


ВСТУП 
 

Програма вступного випробування з фахових дисциплін за 
спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка 
підприємства» для здобуття освітнього ступеня «магістр» підготовлена на 
основі освітньо-професійної програми та є науково-методичним документом, 
який забезпечує комплексний підхід до оцінки рівня теоретичної та 
практичної підготовки вступників до професійної діяльності.  

Мета вступного випробування - визначити обсяг та рівень теоретичних 
знань, практичних навичок та вмінь з профілюючих дисциплін у галузі 
економіки, планування та організації економічної діяльності підприємств.  

Вступні випробування проводяться у формі письмового тестування, що 
дозволяє перевірити теоретичні знання абітурієнтів, їх уміння логічно 
мислити та вирішувати проблемні ситуації з економіки та організації 
управління підприємством.  

Програма складається з наступних розділів: 

- Вступ. 

- Основний зміст: 

Розділ 1. Економіка підприємства; 

Розділ 2. Економіка торгівлі (Економіка підприємства торгівлі);  

Розділ 3. Економіка та організація біржової торгівлі;  

Розділ 4. Планування діяльності підприємства;  

Розділ 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. 

- Критерії оцінювання. 

- Список рекомендованих джерел. 

 



 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  
 

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА  
Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Напрями його 

діяльності. Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства. 
Організаційно-економічні умови функціонування підприємства. Поняття 
економічного суверенітету, самоокупності, рентабельності, 
самофінансування. Механізм державного регулювання діяльності 
підприємства. Класифікація підприємств та характеристика їх видів. 
Економічні особливості різних видів підприємств. 

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі 
підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та 
тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей 
господарювання від стадій життєвого циклу. Дерево цілей, його побудова та 
зміст. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства на ринку. 
Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Метод визначення «точки 
беззбитковості», «точки ліквідації», «зони збитковості та прибутковості». 

Планування як процес. Принципи планування та їх характеристики. 
Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Методи планування, їх 
характеристики. Стратегічне планування. 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських 
планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Методи 
вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства. Показники 
виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-
чиста, реалізована продукція. Поняття внутрішньозаводського та валового 
обороту.  

Поняття «виробнича потужність підприємства». Інформаційна база та 
послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонд часу 
роботи обладнання, методика визначення корисного часу роботи обладнання. 
Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна 
виробнича потужність.  

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. 
Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок 
у процесі виробництва.  

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. 
Склад матеріальних ресурсів і їх характеристика. Планування матеріально-
технічного забезпечення, його взаємозв'язок із фінансовими можливостями і 
стратегією розвитку підприємства. Система організації постачання 
матеріальних ресурсів, підходи до її здійснення. Поняття оптимальної партії 
постачання та регламенту поставки. Планування потреби підприємства в 
матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа визначення 
потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Запаси матеріально-
сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення. 
Класифікація виробничих запасів. Нормування виробничих запасів. 
Планування потреби підприємства у виробничих запасах.  



Поняття основних фондів підприємства як елемента матеріальних 
ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними 
класифікаційними ознаками. Оцінка основних фондів: первісна, поновлена, 
залишкова вартість. Поняття ліквідаційної вартості. Фізичний та моральний 
знос основних фондів. Види амортизації, їх характеристика та призначення у 
відтворювальному процесі. Показники, що характеризують стан та рух 
основних фондів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних 
фондів, коефіцієнти оновлення та вибуття, здатності основних фондів. 
Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки.  

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за 
кваліфікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та 
методи оцінки. Методи нормування витрат праці на підприємстві. Форми 
мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. 
Форми та системи преміювання на підприємстві. Методичні інструменти 
аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Штатний розклад, 
його призначення та порядок складання. Планування загального фонду 
оплати праці.  

Науково-технічний прогрес (НТП) як основа розвитку та інтенсифікації 
виробництва. Основні напрями науково-технічного прогресу. Автоматизація 
та механізація виробництва, показники оцінки їх рівня. Ефективність 
науково-технічного прогресу.  

Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», 
«собівартість продукції, послуг та робіт». Класифікація поточних витрат 
підприємства. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. 
Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. 
Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. Послідовність розрахунку 
витрат виробництва. Системи та методи внутрішнього контролю за 
поточними витратами. 

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 
утворення. Формування доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
послуг, інших активів), інших операційних доходів. Доходи від фінансової та 
інвестиційної діяльності підприємств. Методичні інструменти аналізу 
доходів підприємства, факторів, що обумовлюють їх формування. Сутність 
та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства, джерела 
утворення. Види та класифікація прибутку. Показники прибутку та 
рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності 
підприємства. 

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії 
ефективності. Система показників ефективності. Поняття 
конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та 
взаємообумовленість. Показники та критерії оцінки конкурентоспроможності 
підприємства за напрямами його діяльності: виробничої, організаційно-
управлінської, кадрової.  

 



Розділ 2. ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ (ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
ТОРГІВЛІ)  

Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, функціонально-правовий 
статус його діяльності. Відмінні особливості функціонування виробничих та 
торговельних підприємств. Особливості призначення та функціонування 
підприємств окремих підгалузей торгівлі. 

Види підприємств, їх класифікація за формами власності, обсягом 
діяльності та чисельністю працюючих, характером формування капіталу, 
ступенем самостійності та ін. 

Поняття зовнішнього середовища функціонування підприємства та 
характеристика його складу (рівнів): мікро- та макросередовища. 

Торгівля як сфера прояву інтересів виробника та покупця. Функції 
торгівлі. Роль торгівлі у розвитку суспільного виробництва. Споживчий 
ринок як складова частина зовнішнього середовища підприємства. Елементи 
споживчого ринку - попит, пропозиція, ціна, конкуренція та їх вплив на 
діяльність підприємства. Поняття кон'юнктури споживчого ринку та 
організація її моніторингу. Поняття попиту, пропозиції споживчих товарів: 
фактори та механізм їх формування. 

