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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Комплексний екзамен зі спеціальності - форма атестації здобувачів 

вищої освіти ОР бакалавра спеціальності 051 Економіка  проводиться 

відповідно до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу 

екзаменаційної комісії у Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі та Закону України «Про 

вищу освіту».  

1.2. Атестація - це встановлення відповідності засвоєння здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимог 

стандартів вищої освіти. 

1.3. Атестація здійснюється відкрито та гласно. Здобувачі вищої освіти 

та інші особи присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відео фіксацію процесу атестації. 

1.4. Атестація осіб, які здобувають ОР бакалавра спеціальності 051 

Економіка, здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК).  

1.5. Атестацію осіб, які здобувають ОР бакалавра 051 Економіка, 

здійснює ЕК після завершення ними теоретичної та практичної підготовки.  

1.6. Коледж на підставі рішення ЕК присуджує особі, яка успішно 

виконала ОПП «Економіка», ОР бакалавра та присвоює кваліфікацію  

бакалавр з обліку і оподаткування. 

1.7. Перелік навчальних дисциплін, що виносяться на комплексний  

екзамен зі спеціальності 051 Економіка, визначається  програмою 

комплексного екзамену зі спеціальності 051 Економіка: 

№ 

з/п 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

за ОПП 

Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

1.  ФП 02 Економіка (мікро-, макроекономіка) 10 

2.  ФП 06 Планування та економічний розвиток 4,5 

3.  ФП 09 Економіка підприємства 5 

4.  ФП 11 Організація виробництва 5 

5.  ФП 13 Економіка праці і соціально-трудові 

відносини 

5 

1.8. Комплексний екзамен зі спеціальності ставить за мету комплексну 

перевірку теоретичних та практичних навичок студентів із фахових 

навчальних дисциплін спеціальності 051 Економіка.  

1.9. Комплексний екзамен  зі спеціальності має підтвердити:  

• рівень теоретичної та практичної підготовки, відповідність 

вимогам ОПП бакалавра спеціальності 051 Економіка; 

• вміння студентів оперувати знаннями, отриманими з комплексу 

дисциплін за фахом.  
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

ТА ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

Організаційно-методичні рекомендації щодо проведення комплексного 

екзамену  зі спеціальності  

2.1. Комплексний екзамен зі спеціальності проводиться в усно-

письмовій формі, що забезпечує високий рівень об’єктивності оцінювання, а 

також сприяє логічному мисленню, цілеспрямованості та зосередженості 

студентів на глибокому розумінні суті питань, обдумуванні варіантів 

вирішення та побудови відповіді. 

2.2. Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок 

бакалавра спеціальності 051 Економіка, ступеня сформованості їх 

професійних компетенцій є: 

• теоретичні питання з навчальних дисциплін (п. 1.7. цієї програми); 

запитання з навчальних дисциплін формуються пропорційно до кількості 

кредитів ЄКТС, встановлених на вивчення цієї навчальної дисципліни; 

• ситуаційні практичні завдання щодо визначення особливостей 

організації та побудови бухгалтерського, фінансового обліку підприємств 

різних форм власності в сучасних умовах господарювання; розкриття методів 

раціональної організації та ведення фінансового обліку; набуття навичок 

опрацювання і використання облікової інформації в управлінні 

підприємством; проведення контролю за господарською діяльністю 

підприємств різних форм власності із застосуванням існуючих форм і методів 

контролю з метою попередження та недопущення порушень і недоліків у 

господарсько-фінансовій діяльності господарюючих суб’єктів; проведення 

аналізу господарської діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності, виявлення факторів, які впливають на результати діяльності 

підприємств. 

• Відповідно, комплексний екзамен  зі спеціальності 051 Економіка 

складається з двох  етапів: 

• I етап – перевірка знань студентів з навчальних дисциплін, 

визначених п.1.7. цієї програми, шляхом надання ними усних розширених 

відповідей на два теоретичних запитання;  

• II етап – письмове (усне) розв’язання  ситуаційного практичного 

завдання з однієї із навчальних дисциплін: Економіка (мікро-, 

макроекономіка), Планування та економічний розвиток, Економіка 

підприємства, Організація виробництва, Економіка праці і соціально-

трудові відносини, що дозволяє перевірити сформованість 

відповідних умінь та навичок. 

2.3. Комплексний екзамен зі спеціальності проводиться на основі 

екзаменаційного білету, який передбачає перевірку теоретичних знань та 

практичних навичок з перелічених вищезазначених дисциплін.  

Структура білету комплексного екзамену зі спеціальності 051 
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Економіка: 

1 завдання. Запитання теоретичного характеру з навчальних 

дисциплін, визначених п.1.7. цієї програми;  

2 завдання. Запитання теоретичного характеру з навчальних 

дисциплін, визначених п.1.7. цієї програми;  

3 завдання. Розв’язок (вирішення) ситуаційного практичного завдання 

щодо визначення особливостей організації та побудови економічної системи, 

діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання; розкриття 

методів раціональної планування та організації виробництва; набуття навичок 

розрахунку економіки праці і соціально-трудових відносин; проведення 

господарською діяльністю підприємств різних форм власності в контексті 

економічного розвитку; проведення розрахунку економічних показників у 

господарській діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності, виявлення 

макроекономічних факторів, які впливають на результати діяльності 

підприємств. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на 

комплексному екзамені зі спеціальності 

2.4. Навчальні досягнення студентів ОР бакалавра зі спеціальності на 

комплексному екзамені зі спеціальності оцінюється за 100-бальною шкалою 

ECTS на основі рейтингових оцінок (за 100-бальною шкалою) за кожен 

компонент комплексного державного екзамену за нижче зазначеними 

критеріями. 

 

Критерії оцінювання усних відповідей на запитання з начальних 

дисциплін, які виносяться на комплексний екзамен зі спеціальності 

 
Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені теоретичні питання, виявляє знання законодавчих документів, 

нормативних та інструктивних матеріалів, робить узагальнення і висновки. 

82-89 
Студент знає матеріал на рівні пункту 1, але ним допущені незначні 

помилки при формулюванні термінів. 

75-81 
Студент демонструє загалом добрі знання теоретичного матеріалу, але його 

відповіді містять помітні помилки, неточності. 

65-74 
Студент демонструє посередні знання з теоретичної підготовки або дає 

малообґрунтовані, неповні відповіді. 

60-64 
Студент при відповіді на питання показав знання, рівень яких відповідає 

мінімальним вимогам. 

35-59 
Студент показав незадовільну теоретичну підготовку, дав неправильну 

відповідь на питання. 

1-34 Студент не зміг розкрити суті теоретичного питання. 
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Критерії оцінювання виконання практичного завдання 

 
Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Студент в повному обсязі виконав практичне завдання і не допустив 

помилок у виконанні, продемонстрував відмінні знання теоретичного 

матеріалу, зробив висновки. 

82-89 
Студент знає матеріал на рівні пункту 1, але ним допущені незначні 

помилки, допущено деякі неточності в розрахунках, висновки зроблено. 

75-81 

Студент демонструє загалом добрі знання теоретичного матеріалу, але його 

відповіді містять помітні помилки, неточності, виконано половину завдання 

практичного завдання і частково зроблено висновки. 

65-74 

Студент демонструє посередні знання з теоретичної підготовки, частково 

виконав практичне завдання і допустив суттєві помилки в розрахунках, не 

зробив висновки. 

60-64 
Студент при виконанні практичного завдання показав знання, рівень яких 

відповідає мінімальним вимогам, не зробив висновки. 

35-59 
Студент показав незадовільну теоретичну підготовку, практичне завдання 

не виконав. 

1-34 
Студент не зміг розкрити суті практичного завдання та правильно 

розв’язати його. 

 

2.5. Підсумкова оцінка комплексного екзамену зі спеціальності 

формується на підставі оцінок (оцінку виставляє кожен член ЕК, екзаменатор) 

за кожне завдань комплексного екзамену за 100-бальною шкалою ECTS з 

урахуванням вагових коефіцієнтів та обраховується за формулою наступним 

чином: 

Оцінка за питання № 1 × 30% + оцінка за питання № 2 × 30% + оцінка 

за питання № 3 (практична задача, ситуаційне завдання, тестові завдання) × 40 

% = рейтингова оцінка за комплексний кваліфікаційний екзамен зі 

спеціальності. Наприклад: 75 × 30% + 80 × 30% + 90 × 40% = 82  

2.6. У протоколі засідання екзаменаційної комісії кожному студенту 

виставляється підсумкова  оцінка комплексного екзамену зі спеціальності за 

100-бальною шкалою ECTS. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 «Економіка ( мікро-, макроекономіка)» 

 

Тема 1. Предмет і методи мікроекономіки 

Мікроекономіка як складова економічної теорії. Предмет, концептуальні 

основи та методологія мікроекономіки. Предмет дисципліни. Суб’єкти та 

об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домашнє господарство. 

Фірма.  

Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод 

порівняльного аналізу; граничний аналіз; позитивний та нормативний аналіз. 

Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, 

математичне моделювання.  

Мета, завдання і зміст дисципліни. Мета та завдання мікроекономіки.  

 

Тема 2. Теорія споживацького вибору 

Корисність і уподобання в економічній теорії. Економічні блага. 

Економічні потреби. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. 

Функція корисності.  

Закон спадної граничної корисності економічного блага. Процес 

споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Закон 

спадної граничної корисності економічного блага.  

Уподобання споживача. Побудова кривих байдужості. Карта кривих 

байдужості. Властивості кривих байдужості. Окремі випадки кривих 

байдужості. Поняття взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, 

нейтральних благ, благ з від’ємною корисністю. Гранична норма заміщення. 

Бюджетне обмеження споживача. Модель можливого. Поняття нахилу 

бюджетної лінії. Вплив зміни доходу споживача, системи оподаткування, 

субсидій, квот тощо на положення бюджетної лінії. Зміна цін та її вплив на 

бюджет споживача. 

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. 

Вибір оптимального споживчого кошика. Методи знаходження точки 

рівноваги. 

 

Тема 3. Аналіз поведінки споживача на ринку товарів 

Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання». Функція 

попиту від доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та благ нижчої 

споживчої цінності. Функції Торнквіста.  

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». 

Крива індивідуального попиту. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.  

Ефект заміни та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким та за Хіксом. 

Рівняння Слуцького. Взаємодія ефектів заміни та доходу.  
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Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та 

економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. 

Ризик та ефективність економічних рішень. 

