відрядну; 

б) відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну; 

в) просту погодинну; 

г) почасово-преміальну. 

1.9. Виробнича програма підприємства - це: 

а) стратегічний план економічного розвитку підприємства; 

б) система планових завдань по виробництву і доставці продукції споживачам у 

розгорнутій номенклатурі, асортименті, що відповідає якості й у встановлений термін згідно з 

договорами постачань; 

в) розрахунок планового обсягу випуску продукції, що поставляється на зовнішній 

ринок; 

г) план ресурсного забезпечення підприємства. 

1.10. Головною особливістю нематеріальних ресурсів є: 

а) відсутність можливості визначення загального конкретного розміру корисності, 

вигоди, які вони дають підприємству; 

б) короткий життєвий цикл; 

в) неможливість забезпечення правового захисту; 

г) їх обов'язкова наявність на якому-небудь підприємстві. 

 

2. Дати правильну відповідь на запитання тесту (дисципліна «Економіка праці і 

соціально-трудові відносини»):  

2.1. Норма виробітку визначає:  

а) кількість верстатів, закріплених для обслуговування; 

б) кількість одиниць продукції, виготовленої за даний відрізок часу;  

в) відрізок часу, необхідний для виконання одиниці. 

2.2. До ненормованого часу відноситься:  

а) допоміжний час;  

б) час на обслуговування робочого місця;  

в) час нерегламентованих перерв.  

2.3. При сумарному дослідно-статистичному методі нормування норми 

встановлюються:  

а) на основі аналізу конкретного трудового процесу;  

б) проектуванням раціональних режимів роботи устаткування;  

в) на основі досвіду нормування.  

2.4. До групи організаційно-економічних факторів росту продуктивності праці 

варто відносити наступні фактори:  

а) рівень розвитку і ступінь використання засобів виробництва;  

б) підвищення кваліфікації і загальноосвітнього рівня;  
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в) удосконалювання форм організації суспільного виробництва й праці.  

2.5. Доплата за роботу в нічний час здійснюється в наступному розмірі:  

а) доплата не здійснюється;  

б) доплата здійснюється в розмірі 10% погодинної годинної тарифної ставки за всієї 

годинник роботи;  

в) доплата здійснюється в розмірі 40% тарифної ставки за весь час роботи.  

2.6. Формула розрахунку продуктивності праці:  

а) ПТ = q/Т, де q-зроблена продукція, Т- витрата часу;  

б) ПТ = q*Т, де q-зроблена продукція, Т-витрата часу;  

в) ПТ = Т/q, де q-зроблена продукція, Т-затрата часу.  

2.7. При вартісному методі виміру продуктивності праці обсяг продукції 

виражається:  

а) у м , кг, т;  

б) у трудовитратах; 

в) у вартісних одиницях. 

2.8. Ріст продуктивності праці виявляється:  

а) у збільшенні ціни виробу;  

б) зменшенні витрат праці на виробництво одиниці продукції;  

в) у рості витрат живої праці.  

2.9. Міжгалузеві резерви росту продуктивності праці:  

а) резерви на підприємствах однієї галузі;  

б) резерви на всіх підприємствах різних галузей;  

в) резерви однієї галузі, використовувані для росту продуктивності праці в інших. 

2.10. До показників вартісного методу виміру продуктивності праці відносять:  

а) умовно-натуральні показники;  

б) трудомісткість;  

в) чисту продукцію, валовий оборот, товарну продукцію.  

 

3. Дати правильну відповідь на запитання тесту (дисципліна «Фінанси»):  

3.1. Фінансам притаманні функції: 

а) ризикова; 

б) розподільна; 

в) контрольна; 

г) фіскальна. 

3.2. За допомогою фінансів можуть розподілятись: 

а) ВВП; 

б) ВНП; 

в) національне багатство; 

г) національний доход; 

д) частина національного багатства. 

3.3. Суб’єктами фінансових відносин можуть виступати: 

а) держава; 

б) уряд; 

в) міністерство фінансів; 

г) робітники і службовці; 

д) суб’єкти господарювання; 

е) податкова служба. 

3.4. Які з наведених ознак притаманні фінансам: 

а) розподільчий характер; 

б) існування тільки за умов ринкової економіки; 

в) можливість їх використання для покриття бюджетного дефіциту; 

г) грошова форма відносин; 
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д) державний характер. 

3.5. Роль фінансів: 

а) забезпечують розподіл ВВП; 

б) забезпечують учасників розподільчого процесу необхідними фінансовими 

ресурсами; 

в) стабілізують економічну ситуацію в країні; 

г) стримують інфляційні процеси. 

3.6. Фінанси можна визначити як: 

а) гроші; 

б) грошові потоки; 

в) сукупність економічних відносин, пов’язаних з розподілом ВВП; 

г) грошово-кредитні відносини. 

3.7. Джерелом створення фінансових ресурсів є: 

а) ВВП; 

б) податки і збори; 

в) прибуток; 

г) доход; 

д) виручка від реалізації; 

е) кредити. 

3.8. Фінансові ресурси виражають: 

а) зміну форм власності; 

б) рух грошей; 

в) фінансовий результат процесу відтворення; 

г) рух вартості. 

3.9. Фінансові ресурси зосереджуються: 

а) на банківських рахунках; 

б) у централізованих та децентралізованих фондах; 

в) тільки у державному бюджеті; 

г) тільки у позабюджетних фондах. 