Еластичність попиту та пропозиції від ціни. Еластичність попиту від 
доходу. Форми товарної пропозиції на споживчому ринку. Основні джерела 
формування товарної пропозиції, особливості їх розвитку в Україні на 
сучасному етапі. Ринкова інфраструктура, що обслуговує підприємство, 
характеристика її складу та призначення елементів. 

Цілі діяльності підприємства, їх якісне та кількісне визначення. 
Поняття головної цілі підприємства. Стратегічні та тактичні цілі, їх 
характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей підприємства від 
стадії його життєвого циклу. Порядок визначення та ранжирування цілей 
підприємства. «Дерево цілей»: сутність та форми побудови. Вимоги до 
формування системи цілей підприємства. 

Поняття стратегії підприємства. Класифікація стратегій підприємства. 
Принципи, порядок та етапи розроблення стратегії розвитку: усвідомлення 
місії підприємства; вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його 
впливу на діяльність підприємства; оцінка сильних та слабких сторін 
діяльності підприємства, його конкурентоспроможності; формування 
системи стратегічних цілей розвитку підприємства; розроблення 
стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх оцінка; прийняття 
стратегії розвитку, розробка підтримуючих тактик та політик; моніторинг 
ходу реалізації стратегій розвитку підприємства. Розроблення локальних 
стратегій та програм дій за окремими напрямками діяльності підприємства, 
необхідних для забезпечення виконання генеральної стратегії розвитку. 

Конкурентоспроможність підприємства: поняття та система показників 
оцінки конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємства: метод різниць, рангів, балів, еталона (графічний). 



Організація планування господарсько-фінансової діяльності 
підприємства. Принципи планування та їх характеристика. Поняття плану, 
класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та 
соціального розвитку підприємств, їх зміст. Основні розділи плану 
господарсько-фінансової діяльності підприємства, взаємозв'язок окремих 
розділів плану. Методи планування: їх сутність, передумови та сфери 
застосування. 

Поняття товарообороту як економічної категорії й економічного 
показника. Значення показника «обсяг товарообороту» на рівні держави та 
окремого торговельного підприємства. Основні форми та види 
товарообороту торговельного підприємства. Роздрібний, оптовий, 
товарооборот ресторанного господарства. Склад товарообороту роздрібної 
торгівлі та товарообороту ресторанного господарства. Вартісний та фізичний 
обсяг товарообороту. Асортиментна структура товарообороту. Зовнішні 
фактори, що впливають на розвиток роздрібного товарообороту 
підприємства: обсяги та структура споживчого попиту, обсяги та структура 
пропозиції споживчих товарів, стан конкуренції на регіональному або 
товарному ринку, державне регулювання торговельної діяльності, загальна 
макроекономічна ситуація. 

Купівельні фонди населення як економічна основа роздрібного 
товарообороту; методика їх визначення. Місткість ринку споживчих товарів, 
методика її розрахунку. 

Характеристика впливу на обсяги роздрібного товарообороту таких 
внутрішніх факторів, як загальна стратегія діяльності підприємства на ринку, 
спеціалізація (товарний профіль) підприємства, місцезнаходження 
підприємства, цінова та маркетингова політика, забезпеченість 
товарообороту товарними, трудовими та матеріальними ресурсами. 
Регульовані та нерегульовані фактори, що обумовлюють обсяг та структуру 
товарообороту. Використання результатів вивчення впливу окремих факторів 
у процесі управління товарооборотом підприємства. Методика проведення 
аналізу обсягу та структури товарообороту. Кількісна оцінка факторів, що 
обумовлюють зміну обсягу товарообороту, аналіз межі безпеки та фінансової 
стійкості підприємства. Методи планування загального обсягу та структури 
товарообороту підприємства. Поняття та методичні підходи до визначення 
необхідного, можливого та ресурсозабезпеченого обсягу товарообороту 
підприємства. 

Сутність та причини утворення товарних запасів. Склад товарних 
запасів торговельного підприємства. Основні методи оцінки формування та 
вибуття товарних запасів. Сутність, сфера застосування та методика 
розрахунку показників товарних запасів. Фактори, що визначають розмір та 
швидкість обороту товарних запасів; характеристики їх впливу. Сутність 
стратегії управління товарними запасами, її місце в загальній стратегії 
розвитку підприємства. Цілі і завдання управління товарними запасами 
торговельного підприємства. Структурно-логічна схема процесу управління 
товарними запасами та характеристика змісту окремих етапів роботи. 



Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу товарних запасів 
і його інформаційне забезпечення. Аналіз ефективності управління 
товарними запасами. Сутність, завдання та принципи нормування товарних 
запасів. Норми та нормативи товарних запасів. Основні методи нормування 
товарних запасів. 

Товарне забезпечення обороту торговельного підприємства в системі 
управління його діяльністю. Форми та механізм формування товарного 
забезпечення обороту. Основні джерела формування товарної пропозиції. 
Товарні баланси як інструмент державного контролю та регулювання 
пропозиції товарних ресурсів. Стратегія формування товарного забезпечення 
обороту, її сутність та призначення. Характеристика змісту основних етапів 
процесу формування товарного забезпечення обороту. Методичний 
інструментарій та порядок проведення аналізу товарного забезпечення 
обороту, його інформаційне забезпечення. Обґрунтування необхідного 
обсягу надходження товарів та визначення планового обсягу закупівлі 
товарів. Основні методи закупівлі товарів: їх сутність, переваги та недоліки, 
сфера можливого застосування. Оцінка ефективності комерційних угод щодо 
закупівлі товарів та фактори, що її визначають. Сутність та методика 
розрахунку показників оцінки ефективності комерційної угоди. 

Поняття та складові частини ресурсного потенціалу підприємства, їх 
характеристики та взаємозв'язок у процесі виробництва. Особливості 
ресурсного потенціалу підприємств різних галузей економіки. Взаємозв'язок 
окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства. 