 

Тема 4. Ринковий попит та пропозиція. Теорія еластичності 

Попит та закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуальних попитів 

(означення, побудова графіків). Закон попиту, функція попиту, крива попиту. 

Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний, 

алгебраїчний, графічний аналіз). 

Пропозиція та закон пропозиції. Функція пропозиції, крива пропозиції. 

Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни (економічний, 

алгебраїчний, графічний аналіз). 

Взаємодія попиту та пропозиції. Поняття рівноваги, надлишку, 

дефіциту. Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги. Механізм 

встановлення ринкової рівноваги (павутиноподібна модель). Вплив зміни 

попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. 

Поняття надлишку споживача та надлишку виробника.  

Практичне застосування аналізу рівноваги: встановлення мінімуму 

заробітної плати, стелі цін, податки, квоти та тарифи, державний та приватний 

сектор. Нецінове нормування дефіциту. Акцизні податки та максимізація 

акцизного збору. 

Поняття «еластичності» для загального випадку. Еластичність попиту. 

Основні властивості еластичності. Оцінка еластичності зростаючої та спадної 

функції. Еластичність ступеневої функції. Дуговий метод розрахунку 

еластичності. 

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції. 

Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за 

цінами факторів виробництва.  

      

Тема 5. Теорія виробництва 

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори 

виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки фірми. Економічні 

періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. 

Миттєвий, короткотерміновий та довготерміновий періоди функціонування 

фірми.  

Поняття та параметри виробничої функції. Виробнича функція як 

економічна модель технології, способи побудови виробничої функції 

(табличний, алгебраїчний, графічний). Основні властивості виробничих 

функцій.  

Сукупний, середній та граничний продукт у короткотерміновому періоді: 

означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної 

продуктивності факторів виробництва.  

Двофакторна виробнича функція. Ізокванта та її властивості. Карта 

ізоквант. Гранична норма технічного заміщення. Границі заміщення факторів.  
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Зміна технології, зміна масштабу у довготерміновому періоді. 

Постійний, спадний та зростаючий ефект від збільшення масштабу 

виробництва.  

 

Тема 6. Витрати і випуск 

Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до 

визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутрішні та 

зовнішні витрати. Нормальний прибуток як елемент витрат. Економічний та 

бухгалтерський прибуток. 

Витрати виробництва у короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, 

сукупні, середні та граничні витрати. Означення, графічний аналіз 

особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з 

видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування. Закон зростаючих 

граничних витрат. 

Витрати виробництва в довготерміновому періоді. Криві довготермінових 

витрат та їх види. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта 

ізокост. 

Рівновага виробника: вибір комбінації виробничих факторів за 

критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: 

графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації. 

 

 

Тема 7. Ринок досконалої конкуренції 

Поняття ринкової структури. Групи ринків: ринок досконалої конкуренції та 

ринок недосконалої конкуренції. Типи конкурентних систем. 

Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна 

фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на 

продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.  

Сукупний, середній та граничний дохід фірми, їх графічне 

відображення. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на 

продукцію фірми.  

Конкурентна стратегія фірми у короткотерміновому періоді. 

Максимізація прибутку. Дослідження умов прибутковості та збитковості 

фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих 

сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми – досконалого 

конкурента. Ринкова ціна та умови: прибутковості, беззбитковості, 

збитковості, повного згортання виробництва фірми (графічно). Пропозиція 

фірми та ринкова пропозиція. 

Конкурентна стратегія фірми у довготерміновому періоді. 

Ефективність ринку досконалої конкуренції.  

 

Тема 8. Монопольний ринок 

Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки. 

Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри монопольного ринку. 

Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія.  
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Монопольний ринок у короткотерміновому та довготерміновому 

періодах. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна, та 

алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку монополіста цінової 

еластичності попиту. Пропозиція фірми монополіста та особливості її 

формування. Цінова дискримінація. Рівновага фірми-монополіста у 

довготерміновому періоді. 

Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Державне 

регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика. 

 

Тема 9. Олігополія та монополістична конкуренція 

Олігополія: сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. 

Основні причини існування олігополії. Різноманітність олігополістичних 

структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки 

підприємства на ринку. Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана. 

Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополістичного 

ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні та 

мовчазні змови (лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту. 

Ціноутворення за методом: «витрати плюс». Основний зміст нецінової 

конкуренції.  

Олігополія та економічна ефективність. Науково-технічний прогрес за 

умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. Державне регулювання 

олігополії.  

Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та 

умови функціонування. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. 

Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткотермінова та 

довготермінова рівновага фірми (графічна інтерпретація).  

Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення 

диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки. Вплив рекламної 

діяльності на обсяги виробництва та витрати. Економічна доцільність 

реклами. 

 

Тема 10. Аналіз ресурсних ринків 

Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів 

виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив 

різновиду структури ринку продукту на похідний попит. 

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало 

конкурентного ринку праці. Обґрунтування рішення про найм. Формування 

індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю. Ринкова 

пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору 

робітника щодо праці та відпочинку. Особливості ринкової пропозиції праці. 

Рівновага на ринку праці. Контроль профспілок над пропозицією робочої 

сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння 

монополія і визначення реального рівня заробітної плати 

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого 

використання; форми капіталу. Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору 
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у часі. Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Попит та пропозиція 

капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої 

величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. 

Рівень дохідності, прибуток на капітал. Поняття теперішньої та майбутньої 

вартості у прийнятті інвестиційних рішень. Рівновага на ринку капіталу. 

Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу. 

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості 

формування пропозиції землі та попиту на землю. Рента. Ціна землі як 

капіталізована рента. 

Підприємницькі здібності як вид ресурсу. Підприємницький прибуток: 

нормальний та економічний. Ризики у підприємницькій діяльності. 

 

             Тема 11. Загальна рівновага та економічна ефективність  

Аналіз ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. Ефект 

зворотного зв’язку. Закон Вальраса.  

Рівновага в економіці обміну. Поняття загальної рівноваги за Парето. 

Ефективність та економіка добробуту. Парето-ефективний стан 

економіки. Теореми суспільного добробуту. Критерії оцінки добробуту: 

утилітаристський критерій, критерій Роулза, критерій Хікса. Теорія загальної 

рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та 

справедливість. 

Провали ринку. Провали держави. 

 

Тема 12.  Предмет, метод та функції макроекономіки 

Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Економічна 

система як об’єкт макроекономічного аналізу. Макроекономічні суб’єкти та їх 

взаємодія. Предмет макроекономіки. Функції макроекономіки. 

Методологія макроекономіки. Аналіз сукупних економічних тенденцій. 

Агреговані показники і функціональні взаємозв’язки між ними. Методи й 

принципи макроекономічних досліджень. Економічне моделювання. Екзогенні 

та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Статичні й динамічні моделі.  

Мета та завдання макроекономіки. Макроекономічний аналіз як 

інструмент пізнання. Позитивний і нормативний аналіз. Теоретичне 

обґрунтування економічної політики. Макроекономічне прогнозування. 

Становлення та розвиток макроекономіки. Сучасні макроекономічні 

теорії: посткейнсіанська макроекономіка, неокласична макроекономіка, 

монетаризм. Основні макроекономічні проблеми та суперечності економіки 

України.  

 Модель економічного кругообігу. Основні економічні поняття, які 

використовуються в моделі. Найпростіша модель кругообігу для закритої 

економіки без втручання держави. Модель кругообігу з участю держави. Роль 

фінансових посередників в економічному кругообігу.  
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Тема 13. Макроекономічні показники у системі національних рахунків 

Система національних рахунків. Відмінність системи національних 

рахунків (СНР) від балансу народного господарства. Показники СНР. 

Стандарти СНР ООН. Користувачі даних СНР. Основні концепції, покладені в 

основу СНР. Основні категорії СНР: товари, кінцева, проміжна продукція, 

додана вартість, трансферти, резиденти. Внутрішня, зовнішня та національна 

економіка в системі національних рахунків. Основні класифікації, що 

використовуються в СНР: інституційні одиниці сектору та галузі економіки, 

економічні операції, податки і субсидії. Поняття рахунка та його економічний 

зміст. Загальна характеристика рахунків внутрішньої та зовнішньої економіки. 

Основні макроекономічні показники. Поняття валового внутрішнього 

продукту (ВВП). Методи розрахунку ВВП: виробничий, кінцевого 

використання, розподільчий. Валова та додана вартість. Сутність і розрахунки 

макроекономічних показників ВВП на душу населення. Чистий внутрішній 

продукт. Валовий національний дохід. Валовий національний 

використовуваний дохід. Основні макроекономічні тотожності. Національні 

заощадження. Особистий дохід. Особистий безподатковий дохід. Національне 

багатство.  

Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Рівень цін. Індекс 

споживчих цін. Темп зростання і темп приросту. 

 

Тема 14. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції 

Сутність сукупного попиту, його відмінність від індивідуального попиту. 

Сукупний попит та його модель. Структура сукупного попиту. Споживчий 

попит. Інвестиційний попит. Попит держави. Попит закордону. 

Цінові фактори, які впливають на сукупний попит: зміна процентної 

ставки, ефект багатства, обсяг та структура імпорту. Крива сукупного попиту 

(AD). Нецінові фактори, які впливають на сукупний попит. Зміни в споживчих 

витратах, інвестиційних витратах, державних витратах та у витратах на чистий 

експорт. Заплановані й фактичні витрати. 

Сукупна пропозиція. Короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміна 

цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної 

пропозиції. Довгострокова крива сукупної пропозиції. Чинники, які впливають 

на сукупну пропозицію: цінові фактори – зміна процентної ставки, зміна рівня 

цін; нецінові фактори – зміни цін на ресурси, продуктивності праці, правових 

норм. 

Кейнсіанська крива сукупної пропозиції. Класична крива сукупної 

пропозиції. Узагальнена крива сукупної пропозиції. Рівновага сукупного 

попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін. Рівноважний обсяг 

виробництва. Три варіанти макроекономічної рівноваги. 

 «Сукупний попит – сукупна пропозиція» як базова модель економічної 

рівноваги. Довгострокова й короткострокова рівновага. Порушення рівноваги 

сукупного попиту та сукупної пропозиції. Механізм відновлення рівноваги. 