3.10. Фінансові ресурси призначені для: 

а) забезпечення безперервності розширеного відтворення; 

б) наповнення державного бюджету та цільових фондів; 

в) забезпечення руху грошових коштів; 

г) формування прибутку і виплати заробітної плати. 

 

4. Дати правильну відповідь на запитання тесту (дисципліна «Економіка 

інноваційної діяльності»):  

4.1. Пошук нових показників ефективності інноваційних проектів, що адекватні 

сучасним умовам господарювання, - це: 

а) сучасний напрямок розвитку проектного аналізу; 

б) функціональний аспект проектного аналізу; 

в) принцип альтернативності аналізу проектів; 

г) концептуальне уявлення про проект. 

4.2. До основних типів інноваційних проектів відносяться: 

а) мультипроекти та мегапроекти; 

б) соціальні та економічні; 

в) інвестиційні та інноваційні; 

г) середні та великі. 

4.3. Учасником інноваційного проекту, що визначає основні вимоги та масштаб 

проекту, є: 

а) замовник; 

б) інвестор; 
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в) контрактор; 

г) підрядник. 

4.4. Основне призначення експлуатаційної фази інноваційного проекту – це: 

а) контроль за результатами та перспективні оцінки; 

б) виробничий маркетинг; 

в) здача в експлуатацію та пуск підприємства; 

г) набір і призначення персоналу. 

4.5. Причиною зміни вартості грошей у часі є: 

а) вкладення коштів майбутніх цінностей у матеріальні активи; 

б) наявність ризику неотримання грошей у майбутньому при їх інвестуванні; 

в) вкладання коштів інтелектуальних цінностей у нематеріальні активи; 

г) кошти, вкладені в об’єкт розвитку. 

4.6. Операція, що дозволяє привести майбутню суму грошових коштів до 

теперішнього значення, - це: 

а) компаундування; 

б) дисконтування; 

в) нарахування; 

г) інвестування. 

4.7. Чистий дисконтований грошовий потік інноваційного проекту, який 

розраховується як різниця між сумою грошових надходжень та інвестиціями, - це: 

а) чиста теперішня вартість; 

б) внутрішня норма рентабельності; 

в) дисконтований період окупності; 

г) індекс рентабельності. 

4.8. Пакет інновацій і пов’язані з ним види діяльності характеризують: 

а) програму; 

б) проект; 

в) план. 

4.9. Ймовірністю визначеного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів, або 

недоотриманням доходів при реалізації проекту, є: 

а) проектний ризик; 

б) фінансова криза; 

в) невизначеність проекту; 

г) аналіз ризику. 

4.10. Проектні ризики, що виникають на інвестиційній фазі життєвого циклу 

інноваційного проекту, пов’язані з: 

а) невиконанням контрактних зобов’язань підрядником; 

б) появою форс-мажорних обставин; 

в) посиленням конкуренції; 

г) прийняттям рішень про доцільність інвестування проектів. 

 

Практична частина (120 балів) 

1. Проаналізувати ситуацію, що пов'язана з розрахунком планової чисельності 

робітників, за наступним даними: планова трудомісткість одного виробу дорівнює 0,8 нормо-

год, річний обсяг виробництва - 1 млн. штук. Тривалість робочої зміни - 8,1 години. Витрати 

часу на регламентовані простої - 5%. Кількість робочих днів - 251. Середній відсоток 

виконання норм виробітку - 114%. 

2. Продуктивність праці по нормативно-чистій продукції у 2016 р. склала 2800 грн./ чол. 

Обсяг виробництва по нормативно-чистій продукції в 2017 р. склав 1,4 млн. грн., а чисельність 

працюючих у цеху за рахунок упровадження організаційно-технічних заходів скоротилася на 

40 чол. Визначити ріст продуктивності праці (  %) у 2017 р.  Зробити висновки. 
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3. Банк видав позику у розмірі 20000 грн. з 15.10 по 24.12 під 25 % річних (нарахування 

здійснюється за схемою простих процентів). 

 Визначити розмір погашення позики, розрахувавши: 

точні проценти з точним числом днів позики; 

звичайні проценти з точним числом днів позики; 

звичайні проценти з наближеним числом днів позики. 

4. В інвестиційну компанію поступили для розгляду бізнес-плани двох альтернативних 

проектів. На основі даних, що характеризують ці проекти, приведених в таблиці, розрахувати 

показники ефективності інвестиційних проектів ,.А" і „Б": 

чистий приведений дохід; 

індекс дохідності; 

період окупності. 

Зрівняти одержані показники і визначити, який з двох інвестиційних проектів є більш 

ефективним. 

Дані бізнес-планів інвестиційних проектів для розрахунку показників їх ефективності. 

 

Показники Інвестиційні проекти 

 

 

„А" „Б" 

1.  Об'єм засобів, що інвестуються, дол. США 7100 6700 

2 Період експлуатації інвестиційного проекту, роки 2 4 

3.  Сума грошового потоку, разом, дол. США 10800 11500 

В тому числі: 1-й рік 6300 220 

   2-й рік 4500 3100 
   3-й рік - 3100 
   4-й рік - 3100 

 

Для дисконтування суми грошового потоку проекту „А" ставка процента прийнята в 

розмірі 10%, а проекту „Б" - 12% (у зв'язку з більш тривалим терміном його реалізації). 