Матеріальні ресурси, їх склад, характеристика. Планування 
матеріально-технічного забезпечення підприємства. Особливості 
розроблення планів товарного забезпечення торговельного підприємства. 
Методика нормування запасів, їх сутність, переваги та недоліки, особливості 
застосування. 

Поняття трудових ресурсів, трудового колективу, кадрів, персоналу 
підприємства. Характеристика персоналу підприємства за класифікаційними 
ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття, показники та методи 
оцінки. Фактори, що обумовлюють рівень та можливості зростання 
продуктивності праці на підприємстві. 

Системи та форми оплати праці: їх сутність, переваги та недоліки. 
Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці 
підприємства. Зміст плану з праці та порядок його розроблення. Планування 
чисельності персоналу підприємства в цілому та за окремими категоріями 
персоналу. Штатний розпис, його призначення та порядок складання. 
Методика планування коштів на оплату праці працівників підприємства. 

Основні фонди підприємства, особливості їх у торгівлі. 
Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними 
ознаками. Оцінка вартості основних фондів підприємства. Методика 
визначення первинної, залишкової та відновлювальної вартості основних 
фондів. Фізичний та моральний знос основних фондів: причини їх 
виникнення, форми усунення. Методика аналізу обсягу та динаміки основних 



фондів, їх складу, ступеня зносу, інтенсивності відновлення та ефективності 
використання. Методика обґрунтування потреби в прирості основних фондів 
підприємства. 

Сутність понять «витрати», «поточні витрати» підприємства 
«собівартість продукції, послуг та робіт». Взаємозв'язок ресурсів та витрат 
підприємства. Класифікація поточних витрат підприємства залежно від 
напрямів діяльності, функціонального призначення, за елементами витрат. 
Поняття звичайних та надзвичайних витрат підприємства. Особливості 
складу поточних витрат в окремих галузях.  Абсолютні та відносні 
показники, що характеризують поточні витрати підприємства, особливості їх 
розрахунку в торгівлі. Фактори, що обумовлюють обсяг та рівень поточних 
витрат (витрат обігу) підприємства. Основні напрями економії та 
раціоналізації поточних витрат на підприємстві. Методика аналізу поточних 
витрат підприємства. Методи обґрунтування плану поточних витрат 
підприємства в цілому та за окремими групами витрат. 

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела 
утворення. Поняття звичайних та надзвичайних доходів. Доходи від 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Фактори, 
що впливають на доходи від операційної діяльності. Особливості 
формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях 
господарювання. Методика аналізу доходів підприємства. Методи 
обґрунтування планового обсягу доходів підприємства. Поняття можливого 
та необхідного обсягу доходів, методичні підходи до визначення їх обсягу. 
Умови прийняття розробленого плану доходів. 

Сутність поняття «фінансовий результат» діяльності, його значення для 
функціонування підприємства. Поняття «фінансовий результат звичайної 
діяльності до оподаткування», «чистий результат звичайної діяльності», 
«чистий прибуток (збиток)» та методика їх розрахунку. 

Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства. 
Рентабельність підприємства та показники, що її характеризують. Фактори,   
що   впливають   на   формування   прибутку   та рентабельність діяльності 
підприємства. 

Методика аналізу фінансового результату підприємства. Поняття 
можливого та необхідного обсягу прибутку, методичні підходи до 
визначення їх обсягу. Умови прийняття розробленого плану прибутку. 

Порядок планування розподілу планового чистого прибутку 
підприємства. Основні напрями використання чистого прибутку: 
капіталізація та споживання. Обґрунтування оптимальних пропорцій у 
використанні чистого прибутку підприємства. 

Поняття майна (активів) підприємства, його склад, основні 
характеристики. Кругообіг активів підприємства. 

Характеристика необоротних активів підприємства та особливості їх 
формування в торгівлі. Склад та ефективність використання окремих видів 
необоротних активів на підприємстві. 



Оборотні активи підприємства, особливості їх формування та 
кругообороту в торгівлі. Характеристика складу оборотних активів. Фактори, 
що впливають на розмір та склад оборотних активів підприємства. Методика 
аналізу та визначення планової потреби підприємства в оборотних активах. 

Поняття капіталу підприємства, його склад та джерела формування. 
Власний капітал підприємства: сутність, механізм та джерела його 
формування. Методика розрахунку показника «власні оборотні кошти 
(чистий робочий капітал)» підприємства. Позиковий капітал (зобов'язання) 
підприємства: сутність, механізм та джерела його формування. 

Аналіз загального обсягу та структури капіталу; аналіз фінансової 
стійкості; аналіз формування та використання власного капіталу 
підприємства; аналіз формування та використання позикового капіталу 
підприємства; аналіз ефективності використання капіталу підприємства, 
аналіз вартості капіталу підприємства. Методи визначення загальної потреби 
у капіталі підприємства. 

Політика управління сплатою податкових платежів: сутність та вихідні 
передумови розробки. Цілі, завдання та принципи управління сплатою 
податкових платежів. Методичний інструментарій та порядок проведення 
аналізу сплати податкових платежів торговельного підприємства. Основні 
передумови та особливості формування активів торговельного підприємства 
відносно до характеру торговельно-виробничого процесу та обсягу 
діяльності. Методи оцінки вартості сукупних активів торговельного 
підприємства як цілісного майнового комплексу. Стратегія управління 
активами торговельного підприємства: сутність та вихідні передумови 
розробки. Цілі та завдання управління позаобіговими та обіговими активами 
торговельного підприємства. Управління обіговими активами торговельного 
підприємства у вигляді запасів товарно-матеріальних цінностей. Методи 
визначення планової потреби торговельного підприємства в обігових активах 
для формування окремих видів запасів товарно-матеріальних цінностей. 

Управління грошовими активами торговельного підприємства. 
Платоспроможність як стратегічна мета торговельного підприємства та 
методичні підходи до її дослідження. Планування та нормування грошових 
активів в торгівлі. Особливості управління позаобіговими активами 
торговельного підприємства. Методи визначення потреби торговельного 
підприємства в окремих видах позаобігових активів та шляхи підвищення 
ефективності їх використання. 