Мультиплікатор у моделі AD-AS.  
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Тема 15. Споживання, заощадження та інвестиції 

Споживання та заощадження. Дохід кінцевого використання і 

споживання. Функція споживання. Споживання як функція доходу кінцевого 

використання. Функція заощадження. Середня схильність до споживання й 

заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне 

споживання і чинники, які на нього впливають. Графік функції споживання 

(С). Графік функції заощадження (S). Теорії споживання. Кейнсіанська та 

неокласична концепції споживання.  

Чинники споживання  і заощадження, не пов’язані з поточним доходом. 

Вибір активу заощадником. Ліквідність активу. Види заощаджень. Національні 

заощадження. Рівень заощаджень. 

Інвестиції як компонент сукупних витрат. Інвестиційна функція та її 

графік. Роль інвестиції в економіці. Нестабільність інвестиції. Інвестиції в 

економіку України. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. 

Номінальна й реальна процентна ставка. Процентна ставка і чиста 

прибутковість інвестицій. 

Автономні інвестиції. Сутність мультиплікатора. Таблична модель 

мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. 

Мультиплікатор Кейнса. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив 

інфляції на мультиплікативний ефект. Вплив інвестицій на обсяг 

національного виробництва.  

Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. Модель взаємодії 

мультиплікатора – акселератора.  

 

Тема 16. Національний ринок та його рівновага 

Ринок товарів та платних послуг. Модель «витрати-випуск» - 

кейнсіанська модель товарного ринку. Закрита економіка. Сукупні видатки. 

Заплановані видатки, фактичні видатки. Графік «кейнсіанський хрест». 

Встановлення рівноваги на товарному ринку без державного втручання та з 

ним. Інфляційний та дефляційний (рецесійний) розриви.  

Модель «вилучення–ін’єкції». Вплив чистого експорту на рівноважний 

ВВП. Мультиплікатор видатків. 

Характеристика рецесійного та інфляційного розривів. Графічна і 

математична інтерпретації рецесійного розриву. Графічна і математична 

інтерпретації інфляційного розриву. Подолання розривів шляхом державного 

втручання. 

«Парадокс ощадливості»:  сутність, графічна інтерпретація. Подолання 

наслідків «парадокса ощадливості». 

 

Тема 17. Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного 

розвитку 

Економічний цикл. Сутність і причини. Основні підходи до пояснення 

причин циклічних коливань. Основні моделі економічного циклу. Структура 

циклу. Фази циклу. Сучасні підходи до пояснення циклів. Види криз. 

Особливості кризи в Україні і країнах СНД. Вплив циклічних коливань на 
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основні макроекономічні показники. Класифікація економічних циклів. 

Характеристика довготривалих циклів Кондратьєва. Взаємозв’язок довгих, 

середніх і короткохвильових циклів. Антициклічна політика держави. 

Особливості антициклічної політики в умовах спаду і перевиробництва.  

Інфляція – основний дестабілізаційний чинник макроекономічної 

нестабільності. Сутність і причини. Типи інфляції за характером перебігу: 

відкрита, прихована. Види інфляції залежно від темпів зростання цін, ступеня 

збалансованості, очікуваності, масштабу охоплення. Інфляція попиту та 

інфляція пропозиції. Вплив інфляції на перерозподіл доходів. Рівняння 

Фішера. Вимірювання інфляції. Стагфляція. Наслідки інфляції. 

Антиінфляційна політика держави. Політика шокової терапії. Політика 

поступових змін. Політика регулювання цін і доходів. 

Зайнятість і безробіття. Економічно активне населення. Категорії 

безробітних. Вимірювання безробіття і зайнятості: рівень, тривалість. Види 

безробіття: природне, вимушене. Фрикційне, структурне та циклічне 

безробіття. Природний рівень безробіття. Поняття повної зайнятості. 

Потенційний ВВП. Економічні та соціальні втрати від безробіття. Закон 

Оукена. Засоби державного регулювання зайнятості. Політика попиту та 

політика пропозиції у регулюванні ринку праці: переваги й ефективність. 

Соціальний захист безробітних. Макроекономічні засади політики зайнятості.  

 

Тема 18. Фіскальна політика та управління державним боргом 

Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти. Податкові надходження 

як основне джерело доходів держави. Функції податків. Прямі й непрямі 

податки та їх роль у наповненні бюджету. Принципи ефективного 

оподаткування. Податки як засіб впливу на економіку. Державні видатки і їх 

структура. Поточні та капітальні витрати держави. 

Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча й стримуюча фіскальна 

політика. Модель впливу державних витрат та податків на сукупний обсяг 

виробництва. Мультиплікатор державних витрат і податковий мультиплікатор. 

Мультиплікатор збалансованого бюджету. 

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Прогресивна шкала 

оподаткування. Соціальні трансфери. Стабілізаційний вплив на економіку 

автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. 

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної 

політики на основі моделей «сукупний попит-сукупна пропозиція», «витрати-

випуск», «AD–AS». Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією 

економіки пропозиції. Крива Лаффера і визначення межі оподаткування.  

Фіскальна політика й державний бюджет. Концепції збалансування 

державного бюджету. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на 

державний бюджет. Бюджетний дефіцит: причини виникнення і економічні 

наслідки. Державне бюджетне обмеження. Циклічний та структурний дефіцити 

бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Емісійне й боргове 

фінансування бюджетного дефіциту.  



15 

Державний борг та його структура. Економічні наслідки державного 

боргу. Ефект витіснення державою приватних інвестицій і тягар боргу для 

майбутніх поколінь. Методи управління державним боргом. Рефінансування. 

Реструктуризація. Списання боргу. Державний борг України та можливості 

його погашення.  

 

Тема 19. Монетарна політика держави 

Грошовий ринок. Грошова пропозиція та способи її вимірювання. 

Грошова маса і грошова база. Попит на гроші й фактори, що його визначають. 

Механізм функціонування грошового ринку. Мотиви попиту на гроші: 

операційний, спекулятивний, обачливості. Ліквідна пастка. Інвестиційна 

пастка. Умови рівноваги на ринку грошей та цінних паперів. Графік Хікса–

Хансена для ринку та цінних товарів – крива LM. Фактори, які впливають на 

переміщення кривої  LM. 

Центральний (національний) банк як суб’єкт монетарної політики. 

Операції центрального (національного) банку і грошова база. Інструмент 

центрального банку: політика облікової ставки, політика банківських резервів, 

операції на відкритому ринку. Механізм створення грошей банками.  

Вплив монетарної політики на економіку: політика «дорогих» та 

«дешевих» грошей. Передавальний (трансмісійний) механізм монетарної 

політики. Грошовий та депозитний мультиплікатори. 

Суть монетарної політики. Дискреційна і недискреційна монетарна 

політика. Стратегії монетарної політики. Правила проведення монетарної 

політики. Проблема ефективності монетарної політики. Наслідки монетарної 

політики за моделлю IS-LM. Координація монетарної та фіскальної політики у 

моделі IS-LM. НБУ й монетарна політика в Україні.  

 

Тема 20. Макроекономічна політика у відкритій економіці 

Механізм зовнішньоекономічної політики. Інструменти зовнішньо-

торговельної політики. Протекціонізм. Вільна торгівля.  

Платіжний баланс. Типові компоненти платіжного балансу. Класифікація 

статей платіжного балансу та їх взаємозв’язок. Платіжний баланс України.  

Валютний курс. Реальний і номінальний валютні курси. Вплив інфляції 

на номінальний валютний курс. Види валютних курсів. Попит та пропозиція 

валюти. Міжнародні системи валютних курсів: Бреттон-Вудська і Ямайська. 

Розрахунок ВВП у відкритій економіці. Міжнародний потік товарів та 

капіталів. Вплив чистого експорту на ВВП. Вплив обмінного курсу на чистий 

експорт. Мультиплікатор зовнішньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту. 

Модель Мандела-Флемінга для відкритої економіки. 

Модель IS-LM для відкритої економіки при плаваючому валютному 

курсі. Модель IS-LM для відкритої економіки при фіксованому валютному 

курсі. Рівновага моделі IS-LM і вплив на неї грошової, фіскальної та 

зовнішньоекономічної політики. Порівняльний аналіз макроекономічної 

політики при фіксованому й плаваючому обмінних курсах. Висновки моделі 

Мандела-Флемінга. 
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Тема 21. Ринок праці та соціальна політика 

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція, ціна 

на ринку праці. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. 

Монетаристська теорія ринку праці. Умови рівноваги та наслідки її 

порушення. 

Регулювання ринку праці. Необхідність регулювання ринку праці. 

Суб’єкти і об’єкти регулювання. Завдання держави на ринку праці. Методи 

державного регулювання ринку праці. Активна і пасивна політика державного 

регулювання ринку праці. Основні структурні елементи системи регулювання 

ринку праці. Крива Філліпса в короткостроковому та довгостроковому 

періодах. 

Соціальна політика: сутність і мета. Система захисту населення. 

Економічна нерівність і перерозподіл доходів. Доходи: основні форми, 

джерела, види. Визначення ступеня нерівності у вимірюванні доходів. Крива 

Лоренца. Бідність і прожитковий мінімум. Державна політика у сфері доходів. 

Розподіл доходів у світі. Визначення показників бідності. Проблеми бідності в 

Україні. Державна система соціального захисту.  

 

Тема 22. Економічне зростання 

Сутність економічного зростання. Способи вимірювання. Показники 

зростання. Типи економічного зростання. Загальні і часткові показники 

економічного зростання. Чинники економічного зростання: пропозиції, попит, 

розподіл. Економічне зростання і крива виробничих можливостей. 

Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Темп зростання.  

Моделі економічного зростання. Значення моделей у прогнозуванні 

економічного зростання. Неокейнсіанські моделі. Модель Харрода-Домара. 

Неокласичні моделі: виробнича функція Кобба-Дугласа та її подальша 

модифікація. Продуктивність праці. Чинники, які визначають продуктивність 

праці. Ефект масштабу. Модель економічного зростання Солоу. «Золоте 

правило»  нагромадження. Залишок Солоу. Вплив технічного прогресу на 

економічне зростання. 

Державне регулювання економічного зростання. Позитивні та негативні 

наслідки економічного зростання. Основні напрями регулювання 

економічного зростання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

«Планування та економічний розвиток» 

Тема 1. Сутність і організаційно-методологічні  основи планування 

діяльності підприємства. 

Планування як наука, його предмет, об’єкт і методи дослідження. 

Процес планування. Моделі, принципи і методи планування. Система планів 

підприємства. Планувальна функція як реагування на динамічні зміни 

зовнішнього середовища. Формування системи планування на підприємстві. 