Сутність та види ризиків, які притаманні підприємницькій діяльності. 
Класифікація та характеристика ризиків підприємства З залежно від 
факторів, що їх зумовлюють, виду діяльності (операційна, інвестиційна, 
фінансова); характеру вияву, можливості управління тощо. Види та 
характеристика втрат підприємства від ризикових подій. Оцінка впливу рівня 
ризику на результативні показники діяльності підприємства. 

Методи оцінки рівня ризиків: статистичний, експертний, економіко-
математичний. Система заходів щодо профілактики та мінімізації ризику. 
Форми внутрішнього та зовнішнього страхування ризиків, їх ефективність. 



Поняття банкрутства підприємства, його регулювання в Україні. 
Основні причини, що призводять до банкрутства підприємства. Методи 
прогнозування можливого банкрутства підприємства. Індикатори 
вірогідності банкрутства. 

Санація підприємства: умови та форми її здійснення. 
 

Розділ 3. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 

Теоретичні засади біржової торгівлі: поняття організованого ринку, 
еволюція форм оптової торгівлі, сутність біржової торгівлі. Біржа як вища 
організаційна форма оптового ринку. 

Біржа як елемент інфраструктури ринку. Роль бірж у ринковій економіці. 
Види бірж. Товарна біржа – інструмент функціонування сучасних ринків. 
Умови розвитку товарних бірж в ринковій економіці. Роль і функції товарних 
бірж. Визначення товарної біржі та правове поле її діяльності в Україні. 
Концептуальні підходи до класифікації вітчизняних та світових товарних бірж. 
Класифікація товарних бірж України за різними критеріями (ознаками): 
регіоном діяльності, характеристикою товарного асортименту, видами 
здійснюваних біржових угод, ступенями відкритості, організаційно-правовими 
формами діяльності. Економіко-історичний огляд міжнародної біржової 
торгівлі. Основні етапи та сучасні тенденції розвитку світової біржової 
торгівлі. Еволюція розвитку біржової торгівлі в Україні та її зіставлення з 
аналогічними показниками сусідніх країн. Характеристика та основні 
тенденції розвитку товарних бірж в Україні на сучасному етапі. Завдання і 
перспективи подальшого розвитку товарних бірж в Україні. 

Поняття і принципи регулювання біржової діяльності. Регулювання 
біржової діяльності в Україні, його законодавчо-правове поле. Біржове правове 
регулювання за кордоном. Порядок створення та принципи діяльності товарної 
біржі. Особливості утворення товарної біржі. Засновники товарної біржі, 
засновницькі документи. Статус біржі, її завдання та права. Члени біржі, їх 
права і обов'язки. Порядок членства у міжнародних товарних біржах. 
Управління товарною біржею. Роль і повноваження загальних Зборів членів 
біржі, ревізійної комісії, біржового комітету, розрахункової палати, біржового 
арбітражу, котирувальної комісії тощо. Взаємовідносини держави і товарних 
бірж. Законодавчо-правове поле біржової торгівлі в Україні та його  перегляд 
на сучасному етапі. 

Правила біржових торгів. Етапи підготовки та проведення біржової сесії. 
Учасники біржового торгу. Допуск біржового товару до торгів. Порядок знаття 
товару з торгів. Види доручень клієнта брокеру. Система електронних торгів на 
товарній біржі. Біржова мова жестів. Біржовий жаргон. Аукціон як форма 



проведення біржових торгів. Види і характеристика біржових аукціонів: 
простий аукціон, у т.ч. англійський і голландський, заочний. 

Сутність і особливості біржової угоди. Вимоги до біржових угод. Види 
біржових угод і досвід їх запровадження в Україні і за кордоном. Угоди з 
реальним товаром та їх особливості. Підготовчі заходи щодо укладання угоди. 
Заявка брокера на здійснення угоди на товарній біржі. Класифікація біржових 
угод з реальним товаром за різними ознаками: строки поставки, умови 
ознайомлення з товаром, формування цін, особливі умови здійснення. Порядок 
документального оформлення укладених біржових угод. Ф'ючерсні угоди, 
історія та причини виникнення, цілі, сутність, механізм здійснення. 
Характеристика ф'ючерсного контракту. Стандартизація типового ф'ючерсного 
контракту. Відмінності ф'ючерсного і форвардного контракту. Поняття базису і 
маржі у ф'ючерсній торгівлі. Опційні угоди: характеристика, механізм 
здійснення. Види і типи опціонів. Досвід провідних світових бірж в укладанні 
ф'ючерсних і опційних угод. Характеристика і види біржових операцій, що 
здійснюються на товарній біржі. 

Купівля та продаж реальних товарів. Страхування цінового ризику 
(хеджування). Біржові спекуляції, засновані на різниці в цінах. Зарубіжний 
досвід здійснення біржових операцій на товарній біржі. 

Поняття та особливості біржового товару. Вимоги до біржового товару. 
Характеристика окремих видів біржових товарів на різних видах бірж. Наявні 
товари, цінні папери, валюта як біржовий товар. Склад біржових товарів в 
Україні та в світовій біржовій торгівлі. Класифікація біржових товарів за 
різними критеріями: функціональним призначенням, предметною 
спеціалізацією, видовим складом, за групами, найменуваннями, сортами та 
іншими якісними параметрами. Принципи та послідовність формування 
товарної спеціалізації у посередницькій діяльності. Формування у біржових 
посередників необхідних знань щодо біржових товарів, біржового та 
позабіржового ринку згідно з їх товарною спеціалізацією. Принципи 
формування товарної спеціалізації брокерських контор. 

Особливості формування цін на товарній біржі, засновані на 
співвідношенні пропозиції та попиту як на загальному, так і на біржовому 
ринку. Структура біржової ціни на товар за загальними ціноутворюючими 
складовими та біржовими елементами. Характеристика специфічних елементів 
біржової ціпи. Види біржових цін. Ціна біржової пропозиції, ціна біржового 
попиту, рівноважна ціна як ціна укладеної біржової угоди. Механізм утворення 
біржових цін на ринку реального, наявного товару, ф'ючерсному та опційному 
ринках. Роль товарних бірж у формуванні світових цін. Методи встановлення 
цін на біржовому ринку: єдиного курсу, фіксинг. Види цінової стратегії та їх 



характеристика. Основні форми цінової політики продавців на товарній біржі. 
Методи прогнозування біржової ціни. Сутність та значення біржового 
котирування цін. Правила біржового котирування. Типові види котирувальних 
цін, що застосовуються на біржовому ринку. Методика визначення типової 
(довідкової) ціни. Бюлетень котирування біржових цін за результатами 
біржових торгівлі. 

 

Розділ 4. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Планування як наука. Приналежність планування до сфери людської 
діяльності. Сутність планології як науки планування, її предмет, об’єкт і 
методи дослідження. Теоретичні підвалини планування мікросистем. 

Процес планування і вибір рішень. Змістова характеристика 
планування як орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття рішень. 
Альтернативність вибору та критерії прийняття раціональних рішень. 
Формальний і системний підходи у плануванні. 

Планування як функція управління підприємством. Місце планування у 
структурованій за різновидами управлінській діяльності. Планування як 
процес складання і прийняття планів; планові процедури за умов різної 
визначеності зовнішнього середовища. Концепція контролінгу — 
інтегрованого інструменту планування і контролю. 

Методи та інструменти планових розрахунків. Показники як 
результати перетворення наявної інформації у інформацію для планування. 
Узагальнені групи методів обчислення показників. Моделювання 
багатоваріантних планових розрахунків. Сфера доцільного використання 
описових, пояснювальних та імітаційних моделей. Реінжиніринг бізнес-
процесів і розвиток планування. 

Організація та контроль виконання планів. Суть і головні завдання 
контролю виконання планів. Види контролю та їх ефективність. Предмет 
контролю. Контроль як одна з головних функцій управління. Головні 
завдання контролю виконання плану. Види контролю за виконанням плану. 
Методика контролю, їх спільність з методами планування і відповідність 
конкретним умовам виконання планів. Оцінка виконання планів. 

Прогнозування як початковий етап стратегічного планування. 
Класифікація об’єктів прогнозування і їх характеристика. Основні групи 
методів прогнозування  і область їх застосування. 

Стратегічне планування як функція управління. Сутність та еволюція 
стратегічного планування. Типи стратегічного планування їх особливості. 
Інформаційна база стратегічного планування. Логіка стратегічного 
планування. Сучасний інструментарій стратегічного планування. Організація 
реалізації стратегічних планів. Організація обліку виконання стратегічних 
планів. Організація контролю стратегічних планів.  



Формування стратегічного плану підприємства. Конкурентний аналіз. 
Методика розробки стратегії та стратегічного плану. Методологічний підхід 
до планування ризику. 

Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого 
циклу продукції і детермінантів попиту. План збуту продукції, поняття, 
основні вихідні дані формування плану, необхідність маркетингових 
досліджень. Особливості визначення ринкового попиту на продукцію 
широкого вжитку і промислового призначення. Життєвий цикл виробів, їхній 
вплив на величину збуту виробів і одержання прибутку від їхньої реалізації. 

Аналіз і планування асортиментних портфелів із допомогою різних 
моделей. Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів 
(детермінантів) попиту. 

Планування реклами. Поняття, мета реклами. Комунікаційна політика у 
здійсненні планів збуту продукції. Види і основні носії реклами. Розробка 
програми рекламування. Обґрунтування вибору рекламних засобів і 
ефективність реклами. 

Планування збуту продукції. Характеристика планового обсягу збуту 
продукції. Показники плану. Залишки нереалізованої продукції, їхній склад і 
розрахунки. Планування витрат на збут продукції. Канали збуту продукції, 
стимулювання збуту з метою підвищення попиту на продукцію. 

Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація. 
Характеристика виробничої програми і вихідних даних для її планування. 
Структура виробничої програми підприємства. Державний контракт і 
замовлення, їхня характеристика. Планування виробничої програми у 
натуральних і вартісних вимірниках. Оптимальний розподіл планової 
кількості кожної номенклатурної позиції по календарних періодах року 
(кварталах, місяцях). Мета оптимізації виробничої програми, планування 
оптимальної структури номенклатурних позицій. Економіко-математичні 
методи, що застосовуються у процесі оптимізації виробничої програми. 
Визначення максимально можливого обсягу виробництва продукції. 

Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. 
Товарна, валова, реалізована і чиста продукція; їхня характеристика, склад, 
розрахунки. Визначення залишків незавершеного виробництва при 
плануванні валової продукції. 

Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Характеристика 
оперативно-календарного планування. Задачі та зміст календарного 
планування і диспетчерського регулювання. 

Міжцехове і внутрішньоцехове планування. Планово-облікові одиниці 
та системи оперативного планування. 

Ритмічність виробництва. Характеристика рівномірного і ритмічного 
виробництва. Планування і оцінка рівня ритмічності виробництва на 
підприємстві. 

Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах 
одиничного, серійного і масового типів виробництва. Головне завдання 
оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного типу 



виробництва. Об’єкт планування, порядок проходження замовлень; системи і 
календарно-планові розрахунки у одиничному типі виробництва. Розробка 
виробничих програм для цехів і дільниць. 

Особливості та головне завдання оперативно-календарного планування 
у серійному виробництві. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки. 
Системи, які використовуються в процесі оперативно-календарного 
планування на підприємствах серійного типу; різновиди: комплектних та 
подетальних. Планування виробничих програм цехом і дільницями. 

Особливості та головне завдання оперативного планування на 
підприємствах масового типу виробництва. Характеристика подетальних 
систем планування. Розрахунки календарно-планових нормативів. 
Планування роботи потокових ліній. Розробка виробничих програм для цехів і 
дільниць. Організація диспетчерування руху виробництва. 