Планувальна функція як реагування на динамічні зміни  зовнішнього 

середовища. 

 

Тема 2. Планування збуту продукції. 

План збуту продукції, поняття, основні стадії його розробки. 

Маркетингові дослідження. Життєвий цикл товару. Детермінанти попиту. 

Планування реклами. Планування заходів стимулювання збуту. 

 

Тема 3. Виробнича програма підприємства  

Виробнича програма підприємства, її зміст, основне завдання, етапи  

розробки. Планування обсягів виробництва продукції у натуральному і 

вартісному вираженні. Товарна,  валова, реалізована і чиста продукція. 

Державний контракт і державне замовлення. Незавершене виробництво, його 

значення, склад, нормативна величина, вплив на результати роботи 

підприємства. 

 

Тема  4. Обґрунтування виробничої програми  виробничою 

потужністю.  

Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Ритмічність і 

рівномірність виробництва. Особливості календарного планування в 

одиничному та масовому виробництві. Планування ритмічності виробництва. 

Системи оперативно-календарного планування в різних організаційних типах 

виробництва. Потокове виробництво. Календарне випередження по запуску і 

випуску предметів праці на окремих стадіях виробничого процесу. 

Міжцеховий оперативно-календарний план-графік виробництва. 

 

Тема 5. Оперативно-календарне  планування 

 Потужності, види і  розрахунок. Фонди часу роботи обладнання, їх 

визначення і розрахунок. Методика визначення максимально можливого 

випуску продукції при наявній потужності. Методика обґрунтування 

виробничої програми виробничою потужністю. Поняття «вузького місця». 

Основні шляхи підвищення ефективності використання виробничих 

потужностей. Система показників використання виробничої потужності. 
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Тема 6. Планування персоналу й оплати праці 

Завдання, зміст, вихідні дані, показники плану з персоналу та оплати 

праці. Розрахунок планового балансу робочого часу робітника і планування 

чисельності персоналу. Характеристики заробітної плати в умовах ринку. 

Планування продуктивності праці. Планування чисельності персоналу. 

Планування фонду оплати праці. Структура заробітної плати. 

 
Тема  7.  Планування витрат. 

Мета, завдання та послідовність розробки плану собівартості продукції.  

Загальна характеристика витрат та їх класифікація. Послідовність розрахунку 

планової собівартості. Класифікація і розрахунок витрат за техніко-

економічними факторами. Статті калькуляції і елементи витрат.  Планування 

кошторису витрат на виробництво. Сучасні методи калькулювання продукції. 

 

Тема  8. Планування фінансів.  

Зміст і завдання фінансового плану. Його види. Планування потреби в 

основному і оборотному капіталі. Планування прибутковості підприємства. 

Валовий і чистий прибуток. Показники прибутковості підприємства. Види 

рентабельності та їх розрахунок. Комплекс показників, що характеризують 

фінансове становище підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства 

на основі балансу доходів та видатків. 

 

Тема 9. Організаційні основи виробництва 

Об’єкт, предмет та методи організації виробництва. Розвиток науки про 

організацію виробництва. Роль організаційного фактора в розвитку ринкової 

економіки. Організація виробництва, раціональна організація, методологія і 

методи організації виробництва, «фабричний кодекс», «фордизм», 

безперервно-потокова організація, розчленування технологічного процесу, 

поділ праці, потоковість виробництва. Формування раціональної 

виробничої структури; створення гнучких технологічних систем, здатних до 

швидкої переорієнтації виробництва відповідно до потреб ринку; формування 

виробничої потужності підприємства, її оптимізація з урахуванням 

спеціалізації підприємства і ринкової кон'юнктури; підвищення ступеня 

використання виробничих потужностей; обгрунтування шляхів, засобів і 

методів досягнення безперервності і ритмічності виробничого процесу; 

оптимізацію виробництва і праці в часі і просторі, скорочення тривалості 

виробничого циклу; організацію інструментального, ремонтного, 

енергетичного, транспортного і складського обслуговування виробництва; 

удосконалення організації технічного обслуговування виробництва; створення 

системи логістичних зв'язків;розробку оперативних планів виробництва; 

підвищення обґрунтованості і дієвості оперативного планування та 

регулювання виробництва;формування  механізму  управління якістю 
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продукції. 

 

Тема 10.Виробничий процес і організаційні    типи  виробництва. 

 Підприємство як система і суб’єкт господарювання. Структура 

підприємства. Робоче місце, дільниця, цех. Виробничий процес. Організаційні 

типи виробництва. Процес виробництва та його фактори.  Принципи 

раціональної організації виробничого процесу. 

 

Тема 11. Організація виробничого процесу  у часі і просторі 

Формування раціональної виробничої структури; створення гнучких 

технологічних систем, здатних до швидкої переорієнтації виробництва 

відповідно до потреб ринку; формування виробничої потужності 

підприємства, її оптимізація з урахуванням спеціалізації підприємства і 

ринкової кон'юнктури; підвищення ступеня використання виробничих 

потужностей; обґрунтування шляхів, засобів і методів досягнення 

безперервності і ритмічності виробничого процесу; оптимізацію виробництва і 

праці в часі і просторі, скорочення тривалості виробничого циклу. 

 

Тема 12. Організація трудових процесів і робочих місць 

Сутність трудового процесу і його роль в організації виробництва. 

Витрати робочого часу. Фотографія робочого часу. Хронометраж. Організація 

та обслуговування робочих місць. Вимоги до системи обслуговування робочих 

місць. 

 

Тема 13. Планування економічного розвитку підприємства 

Поняття і значення планування економічного розвитку підприємства  та 

нової продукції для підприємства. Планування процесів розробки і освоєння 

нової продукції на підприємстві. Зміст технічної, конструкторської, 

технологічної підготовки виробництва нової продукції. Дослідження ринку 

перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції. 

Нововведення, винахід, раціоналізаторська пропозиція. 

 

Тема 14. Організація обслуговування виробничого процесу 

Підприємство як система і суб’єкт господарювання. Структура 

підприємства. Робоче місце, дільниця, цех. Виробничий процес. Організаційні 

типи виробництва. Процес виробництва та його фактори.  Принципи 

раціональної організації виробничого процесу. 

 

Тема 15. Бізнес-планування - 1,2,3 

Сутність бізнес-плану. Актуальність бізнес-плану на сучасному етапі. 
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Завдання складання бізнес-планів. Функції бізнес-плану. Характеристика 

розділів бізнес-плану. Резюме. Галузь підприємства та його продукція. 

Дослідження ринку і маркетинг-план. План виробництва. Організаційний 

план. Фінансовий план. Інвестиційний план. Оформлення і стиль бізнес-плану. 

Потреба вітчизняних підприємств у бізнес-плануванні. Ризики та управління 

ними. Додатки бізнес-плану. Дерево рішень. Види проектів і моделі 

управління ними. Етапи  та організація розробки бізнес-планування. 

Оцінювання середовища для бізнесу та формування власної ринкової позиції. 
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Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

«Економіка підприємства» 

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання  

Поняття підприємства як головної ланки народного господарства, його 

основні риси. Еволюція теорій економіки підприємства. 

Мета, завдання і основні напрямки діяльності підприємства. Створення 

підприємства та правові основи його функціонування. Господарський 

кодекс України. Статут підприємств. Генеральна тарифна угода й колективний 

договір. Класифікація підприємств.  

Принципи, форми і типи підприємницької діяльності. 

Законодавче забезпечення підприємництва. Активізація підприємницької 

діяльності в Україні. 

Підприємницькі договори (контракти, угоди): структура і 

порядок укладання. Загальні і специфічні умови договору. Основні напрямки 

співпраці партнерів. Партнерські зв’язки та угоди. 

Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. 

Форми зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Спільні підприємства. 

 

Тема 2. Зовнішнє середовище функціонування підприємства 

Поняття, компоненти та моделі ринкового середовища функціонування 

підприємств.  Внутрішнє середовище функціонування підприємства. 

Характеристика окремих складових макро- та мікросередовища підприємства.  

Ринкове середовище господарювання підприємства Методи аналізу 

зовнішнього середовища діяльності підприємства. 

 

Тема 3. Соціальна відповідальність підприємства 

Сутність та основні характеристики соціальної відповідальності 

підприємства. Соціальна відповідальність у внутрішньому середовищі 

підприємства. Особливості соціальної відповідальності партнерів соціально-

трудових відносин. 

Зовнішня соціальна відповідальність. Форми реалізації корпоративної 

філантропії компанії Соціально відповідальний маркетинг. Екологічно 

відповідальний бізнес. 

 

Тема 4. Управління підприємством 

Сутність і принципи управління суб’єктами господарювання та шляхи 

вдосконалення. Поняття і класифікація методів управління. Характеристика 

економічних, адміністративних, соціально-психологічних методів управління. 

Структура органів управління промисловістю, галуззю, 

підприємством. Типи організаційних структур управління: лінійні, 

функціональні, штабні, матричні (програмно-цільові), дивізіональні. 

Вищі органи управління підприємствами та організаціями: міністерства 

і комітети, державні корпорації і концерни. Ефективність 
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адміністративної реформи в Україні. Зарубіжний досвід централізованого 

управління підприємствами та організаціями. 

 

Тема 5. Планування діяльності підприємства 

Сутність, принципи та методи планування. Система планів підприємства. 

Сутність та основні етапи стратегічного планування на підприємстві. 

Характеристика бізнес-планування. Структура бізнес-плану. Методика 

розробки окремих розділів бізнес-плану.  

Тактичне планування діяльності підприємства. Відмінність тактичного 

планування від стратегічного. Оперативне планування поточної діяльності. 

Розробка оперативних планів та графіків виробництва. 

Виробнича програма підприємства. Формування вартісних показників 

виробничої програми: валова, товарна, чиста й реалізована продукція. 

Обґрунтування та оптимізація виробничої програми.  

Маркетингова діяльність підприємства та її вплив на формування 

виробничої програми. 

 

Тема 6. Персонал підприємства та продуктивність праці 

Роль людського фактору в підвищені ефективності діяльності 

підприємства. Кадри підприємства, їх склад і структура. Категорії персоналу 

підприємства, робітники, службовці, спеціалісти, керівники. Класифікація 

персоналу за професіями та кваліфікацією. Характеристика робітників за 

рівнем кваліфікації. 

Чинники, що впливають на рівень кваліфікації керівників, спеціалістів 

і службовців Особливості співвідношень категорій персоналу на 

підприємствах різних типів, розмірів і форм власності. Вплив науково-

технічного прогресу на структуру кадрів. 

Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. Планування 

дійсного фонду робочого часу працюючого. Методи визначення чисельності 

основних робітників за: трудомісткістю виробничої програми, нормами 

обслуговування, нормами виробітку. Розрахунок чисельності допоміжних 

робітників. Визначення чисельності керівників, спеціалістів і службовців. 

Продуктивність праці та її вимірники: натуральні, трудові та 

вартісні. Планування росту продуктивності праці за техніко-економічними 

факторами. Резерви росту продуктивності праці. Динаміка продуктивності 

праці на підприємствах різних галузей. Наукова організація і нормування 

праці. 

Особливості системи управління персоналом підприємства. Показники 

руху кадрів на підприємстві. Сучасні вимоги до ділових якостей різних 

категорій персоналу. Форми та ефективність підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів. 

Закордонний досвід формування ефективного використання кадрового 

потенціалу. Конкурсно-контрактна система найму працівників. Службова 

ротація кадрів. 
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Тема 7. Капітал підприємства 

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів підприємства. 

Поділ виробничих фондів на основні і оборотні.  

Поняття, класифікація, структура основних фондів і їх роль в 

розширеному відтворенні. Фактори, що визначають структуру основних 

фондів. Особливості структури основних фондів в галузях. Первісна, відновна 

та залишкова вартість основних фондів. Індексація основних фондів. Облік і 

оцінка основних фондів. Види та показники зношення основних фондів. 

Форми запобігання фізичному зношенню основних фондів – ремонт, 

модернізація, заміна та оцінка доцільності витрат на їх здійснення. Види 

ремонту і порядок його фінансування. 

Амортизація основних фондів. Утворення і використання 

фонду амортизаційних відрахувань. Норми амортизації. Прискорена 

амортизація. Напрямки відтворення основних фондів. Розширене відтворення 

основних фондів технічне переозброєння, реконструкція і нове будівництво.  

Система показників ефективності відтворення та використання 

основних фондів. Шляхи підвищення ефективності використання і основні 

напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів. 

Поняття оборотних коштів підприємства. Загальна характеристика 

та нормування оборотних коштів. Сутнісна характеристика та класифікація 

оборотних коштів підприємства.  

Нормовані і ненормовані оборотні кошти. Методи розрахунку 

нормативів оборотних засобів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого 

рахунку). Розрахунок нормативів оборотних засобів у виробничих 

запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках 

готової продукції на складі. Методика розрахунку показників ефективності 

використання оборотних коштів. Шляхи покращення використання оборотних 

коштів. 

 

Тема 8. Нематеріальні та фінансові ресурси підприємства 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив 

на конкурентоспроможність його продукції в певному сегменті ринку. 

Характеристика об’єктів промислової власності – винаходів, промислових 

зразків, товарних знаків, знаків обслуговування. 

Інформаційні технології і програмні продукти. Інші нематеріальні 

ресурси – «ноу-хау», раціоналізаторські пропозиції, гудвіл фірми. 

Нематеріальні активи як юридично оформлені права виключного 

користування об’єктами промислової та інтелектуальної власності; їх вартісна 

оцінка й строки зношування. 

Поняття та класифікація фінансових ресурсів. Процес формування 

та джерела фінансових ресурсів підприємства. 

Поняття та види кредитних ресурсів. Суть та джерела 

банківського кредитування підприємства. Формування вартості різних форм 

кредитних ресурсів. Комерційне та державне кредитування підприємств. 
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Напрями діяльності закордонних спеціалізованих кредитних структур з 

обслуговування підприємств. 

 

Тема 9. Інвестиційні ресурси підприємства 

Поняття, характеристика та роль інвестицій у відтворенні 

виробничого потенціалу підприємства. Склад інвестицій підприємства. 

Внутрішні та зовнішні джерела інвестування. Різновиди та структура реальних 

(виробничих) інвестицій. Структура капітальних вкладень. 

Планування виробничих інвестицій (капітальних вкладень). 

Джерела фінансування та обчислення необхідного обсягу капітальних 

вкладень. 

Роль фінансових інвестицій. Види цінних паперів, порядок їх випуску 

й обігу. Державне регулювання й масштаби обігу цінних паперів в Україні. 

Загальні положення методології визначення економічної 

ефективності фінансових і виробничих інвестицій. Методика оцінки 

ефективності виробничих інвестицій за умов ринку з урахуванням грошових 

потоків, ставок дисконту, господарського ризику й інфляції. Абсолютна і 

порівняльна ефективність виробничих інвестицій (капітальних вкладень). 

Ефективність реконструкції. Врахування фактору часу при визначенні 

ефективності виробничих інвестицій. Особливості визначення і показники 

ефективності використання різних видів цінних паперів. 

Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності 

інвестицій. Основні шляхи підвищення ефективності використання 

капітальних вкладень. Щорічний прибуток, як показник ефективності 

інвестиційного проекту. 

 

Тема 10. Інноваційні процеси та їх ефективність 

Поняття, характеристика й види інноваційних процесів та їх реалізація 

на підприємстві. Класифікація нововведень за масштабами впливу на 

ефективність виробництва (глобальні та локальні). Взаємозв’язок між видами 

інноваційних процесів на підприємстві. Інвестування нововведень та 

інноваційний лізинг. 

Економічна ефективність напрямів НТП. Методика визначення 

економічної ефективності впровадження нової техніки (технічні 

нововведення). Економічний ефект на витратах виробництва нової техніки. 

Наближені методи визначення собівартості нової техніки. Економічний ефект 

на витратах експлуатації. 

Сумарний (народногосподарський) і комерційний 

(внутрішньогосподарський) ефекти від впровадження нової техніки. 

Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження технічних 

нововведень. Врахування фактору часу при розрахунку ефективності 

використання технічних нововведень. 

Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень. 
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Тема 11. Техніко-технологічна база виробництва 

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва: поняття 

і значення. Складники техніко-технологічної бази, способи її формування 

на підприємстві. Особливості формування виробничої бази на 

підприємствах різних галузей економіки. Змістова характеристика і форми 

технічного розвитку підприємства (модернізація, капітальний ремонт і заміна 

діючого обладнання).  

Діагностика стану технічного розвитку підприємства: сутність, процедура 

та основні показники (технічна оснащеність праці, рівень 

технології, технічний рівень устаткування, рівень комп’ютеризації та 

автоматизації виробничих процесів і процесів управління). Організаційно-

економічне управління технічним розвитком підприємства, його 

передбачуваність і комплексність. 

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. Види лізингу 

за окремими класифікаційними ознаками, їх характеристика. Організаційно-

правові основи здійснення лізингу. Ефективність лізингових послуг. 

Поняття, види і чинники формування виробничої 

потужності підприємства. Методичні принципи розрахунку виробничої 

потужності діючого та заново створюваного підприємства. Особливості 

визначення виробничих потужностей підприємств різних галузей. 

Установлення і регулювання резервних потужностей на підприємствах. 

Показники та шляхи підвищення використання виробничих потужностей.  

 

Тема 12. Організація виробництва 

Поняття та основні елементи виробничого процесу. Поділ 

виробничих процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем 

механізації. Принципи організації виробничого процесу. 

Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих 

процесів. Виробничий цикл, тривалість виробничого циклу. 

Організаційні типи виробництва (одиничне, серійне, масове), їх 

сутнісна характеристика. Дослідно-експериментальне 

виробництво. Характеристика робочих місць за техніко-економічними 

ознаками в різних організаційних типах виробництва. Порівняльна 

характеристика типів виробництва за ступенем їх ефективності. 

Застосовувані методи організації виробництва. Потокове і не потокове 

виробництво: ознаки, умови застосування, класифікація. 

Особливості організації та основні параметри функціонування потокових 

ліній. Тенденції 

розвитку потокового виробництва на Україні та інших країнах світу. 

Сутність і соціально-економічне значення застосування різних 

форм організації виробництва. Концентрація та розукрупнення 

виробництва. Спеціалізація, кооперування та конверсія виробничих 

підприємств, їх об’єктивна необхідність, сутність показники ефективності та 

рівня розвитку. 
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Тема 13. Виробнича і соціальна інфраструктура 

Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Види 

інфраструктури підприємства. Вплив інфраструктурних підрозділів 

на економіку підприємства. 

Система технічного обслуговування підприємства: поняття і 

функції. Ремонтне, інструментальне, транспортне, енергетичне та 

складське господарства підприємства. 

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства 

в ринкових умовах господарювання. Планування соціального 

розвитку підприємства: забезпечення належних умов праці, побуту і 

проживання працівників; медичного та культурного обслуговування; 

мотивація трудової 

діяльності та підвищення ефективності праці. Активація соціальної 

діяльності підприємства. Сучасні проблеми соціального захисту працівників 

підприємства. 

Визначення капітального будівництва як процесу 

розширеного відтворення об’єктів основного виробництва та інфраструктури, 

а також простого відтворення будівель і споруд. Конкретні функції 

підрозділів капітального будівництва підприємства. Планування розвитку 

інфраструктури. Проектно-кошторисна документація на будівництво, 

реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури. 

 

Тема 14. Якість і конкурентоспроможність продукції 

Загальна сутнісна характеристика продукції (послуг), її класифікація за 

економічним призначенням. Показники обсягу продукції (послуг). 

Номенклатура та асортимент продукції. Товарна, валова і чиста 

продукція. Обсяг реалізованої продукції. 

Поняття, функції і принципи маркетингової діяльності. 

Виробнича, продуктова та комерційна концепції маркетингу. Стратегія і 

тактика маркетингу підприємства, їх вплив на формування програми випуску 

продукції (надання послуг). Особливості визначення попиту на окремі види 

продукції (послуг). Схема формування виробничої програми підприємства, її 

ресурсне обґрунтування. 

Сутнісна характеристика матеріально-технічного 

забезпечення (МТЗ) виробництва, форми та системи МТЗ. Системи живлення 

матеріалами внутрішньовиробничих підрозділів. Обчислення потреби 

підприємства в матеріалах, регулювання запасів. Оптимізація партій поставки 

матеріалів. 

Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Показники та 

методи оцінки якості продукції (послуг). Конкурентоспроможність 

продукції вітчизняних підприємств на ринку: поняття і рівень. 