Зміст планування МТЗ та послідовність його розробки. Завдання МТЗ 
підприємства, вихідні дані для розробки плану та послідовність його 
розробки. Методи вивчення ринку продукції. Методи вивчення ринку 
матеріальних ресурсів. 

Планування потреби в матеріальних ресурсах. Методи розрахунку 
потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва. Особливості 
визначення потреби в деяких галузях промисловості. Розрахунок потреби в 
паливі та енергії. 

Запаси й регулювання їхніх розмірів. Склад та класифікація запасів. 
Нормування виробничих запасів. Методи контролю за величиною 
нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів. Графік зміни запасів при 
постійних інтервалах обсягів поставок. Методика розрахунку ціни матеріалів, 
яка враховує інфляцію. 

Визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах. Методи 
розрахунку потреби цехів у МТР. Лімітування відпуску матеріалів цехам. 
Способи забезпечення цехів матеріальними ресурсами. 

Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і 
послідовність розрахунків. Поняття, мета та етапи визначення потужності 
підприємства. Види, вимірники потужності. Чинники, під впливом яких 
формується потужність підприємства. Послідовність розрахунку виробничої 
потужності підприємства. Фонди часу, які використовуються при розрахунках 
потужності, їхнє визначення. 

Методики розрахунку виробничої потужності. Вихідні дані для 
розрахунку потужності. Визначення потужності у загальному вигляді. 
Методика розрахунку виробничої потужності на підприємствах і в 
підрозділах різних типів виробництва. Визначення виробничої потужності 
складальних цехів і підрозділів. 

Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної 
потужності. Визначення введення в дію нових (додаткових) потужностей. 
Складання балансу. Визначення середньорічної потужності для 
обґрунтування обсягів випуску продукції у плановому році. 

Система показників виробничої потужності. Основні шляхи 



підвищення ефективності використання виробничих потужностей. 
Планування персоналу. Місце персоналу у потенціалі підприємства. 

Поняття та класифікація категорій персоналу. Проблеми підприємства, 
пов’язані з персоналом, задачі планування персоналу. Вихідні дані для 
розробки плану по персоналу. Показники чисельності персоналу. Методи 
визначення чисельності персоналу. Розрахунок планового балансу робочого 
часу. Розрахунок чисельності окремих категорій працюючих. Визначення 
додаткової потреби у персоналі. 

Планування продуктивності праці. Залежність чисельності персоналу 
від продуктивності праці. Задачі планування продуктивності праці. Вихідні 
дані для розробки плану по продуктивності праці. Показники продуктивності 
праці та методи їхнього обчислення. Розрахунки економії робочої сили під 
дією техніко-економічних факторів. 

Планування оплати праці. Задачі планування оплати праці. Склад 
планового фонду заробітної плати. Вихідні дані для розробки плану по 
заробітній платі. Показники, що характеризують оплату праці. Методи 
визначення планового фонду заробітної плати. Розрахунки планового фонду 
заробітної плати за елементами. Розрахунок середньої заробітної плати. 
Співвідношення росту продуктивності праці та середньої заробітної плати.  

Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої 
інфраструктури. Особливості функціонування підрозділів виробничої 
інфраструктури. Складові елементи виробничої інфраструктури 
підприємства. Особливості планування діяльності підрозділів виробничої 
інфраструктури. 

Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою. 
Методи визначення потреб в інструментах у різних типах виробництва. 
Планування діяльності інструментальних цехів (виробнича програма, 
собівартість). Методика обчислення оборотного фонду інструментів. 

Планування діяльності ремонтного виробництва. Планування 
виробничої програми ремонтно-механічного цеху. Розрахунок 
середньорічних обсягів ремонтних робіт та робіт із технічного 
обслуговування. Розрахунок кількості робітників із ремонту та технічного 
обслуговування. Планування собівартості ремонтних робіт. 

Планування енергозабезпечення підприємства. Визначення потреби в 
енергетичних ресурсах. Методи розрахунку потреби в електроенергії. 
Вимоги до складання енергетичних балансів. Методика розробки 
енергобалансів. Планування діяльності енергетичних цехів. 

Планування транспортного обслуговування виробництва. Розрахунок 
вантажопотоків та вантажообороту. Планування діяльності транспортних 
цехів. Виробнича програма транспортного цеху. Розрахунок чисельності 
різних категорій робітників транспортного цеху. Планування собівартості 
транспортних робіт. 

Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. Послідовність 
розрахунку планової собівартості. Класифікація факторів, що впливають на 



рівень витрат. Методика розрахунку зміни собівартості внаслідок дії 
факторів. 

Планування собівартості реалізованої продукції. Визначення 
собівартості реалізованої продукції. Склад витрат виробничої собівартості. 
Склад статей калькулювання виробничої собівартості. Розподіл 
загальновиробничих витрат на постійні та змінні. Формування собівартості 
готової продукції. Формування собівартості реалізованої продукції. 
Взаємозв’язок операційних витрат за функціями та економічними 
елементами. 

Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат. Методика 
розрахунку статей прямих витрат (прямі матеріальні витрати, прямі витрати 
на оплату праці). Методика складання зведеного кошторису. Взаємозв’язок 
кошторису на виробництво з іншими розділами внутрішньофірмового плану. 

Зміст і завдання фінансового плану. Визначення обсягів  
фінансових ресурсів і джерел їхнього надходження. Основні  
завдання фінансового планування. Види фінансових планів: 
довгостроковий, поточний і оперативний. Складання фінансового плану за 
видами діяльності: оперативної, інвестиційної та фінансової. 

Планування потреби у фінансових ресурсах. Планування потреби в 
основному і оборотному капіталі, їх визначення. Джерела фінансування 
капітальних вкладень. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах. 

Планування прибутковості підприємства. Валовий і чистий прибуток, 
їхня характеристика і послідовність розрахунку. Пасивна і активна стадії 
складання плану з прибутку. Методи планування прибутку. 

Основні умови прибутковості підприємства. Аналіз «витрати-обсяг-
прибуток» в процесі фінансового планування. Показники прибутковості 
підприємства. Види рентабельності та їхні розрахунки. 

Основні фінансові документи, що використовуються в процесі 
фінансового планування. Оцінка фінансового стану підприємства за 
допомогою комплексного показника «Z-рахунки». 

Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. 
Загальна характеристика планових робіт у системі створення, підготовки 
виробництва і освоєння нової продукції. Завдання та склад планових робіт зі 
створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Нормативна 
база планування та комплекс основних планових обчислень. 

Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції. Економічна 
ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок 
обґрунтувань. Методичні основи обчислення технологічної собівартості. 
Вибір варіанта технологічного процесу. Критична програма. 

Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової 
продукції. Особливості планування собівартості нових виробів на етапах 
їхньої розробки і освоєння. Закономірності зниження трудомісткості 
складних виробів у процесі освоєння виробництва. Криві освоєння. Зміни 
собівартості за умови різних характеристик кривих освоєння. Складання 
кошторису витрат та кошторисної калькуляції. 



Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. 
Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної 
підготовки виробництва нового виробу. Особливості методики розрахунків 
тривалості робіт за умови паралельного, послідовного, паралельно-
послідовного способів їхнього виконання. Порядок виконання робіт і побудова 
графіків Ганта. 

Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових 
виробів. Поняття сітьових методів і моделей, їхня термінологія. Методика 
визначення основних показників: тривалості робіт, термінів настання подій, 
напруженості виконання. Побудова сітьових моделей виконання комплексів 
робіт, їхня оптимізація. 

Технічний та організаційний розвиток підприємства. Зміст, завдання та 
послідовність розробки плану організаційно-технічного розвитку 
підприємства. Основні складові плану. Етапи планування організаційно-
технічного розвитку підприємства. Принципи планування техніко-
організаційного розвитку. Техніко-економічний аналіз. Зміст, структура, 
основні елементи. Фактори технічного й організаційного рівня розвитку 
підприємства. 

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Економічне 
обґрунтування організаційно-технічних заходів. Види ефектів від реалізації 
організаційно-технічних заходів. Система показників та методика оцінки 
загальної економічної ефективності організаційно-технічних заходів. Методи 
планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 

Інвестиції як об’єкт планування. Планування інвестиційної діяльності. 
Методика оцінки інвестиційних процесів. 

Завдання і методи планування інноваційних процесів. Сітьове 
планування, його сутність. Методика розробки і розрахунку сітьового 
графіка. Оптимізація сітьових графіків. 

Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. Бізнес-
планування як обґрунтування підприємницької ідеї, ділового проекту. 
Функціональна спрямованість бізнес-плану. Відмінність бізнес-планів щодо 
сфери застосування, складу предметної галузі, масштабів виробництва тощо.  

Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Унормований склад 
бізнес-плану як елемента ділового проекту. Вибір різновиду методики бізнес-
плану з урахуванням його функціональної приналежності, виду діяльності, 
масштабів виробництва. Послідовність розробки бізнес-плану.  

Оцінка середовища для бізнесу і формування власної ринкової позиції. 
Стан конкуренції у галузі як основа оцінки середовища для бізнесу. 
Обґрунтування маркетингової стратегії, цінової та нецінової політики 
підприємства. Схема формування плану маркетингу. Визначення прогнозу 
продажу з урахуванням еластичності попиту. 

Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення. 
Особливості обґрунтування виробництва продукції на новому і вже 
існуючому підприємстві. Визначення потреби у ресурсах. Розробка 
організаційної структури управління. Формування рівня запасів. 



Фінансове планування. Основні документи фінансового плану, 
особливості їхньої розробки. Аналіз фінансових ресурсів підприємства й 
оцінка альтернативних схем фінансування проекту. 

Якісний і кількісний аналіз ризиків і планування запобігання втрат. 
Аналіз чутливості проекту. 

 
Розділ 5. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ 

ВІДНОСИНИ 
 

Загальна характеристика соціально-трудових відносин. Об’єкти, суб'єкти 
та предмет соціально-трудових відносин. Характеристика основних категорій 
та понять: «економіка праці», «праця», «соціально-трудові відносини», 
«ринок праці», «робоча сила». Методи управління суспільною працею та 
особливості їх використання. Елементи і функції ринку праці. Структура, 
типи, форми і сегменти ринку праці. Основні концепції аналізу сучасного 
ринку праці. 

Населення як суб'єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. 
Відтворення населення, його природний і механічний рух. Структура і 
розміщення населення України. Поняття працездатності, працездатного 
населення, трудових ресурсів, економічно активного населення. Соціально-
економічна характеристика трудових ресурсів. Стан і структура трудових 
ресурсів. Джерела поповнення трудових ресурсів. Баланс трудових ресурсів 
України. Трудовий потенціал та його показники. Компоненти трудового 
потенціалу. Фактори, що впливають на трудовий потенціал. Розширене 
відтворення населення, трудових ресурсів. Формування робочої сили: 
природне відтворення населення; організація професійної підготовки. 

Сутність людського капіталу. Розвиток концепції людського капіталу. 
Людський капітал як соціально-економічна категорія. Інвестиції в людський 
капітал. Аналіз прибутку та витрат при інвестиціях в освіту. Методи 
економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал. 

Вибір професії та пошук роботи – важливі етапи соціальної реалізації 
людини. Освіта – база професіоналізації і соціальна гарантія. Врахування 
нахилів, здібностей при виборі професії і роботи. Самомаркетинг. Напрями 
пошуку роботи. Підготовка і представлення інформації про себе на ринку 
праці. Складання професійного резюме. Трудова карєра: поняття, значення, 
види, планування та реалізація. Трудовий контракт: переваги, структура, 
значення в соціально-трудових відносинах. 