Багатофакторний вплив підвищення якості виробів на економіку та імідж 

підприємства. Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності 

продукції (послуг) вітчизняних підприємств (технічні, організаційні та 

соціальні). 
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Стандартизація продукції, її складові елементи і принципи 

здійснення. Сфери застосування стандартів та технічних умов, прийнятих в 

Україні. Сертифікація продукції, її економічне значення. Обов’язкова і 

добровільна сертифікація виробів. Міжнародні системи сертифікації та 

національні системи якості. Формування систем якості на вітчизняних 

підприємствах. Економічна та соціальна ефективність стандартизації і 

сертифікації продукції. 

Функції та організація роботи Державного комітету України 

по стандартизації, метрології та сертифікації. Державний нагляд за 

дотриманням вимог стандартів територіальними органами Держстандарту. 

Об’єкти державного нагляду. Відповідальність виробників за порушення 

вимог стандартів. Технічний контроль якості на виробництві, об’єкти та 

основні види технічного контролю. 

 

Тема 15. Мотивація та оплата праці 

Мотивація як процес стимулювання робітників до ефективної трудової 

діяльності. Моделі мотивації трудової діяльності. Вимоги до 

формування системи мотивації праці на підприємствах. Класифікація методів 

мотивації. Фундаментальні принципи та алгоритм регулювання поведінки 

працівників у трудовому колективі. 

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата і додаткова оплата 

праці. Функції оплати праці та їх реалізація. Сучасна державна політика 

оплати праці. Механізм державного регулювання та соціального захисту. 

Політика та основи організації оплати праці на підприємствах (в організаціях). 

Закон України «Про оплату праці». Регулювання оплати праці на основі 

колективного договору. Мінімальна заробітна плата. Тарифно-посадова 

система оплати праці. 

Застосовувані форми заробітної плати. Основні системи оплати 

праці відрядної та почасової форм заробітної плати. Вибір форм і систем 

оплати праці на підприємствах різних форм власності. Колективні форми 

організації оплати праці. 

Доплати і надбавки як самостійний елемент заробітної плати 

для компенсації або винагороди за відхилення від нормальних умов 

роботи. Класифікація доплат. Сутність і види надбавок. Принципи 

формування системи преміювання персоналу. Організація преміювання 

окремих категорій персоналу. 

Сутність і стимулююча роль участі працівників фірми в її 

прибутках (доходах). Системи участі працівників у прибутках на основі 

відносин власності та за результатами виробничо-господарської діяльності. 

Характеристика та ефективність окремих систем участі персоналу фірми 

в прибутках. Зарубіжний та вітчизняний досвід участі працівників у прибутках 

та власності приватизованих підприємств. 

 

Тема 16. Валові витрати і ціни на продукцію 

Поточні витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний 
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показник. Включення поточних витрат виробництва до 

собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат на виробництво за 

окремими ознаками (ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, 

способом обчислення на одиницю продукції). Структура поточних витрат за 

групами первинних елементів на підприємствах різних галузей і тенденція її 

зміни. Критичний обсяг виробництва продукції («точка беззбитковості»), 

методи його знаходження. Вплив окремих чинників на зміну критичного 

обсягу. 

Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. 

Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. 

Порядок розробки кошторису виробництва. Собівартість валової, товарної і 

реалізованої продукції. Витрати на одиницю обсягу товарної продукції. 

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. 

Об’єкти калькулювання та калькуляційні одиниці. Типова номенклатура та 

методика 

обчислення окремих статей калькуляції. Методи прогнозування собівартості 

нових виробів на етапах їх розробки та освоєння виробництва (питомих 

витрат, баловий, агрегатний, кореляційний). 

Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат 

на підприємствах України. Стратегічні напрями регулювання поточних витрат 

на підприємствах різних галузей народного господарства. Шляхи зниження 

поточних витрат у розрахунку на одиницю продукції: підвищення 

технічного рівня виробництва; удосконалення організації виробництва, праці 

та управління; збільшення обсягу виробництва та підвищення якості 

продукції. Визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на 

зменшення поточних витрат. 

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін (тарифів) і 

сфери їх застосування. Методи встановлення ціни: собівартість плюс 

прибуток; забезпечення фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних 

цін (конкуренції); за рівнем попиту тощо. Система знижок і доплат до ціни. 

Державне регулювання ціноутворення. Шляхи вдосконалення ціноутворення 

на продукцію (послуги) в Україні. 
 

 

Тема 17.  Фінансово-економічні результати та 

ефективність діяльності підприємства 

Виручка від реалізації продукції і дохід підприємства. Дохід і прибуток – 

показники фінансових результатів; різниця між ними. Джерела 

формування прибутку (доходу) підприємства. Прибуток – основний показник 

діяльності підприємства. Типова схема використання прибутку. Показники 

прибутку, їх розрахунок. Рівень прибутковості підприємств різних галузей 

економіки України. 

Рентабельність – відносний показник ефективності діяльності 

підприємства. Показники рентабельності та їх розрахунок. Шляхи підвищення 

рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України. 
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Суть і методичні підходи до оцінки загального фінансово-

економічного стану підприємства. Методика розрахунку показників 

фінансового стану підприємства: прибутковості, ліквідності, оборотності, 

стійкості. 

Загальна методологія вимірювання ефективності виробництва. 

Види ефективності (економічна і соціальна; локальна і народногосподарська; 

первісна і мультиплікаційна; абсолютна і порівняльна). Система показників 

ефективності виробництва. Оцінка соціальної ефективності виробництва. 

Класифікація факторів зростання ефективності виробництва: внутрішні і 

зовнішні. 

 

Тема 18. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 

Характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. 

Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих 

суб’єктів господарювання. Класифікація видів економічної безпеки за типами, 

сферами життєдіяльності та конкретними предметами. Способи оцінки 

економічної безпеки підприємства та інших суб’єктів господарювання. 

Можливі загрози економічній безпеці господарюючого суб’єкта. Збитки від 

зниження рівня економічної безпеки окремо взятого підприємства і певної їх 

сукупності. 

Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства 

за умов ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі 

рівня економічної безпеки як основна причина настання кризового 

стану підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка 

і катастрофічна економічна криза; основні причини і наслідки. 

Реакція керівництва фірми на настання економічної кризи: шоку, оборонного 

відступу, визнання кризи, адаптації і зміни поведінки. Розробка програми 

виходу з економічної кризи. 

Стратегія забезпечення належної економічної безпеки 

підприємства. Основні групи чинників, що формують належний рівень 

економічної безпеки підприємства. Розробка власної довгострокової стратегії 

формування високого рівня економічної безпеки фірми. Необхідні заходи і 

ресурси для реалізації стратегії досягнення належної економічної безпеки 

господарюючого суб’єкта. 

Об’єктивна необхідність формування та реалізації національної 

програми антикризового господарювання як важлива складова економічної 

безпеки вітчизняних підприємств та організацій. Змістова характеристика 

державної програми антикризового господарювання, форми та ефективність 

реалізації програми. 

 

Тема 19. Реструктуризація і санація суб’єктів господарювання 

Об’єктивна необхідність і стратегія структурної перебудови економіки 

та її базових галузей. Сутнісна характеристика та організаційні 

форми реструктуризації підприємств (організацій). Вплив реформування 
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форм власності на реструктуризацію виробничо-господарської 

діяльності підприємств. 

Розробка і реалізація програми (бізнес-проекту) реструктуризації 

різних організаційних утворень. Конверсія, диверсифікація та 

розукрупнення виробництва як дійові форми реструктуризації суб’єктів 

господарювання. Холдингові компанії як нові організаційні утворення, 

економічне обґрунтування їх створення в окремих галузях народного 

господарства України. Методичні підходи до визначення ефективності 

реструктуризації різних господарюючих суб’єктів. Вітчизняний та зарубіжний 

досвід реструктуризації суб’єктів господарювання. 

Механізм санації та цілі її проведення. Програма санаційних 

заходів фінансово-економічного характеру. Особливості державної 

підтримки проведення санації потенційно-конкурентноспроможних 

підприємств (організацій). Практика, масштаби та ефективність санації 

господарюючих суб’єктів в Україні. 

 

Тема 20. Банкрутство та ліквідація підприємств 

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства 

(організації). Причини та симптоми банкрутства фірми. Визначення зон 

ризику і банкрутства та реакція господарюючого суб’єкта на настання 

кризового фінансово-економічного стану. Процедура офіційного порушення 

справи про визнання банкрутом того чи іншого підприємства (організації). 

Масштаби і тенденції банкрутства підприємств (організацій) в Україні. 

Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого 

суб’єкта господарювання. Управління майном боржника та оцінка можливих 

наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Комплекс 

організаційно-економічних заходів і допустима тривалість процесу ліквідації 

підприємства (організації)-банкрута. Форми ліквідації підприємств 

(організацій)-банкрутів: фізичне припинення діяльності, розпродаж майна «з 

молотка», перепрофілювання діяльності зі зміною власника тощо. 
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Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

«Організація виробництва» 

 

Тема 1. Організаційні основи виробництва 

Сутність виробничої діяльності. Поняття та цілі підприємства. Правові 

основи функціонування підприємства. Сутність виробничого процесу та його 

структура. Основні принципи організації виробничих процесів. Типи 

виробництва і їхня техніко-економічна характеристика. 

 

Тема 2. Організація виробничого процесу в часі й просторі 

Поняття та структура виробничого циклу. Види рухів предметів праці у 

виробництві. Форми та методи організації виробництва. Поняття виробничої 

структури підприємства, її характеристика. Фактори, що впливають на склад 

виробничої структури. Шляхи реформування виробничих структур великих 

підприємств та об’єднань. 

 

Тема 3. Організація допоміжних та обслуговуючих господарств 

Основи організації і проектування  підрозділів підприємства 

допоміжного виробництва. Призначення та склад цехів допоміжного 

виробництв. Особливості   виробничого   процесу,   їх зв’язок  з організацією 

виробництва в заготівельних, обробних та випускаючих цехах. Виробнича 

інфраструктура: поняття та склад, структура. Система енергетичного 

забезпечення виробництва. Види енергії і розрахунок їх витрат. Організація, 

планування та управління матеріальними потоками. 

 

Тема 4. Планування та його значення в економіці підприємства. 

Види планування 

Сутність планування та його об’єкти. Види планування. Органи 

техніко-економічного планування. 

 

Тема 5. Оперативне планування в системах різних типів 

виробництва 

Сутність, завдання та види оперативного планування. Системи 

оперативно-календарного планування в системах різних типів виробництва. 

 

Тема 6. Планування виробництва та реалізації продукції, його 

матеріально-технічного забезпечення 

План виробництва та реалізації продукції. Номенклатурна політика 

підприємства. Вартісне планування випуску та реалізації продукції. 