Поняття, види та форми зайнятості населення. Принципи та основні 
напрями державної політики зайнятості. Державне регулювання зайнятості 
населення. Проблеми зайнятості в Україні. Види безробіття, природна норма 
безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. Причини неточного 
визначення рівня безробіття. Допомога у разі безробіття. Соціально-
економічні наслідки безробіття. Програми сприяння зайнятості. Зарубіжний 
досвід регулювання зайнятості населення.  



Поняття ефективності й продуктивності праці. Принципи управління 
продуктивністю. Показники вимірювання продуктивності праці. Вартісний 
метод вимірювання продуктивності праці. Використання валової, товарної, 
реалізованої продукції. Натуральний і умовно-натуральний методи 
вимірювання продуктивності праці. Трудовий метод вимірювання 
продуктивності і сфера його використання. Класифікація факторів 
продуктивності праці. Природні й суспільні умови підвищення 
продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці. Взаємозв'язок 
факторів і резервів продуктивності праці. Класифікація резервів зростання 
продуктивності праці. Програми управління продуктивністю праці на 
підприємстві. 

Поняття організації праці. Основні напрями організації праці. Сутність і 
значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв'язок і 
взаємозалежність. Поняття робочого місця, робочої зони. Класифікація 
робочих місць. Спеціалізація й оснащення робочих місць. Планування 
робочих місць. Особливості організації робочих місць керівників, спеціалістів, 
технічних виконавців. Поняття трудового колективу. Основні типи трудових 
колективів. Умови праці. Фактори, що визначають умови праці на виробництві 
та їх значення для здоров'я і працездатності людей. Удосконалення умов пра-
ці. Державна система охорони праці в Україні. 

Робочий день, робочий час, режим роботи. Законодавче регулювання, 
робочого часу і часу відпочинку. Типові режими праці і відпочинку. Повний і 
неповний робочий день. 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 і особливості 
призначення. Хронометраж, його призначення і види. Фотохронометраж. 
Призначення та класифікація нормативів з праці. Види нормативних матеріалів 
з праці. Характеристика і класифікація норм праці. Методи нормування і 
способи вдосконалення норм. 

Вартість робочої сили та її формування. Ціна робочої сили. Чинники, які 
впливають на величину вартості робочої сили. Споживчий бюджет та його 
види. Види доходів, диференціація доходів. Доходи домашніх господарств 
(сімей). Структура витрат населення України. Диференціація доходів 
населення. Рівень життя, система соціальних гарантій, захисту і підтримки 
населення. Законодавче регулювання державних соціальних стандартів і 
гарантій. 

Номінальна і реальна заробітна плата, реальні доходи. Функції 
заробітної плати і принципи її організації. Джерела формування заробітної 
плати. Тарифна система оплати праці та її елементи. Форми і системи оплати 
праці. Погодинна форма оплати праці та її системи. Відрядна форма оплати 
праці та її системи. Акордна і колективна системи оплати праці. Оплата праці 
керівників, спеціалістів та службовців. Схеми посадових окладів. Економічне 
обґрунтування необхідності та ефективності преміювання різноманітних 
категорій працівників. Законодавчі та нормативні документи, на основі яких 



здійснюється державне регулювання заробітної плати. Мінімальна заробітна 
плата. 

Система трудових показників і взаємозв'язок їх елементів. Інформаційне 
забезпечення аналізу трудових показників. Види планів з праці. Методи 
планування трудових показників. Планування продуктивності праці, 
чисельності персоналу, фонду заробітної плати. Визначення додаткової 
потреби у працівниках. Фонд оплати праці. Планування фонду заробітної 
плати за нормативами. Аналіз витрат фонду заробітної плати. Аналіз рівня і 
динаміки продуктивності праці. Економічний аналіз і аудит у сфері праці. 
Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Ефективність 
аудиту. Звітність з питань праці.  

Визначення соціально-трудових відносин. Структура системи со-
ціально-трудових відносин. Суб'єкти соціально-трудових відносин. Рівні 
соціально-трудових відносин. Предмет соціально-трудових відносин на рівні 
індивідів, виробників та держави. Основні принципи соціально-трудових 
відносин: законодавчого забезпечення прав у сфері соціально-трудових 
відносин, солідарності, патерналізму, партнерства, субсидіарності, 
дискримінації, конкурентності, адресності, інтегрованості. Фактори, що 
формують соціально-трудові відносини: соціальна політика, глобалізація 
економіки, розвиток суспільної праці та виробництва. Трудові конфлікти і 
методи їх вирішення.  

Визначення соціального партнерства та його ролі в регулюванні 
соціально-трудових відносин. Мета та принципи соціального партнерства. 
Складові системи соціального партнерства та механізми її функціонування. 
Суб'єкти соціального партнерства. Особлива роль держави у регулюванні 
соціально-трудових відносин. Участь профспілок у регулюванні трудових 
відносин, сприянні зайнятості населення, забезпеченні соціального захисту 
працівників. Роль спілок роботодавців як виразників інтересів підприємців на 
ринку праці. Основні стратегії демократизації управління виробництвом. 
Правові та організаційні проблеми становлення системи соціального 
партнерства в Україні. 

Мета та завдання моніторингу соціально-трудової сфери. Вибір 
продуктивних методів контролю за функціонуванням соціальної і трудової 
сфери. Вивчення динаміки професійної реалізації персоналу: становлення, 
адаптація, кар'єрний зріст, підвищення кваліфікації, підготовка та 
перепідготовка. Об'єкти моніторингу: соціальна диференціація населення, 
соціальна мобільність, міграційні процеси, зайнятість, доходи, умови праці, 
соціальне обслуговування. Принципи моніторингу: повнота, системність 
соціальної інформації, оперативність, використання єдиної методології збору 
й аналізу інформації. 

 
 



КРИТЕРІЇ  
оцінювання знань вступників з фахових дисциплін  

для здобуття освітнього ступеня «магістр»  
спеціальності 051 «Економіка»  

освітньої програми «Економіка підприємства» 
на основі освітнього ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 
закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 
(найбільш повну) відповідь. 

 
1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (4 бали). 
2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 

0 балів. 
3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200. 
4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100. 
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