Виробнича потужність та метод її розрахунку. Планування потреб у 

матеріалах для основного та допоміжного виробництва. 
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Тема 7.  Планування праці, заробітної плати, кадрів та соціальних 

питань 

Завдання та значення планування праці, заробітної плати, кадрів та 

соціальних питань. Планування чисельності персоналу. Планування 

заробітної плати та фонду споживання. Планування кадрів та зайнятості. 

 

Тема 8. Планування собівартості, прибутку та фінансів 

Показники плану з собівартості. Планування непрямих витрат. 

Планування собівартості продукції нормативно-балансовим метод. Фінансове 

планування на підприємстві та його значення. 

 

Тема 9. Розробка бізнес-плану 

Бізнес-план як комплексний план. Характеристика у бізнес-плані 

виробленої продукції, можливих конкурентів, організації виробництва та 

збуту. Урахування можливого ризику. Резюме бізнес-плану. 
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Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

«Економіка праці і соціально-трудові відносини» 

Тема 1. Економіка праці як напрям наукових досліджень та навчальна 

дисципліна 

Праця як об’єкт вивчення дисципліни «Економіка праці». Предмет та 

завдання дисципліни. Мета та структура курсу.  Сутність та характер праці, її 

соціальні аспекти. Соціальна психофізіологічна характеристика праці. 

Значення праці у розвитку людини. Зміст та характер праці. Характеристика 

категорій праці. Психофізичні чинники праці. Виробничий чинник праці. 

Сутність задоволеністю працею та її структура. 

 

Тема 2.Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 

Характеристика населення. Трудові ресурси: сутність і зміст. 

Демографічний, освітній та професійно-кваліфікаційний аспекти трудових 

ресурсів. Трудовий потенціал: поняття, структура та показники. Трудовий 

потенціал працівника. Трудовий потенціал підприємства. Трудовий потенціал 

суспільства. Якість населення країни та персоналу підприємства. Динаміка 

змін у структурі. 

 

Тема 3. Соціально-трудові відносини як система 

Характеристика соціально-трудових відносин. Форми соціально-трудових 

відносин. Типи соціально-трудових відносин. Методи регулювання соціально-

трудових відносин. 

Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві. Поняття 

соціального захисту та його основні напрямки у сфері праці. Соціальні 

гарантії. Якість трудового життя як критерій оцінки стану соціально-трудових 

відносин. 

 

Тема 4. Соціальне партнерство 

Поняття та суть соціального партнерства, його роль у регулюванні 

соціально-трудових відносин і використанні трудових ресурсів. Складові 

системи соціального партнерства та механізм її функціонування.  

Порядок ведення переговорів на національному рівні та укладення 

генеральної угоди. Суб’єкти і порядок ведення переговорів на 

територіальному та галузевому рівнях. Зміст галузевих і територіальних угод. 

Соціальне партнерство на виробничому рівні. Колективний договір як 

основний нормативний акт регулювання трудових відносин на рівні 

підприємства.  

Досвід застосовування принципів соціального партнерства в країнах з 

розвиненою економікою. Правові та організаційні проблеми становлення 

соціального партнерства в Україні. 

 

Тема 5. Ринок праці та його регулювання 

Ринок праці як система суспільних відносин в узгодженні інтересів 
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роботодавців та найманої робочої сили. Сутність, зміст та структура ринку 

праці. Сегменти ринку праці. Функції ринку праці. Попит та пропозиція на 

ринку праці. Особливості пропозиції праці у кризовій економіці. Регулювання 

ринку праці. 

 

Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості 

Поняття зайнятості та її соціально-економічна сутність. Основні принципи 

зайнятості в Україні. Статуси зайнятості. Види зайнятості. Форми зайнятості. 

Критерії і показники ефективної та раціональної зайнятості.  

Безробіття як соціально-економічне явище. Види безробіття. Визначення 

безробіття за Законом України та за міжнародними нормами. Проблеми 

зайнятості, безробіття та доходів у сфері соціально-трудових відносин. 

Державна політика у сфері регулювання зайнятості населення. 

 

Тема 7. Організація і нормування праці 

Мета та завдання організації праці на підприємстві. Основні напрямки 

організації праці. Поділ та кооперування праці. Нормування праці. Трудовий 

процес та його раціоналізація, організація робочих місць.  

Умови праці та чинники їх формування. Психофізіологічні організації 

праці. Економічна і соціальна ефективність удосконалення організації праці. 

 

Тема 8. Продуктивність та ефективність праці 

Поняття ефективності праці. Показники ефективності: продуктивність і 

рентабельність праці. Продуктивність праці як показник економічного аспекту 

ефективності праці. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.  

Чинники, які впливають на продуктивність праці. Резерви підвищення 

продуктивності праці. Продуктивність та рівень оплати праці. 

 

Тема 9. Політика доходів та оплата праці 

Політика доходів на сучасному етапі розвитку економіки України. Рівень 

життя; поняття і чинники, які його визначають. Структура доходів населення. 

Трудові та нетрудові доходи. Розподіл доходів населення у ринковий 

економіці. Прожитковий мінімум та методи його розрахунку.  

Сутність і зміст понять вартості та ціни робочої сили. Мінімальні соціальні 

стандарти рівня життя населення. Соціальні трансферти як елементи 

формування рівня життя та доходів. 

Заробітна плата в економічній системі. Функції, елементи і принципи 

організації заробітної плати. Структура заробітної плати форми і системи 

заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Причини розрізнення в 

заробітній платі. Преміювання працівників. Участь працівників у прибутках. 

Необхідність та форми державного регулювання заробітної плати в 

економічній системі. Організаційно-економічний механізм удосконалення 

оплати праці на підприємстві. 
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Тема 10. Планування праці 

Методика планування праці. Завдання, зміст та показники плану за працею, 

порядок та його розробки. Планування та аналіз чисельності, структури та 

руху кадрів, планування та аналіз продуктивності праці. Планування та аналіз 

заробітної плати. 

 

Тема 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці 

Облік і аудит у сфері праці. Сутність та цілі аудиту в трудовій сфері. 

Підготовчий етап аудиторської перевірки. Збір, обробка і аналіз інформації. 

Ефективність аудиту у трудовій сфері. 

 

Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери 

Специфіка досліджень проблем соціально-трудової сфери в умовах 

ринку. Сутність, цілі та завдання соціологічних досліджень у сфері праці. 

Розробка програми соціологічного дослідження. Регулювання та 

вдосконалення соціально-трудових відносин. Трудове законодавство України: 

відповідність міжнародним нормам. 

 

Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток 

соціально-трудових відносин 

Міжнародна організація праці (МОП) цілі та завдання. Структура МОП 

міжнародна трудова міграція. Методи праці МОП. Основні сфери 

використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у 

міжнародній практиці. Участь України в міжнародній організації праці та 

інших подібних європейських і світових структурах. 

 

Тема 14. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових 

відносин 

Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу. 

Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. Зарубіжний 

досвід регулювання відносин у сфері зайнятості. Еволюція політики доходів і 

досвід їх регулювання в зарубіжних країнах. Актуальні проблеми розвитку 

соціально-трудових відносин в Україні в контексті світового досвіду. 
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Додаток 2.   

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО 

ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Перелік питань з  навчальної дисципліни 

«Економіка ( мікро-, макроекономіка)» 

1. Обґрунтуйте місце мікроекономіки в системі економічних наук. 

2. Розкрийте поняття виробничої функції, економічний зміст ізокости, ізокванти 

та їх графічне зображення. 

3. Дайте характеристику моделі досконалої конкуренції, доведіть переваги та 

недоліки цієї ринкової структури. 

4. Порівняйте основні ознаки чистої монополії та монополістичної конкуренції, 

чистої монополії та олігополії.  

5. Проаналізуйте закон попиту та його графічне відображення. 

6. Проаналізуйте закон пропозиції та його графічне відображення. 

7. Побудуйте та розкрийте економічний зміст кривих байдужості 

8. Охарактеризуйте види витрат фірми, їх графічне зображення та 

взаємозв’язки.  

9. Охарактеризуйте ефект доходу та ефект заміщення. У чому парадокс 

Гіффена? 

10. Обґрунтуйте рівновагу споживача, зазначте її економічну, алгебраїчну та 

графічну інтерпретацію.  

11. Опишіть поведінку фірми щодо ціни та обсягу продукції на 

олігополістичному ринку. 

12. Дайте визначення та характеристику праці як фактора виробництва. 

13. Охарактеризуйте ринок землі. Формування земельної ренти. 

14. Дайте визначення та характеристику економічної ефективності та добробуту. 

15. Назвіть умови ринкової рівноваги. Охарактеризувати ефекти зсуву кривої 

попиту й кривої пропозиції. 

16. Обґрунтуйте формування заробітної плати на досконало конкурентному 

ринку праці та в умовах недосконалої конкуренції.  

17. Побудуйте та охарактеризуйте криву  «доход-споживання». Розкрийте 

сутність закону Енгеля.  

18. Означте вплив нецінових факторів на обсяг ринкового попиту та ринкової 

пропозиції. 

19. Розкрийте сутність та економічне значення еластичності попиту і пропозиції. 

20. Обґрунтуйте закон спадаючої граничної продуктивності. 

21. Поясність ефекти від збільшення масштабу виробництва у довгостроковому 

періоді. 

22. Обґрунтуйте визначення обсягів виробництва та особливості формування 

ціни на ринку монополістичної конкуренції.  

23. Розкрийте сутність змов та картельних угод  як моделей поведінки фірми на 

ринку олігополії. 

24. Поясніть  особливості  формування похідного попиту на ресурси.  

25. Охарактеризуйте ринок капіталу, формування рівноваги на ринку капіталу.  

26. Обґрунтуйте значення підприємницьких здібностей як  ресурсу фірми. 
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27. Поясніть взаємозв’язок часткової та загальної ринкових рівноваги.  

28. Назвіть та поясніть взаємодію об’єктів і суб’єктів мікроекономіки. 

29. Розкрийте особливості споживацького вибору та корисність. 

30. Розкрийте сутність ефективності розподілу та ефективності виробництва. 

31. Розкрийте сутність та типи економічного зростання. 

32. Порівняйте неокласичні та кейнсіанські моделі економічного зростання.  

33. Розкрийте методологічні основи макроекономіки як науки. 

34. Охарактеризуйте сутність та методи обчислення ВВП як показника 

системи національних рахунків.  

35. Дайте характеристику номінальному і реальному ВВП. Проведіть 

порівняльний аналіз індексів.  

36. Обґрунтуйте розподіл сукупного доходу суспільства.  Побудуйте криву 

Лоренца. 

37. Розкрийте взаємозв’язок доходу, споживання і заощаджень.  

38. Поясніть, в чому полягає економічний зміст та функції інвестицій.  

39. Побудуйте модель сукупного попиту. Вкажіть цінові та нецінові чинники 

сукупного попиту. 

40. Побудуйте модель сукупної пропозиції. Вкажіть цінові та нецінові 

чинники сукупної пропозиції. 

41. Охарактеризуйте модель AD-AS як базову модель макроекономічної 

рівноваги. 

42. Представте графічну інтерпретацію моделі «кейнсіанський хрест» та дайте 

їй характеристику. 

43. Представте графічну інтерпретацію моделі «вилучення-ін’єкції» та дайте 

їй характеристику. 

44. Розкрийте сутність та причини циклічності економічного розвитку. види і 

тривалість циклів. 

45. Розкрийте сутність, види та наслідки інфляції. 

46. Розкрийте сутність, причини та види безробіття.  

47. Побудуйте та охарактеризуйте модель IS-LM. 

48. Розкрийте сутність, функції та види податків. Побудуйте криву Лаффера.  

49. Вкажіть  причини виникнення та джерела фінансування бюджетного 

дефіциту.  

50. Охарактеризуйте умови становлення рівноваги на грошову ринку. 

51. Розкрийте сутність,  цілі та види монетарної політики держави.  

52. Охарактеризуйте сутність банківської системи. Функції банків.  

53. Дайте характеристику  депозитного та грошового мультиплікаторів.  

54. Дайте характеристику складових платіжного балансу країни.  

55. Побудуйте та дайте характеристику моделі Манделла-Флемінга. 

56. Розкрийте сутність та назвіть види валютних курсів. 

57. Охарактеризуйте сутність та форми зовнішньоекономічної діяльності. 

58. Порівняйте класичну та монетаристську  теорії ринку праці. 

59. Побудуйте та охарактеризуйте криву Філліпса.  

60. Розкрийте сутність соціальної політики держави. 
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Перелік питань з  навчальної дисципліни  

«Планування та економічний розвиток» 

1. Характеристика сутності і об’єктивної необхідності планування 

діяльності підприємства. 

2.  Характеристика принципів планування діяльності підприємства. 

3. Охарактеризуйте систему планів підприємства. 

4. Назвіть основні види планування. Та охарактеризуйте  стратегічне, 

тактичне (поточне) і оперативне планування. 

5. Розкрийте сутність бізнес-плану, його актуальність на сучасному 

етапі, назвіть типові розділи бізнес-плану. 

6. Охарактеризуйте промислове підприємство як основну ланку 

промисловості. Назвіть елементи організаційної  та виробничої структура 

підприємства. 

7. Вкажіть етапи складання плану збуту продукції, його зміст та 

призначення. 

8. Охарактеризуйте маркетингові дослідження як основу планування 

збуту продукції. Поясніть поняття «життєвий цикл товару». 

9. Вкажіть роль планування реклами та комунікаційної політики у 

здійсненні планів збуту продукції.  

10. Вкажіть зміст і основні завдання виробничої програми підприємства 

та надайте структуру виробничої програми. 

11. Вкажіть етапи планування виробничої програми підприємства та її 

вартісні і натуральні показники. 

12. Охарактеризуйте виробничу потужність підприємства, та назвіть її 

види. 

13. Доведіть необхідність обґрунтування виробничої програми 

виробничою потужністю та поясніть значення коефіцієнта завантаження 

обладнання. 

14. Вкажіть зміст і завдання оперативно-календарного планування, та 

його основні складові. 

15. Охарактеризуйте систему оперативного планування (подетальна, 

покомплектна й позамовна). 

16. Вкажіть сутність понять «ритмічність» і «рівномірність» 

виробництва. Які існують методи планування і оцінки рівня ритмічності 

виробництва на підприємстві? 

17. Назвіть мету складання, зміст, та показники плану з персоналу та 

оплати праці. 

18. Охарактеризуйте продуктивність праці, назвіть методи планування 

продуктивності праці та шляхи підвищення продуктивності праці. 

19. Вкажіть необхідність планування чисельності персоналу та методику 

розрахунку планового балансу робочого часу працівника. 

20. Як організація оплати праці. Вкажіть склад і структуру заробітної 

плати. Вкажіть яким має бути співвідношення темпів зростання 

продуктивності праці і зарплати. 
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21. Назвіть форми і системи оплати праці, їх сутність та доцільність 

застосування. 

22. Вкажіть зміст плану по собівартості продукції та послідовність його 

розробки. 

23. Назвіть класифікацію витрат підприємства та фактори впливу на 

зміну собівартості продукції. 

24. Доведіть необхідність групування витрат за статтями і елементами. 

Дайте визначення калькуляції та назвіть її типові статті витрат. 

25. Назвіть методи планування фонду заробітної плати і дайте їх 

характеристику. 

26. Назвіть суть та завдання фінансового плану підприємства . 

27. В чому полягає необхідність планування прибутковості 

підприємства. Охарактеризуйте рентабельність як відносний показник 

ефективності роботи підприємства. 

28. Охарактеризуйте критичний обсяг виробництва продукції та надайте 

аналітичний метод визначення точки беззбитковості. 

29. Планування економічного розвитку підприємства. 

30.  Вкажіть суть організації виробництва та назвіть основні принципи 

раціональної організації виробництва. 

31. Назвіть суспільні форми організації виробництва. 

32. Охарактеризуйте виробничий процес, назвіть його склад і структура. 

Дайте визначення основним, допоміжним та обслуговуючим процесам. 

33. Охарактеризуйте виробничий цикл та його структуру. Як 

розраховується тривалість виробничого циклу. 

34. Назвіть шляхи скорочення тривалості виробничого циклу та доведіть 

економічне значення скорочення його тривалості. 

35. Назвіть організаційні типи виробництва і їх техніко-економічна 

характеристика. Залежність ефективності виробництва від типу виробництва. 

36. Охарактеризуйте сутність трудового процесу та вкажіть структуру 

робочого часу і часу перерв. 

37. Назвіть методи дослідження трудових процесів. Вкажіть мету 

проведення фотографії робочого часу. 

38. Назвіть методи дослідження трудових процесів. Вкажіть мету 

проведення хронометражу. 

39. Охарактеризуйте виробничу інфраструктура підприємства.  

40. Як відбувається організація обслуговування виробничого процесу. 

41. Вкажіть призначення ремонтної служби на підприємстві  та доведіть 

необхідність існування системи планово-попереджувальних ремонтів. 

42. Вкажіть призначення інструментального господарства та шляхи 

підвищення ефективності роботи інструментального господарства. 

43. Вкажіть призначення енергетичного господарства промислового 

підприємства та шляхи поліпшення використання енергоресурсів на 

підприємстві. 

44. Вкажіть призначення транспортного і складського господарства 

підприємства. 
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45. Доведіть необхідність забезпечення конкурентоспроможності 

продукції підприємства.  

46. Охарактеризуйте  якість продукції підприємства,  дайте тлумачення 

понять  «стандартизація і сертифікація продукції». 

47. В чому полягає державне регулювання та внутрішньовиробничий 

технічний контроль якості продукції. Назвіть зовнішні і внутрішні чинники 

впливу на якість продукції. 

48. Вкажіть суть поняття «нова продукція» та доведіть її значимість для 

підприємства. 

49. Назвіть етапи планування, створення та освоєння нової продукції на 

підприємстві. Охарактеризуйте зміст наукової і технічної підготовки 

виробництва. 

50. Назвіть етапи планування створення і освоєння нової продукції на 

підприємстві. Охарактеризуйте зміст конструкторської і технологічної 

підготовки виробництва. 
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Перелік питань з  навчальної дисципліни 

««Економіка підприємства»» 

1. Поняття підприємства як організаційно виокремленої ланки та 

економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери.  

2. Місія і множинні цілі підприємства. Головні напрямки діяльності 

підприємства (маркетингова, інноваційна, виробнича, економічна та 

соціальна). 

3. Правові основи функціонування підприємства. Статут, колективний 

договір та інші правові документи.  

4. Класифікація підприємств за певними ознаками.  

5. Виробнича структура підприємства, її види і чинники формування.  

6. Загальна структура підприємств та організацій.  

7. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств (організацій). 

Мета їх створення, особливості та ефективність діяльності.  

8. Поняття і загальна характеристика ринкового середовища 

господарювання підприємств та організацій.  

9. Складові елементи ринкової інфраструктури. Загальні принципи та 

етичні норми поведінки господарюючих суб’єктів.  

10.Сутність, основні функції, принципи здійснення і види 

підприємництва.  

11.Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності.  

12.Державна політика активізації підприємницької діяльності в Україні.  

13.Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій 

діяльності (договори, контракти, угоди)  

14.Форми співробітництва у сферах виробництва, товарообміну і торгівлі, 

фінансових відносин.  

15.Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. 

Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи, види.  

16.Спільні підприємства в системі міжнародного бізнесу. Тенденції і 

проблеми розвитку спільних підприємств в Україні.  

17.Об’єктивні необхідність і поняття управління суб’єктами 

господарювання.  

18.Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції 

управління підприємствами та організаціями (установами).  

19.Методи управління діяльністю підприємств: поняття і теоретико-

методологічна основа класифікації методів управління.  

20.Основні типи організаційних структур управління: лінійно-

функціональні, дивізіональні, матричні.  

21.Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями 

. 
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22.Поняття персоналу підприємства. Поділ персоналу за професіями, 

спеціальностями і кваліфікацією.  

23.Особливості структури персоналу підприємств та організацій різних 

типів, розмірів і форм власності.  

24.Визначення чисельності окремих категорій працівників. 

Обґрунтування раціональної структури персоналу підприємств різних типів та 

інфраструктурних організацій.  

25.Поняття та особливості системи управління персоналом підприємств.  

26.Методи оцінки і відбору працівників для підприємств. Форми та 

ефективність підготовки, перенавчання і підвищення кваліфікації кадрів.  

27.Зарубіжний досвід формування та ефективного використання 

трудового потенціалу фірми.  

28.Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна 

підприємства.  

29.Оцінка основних фондів підприємства.  

30.Видова класифікація та структура основних фондів, чинники і 

тенденції її динаміки на виробничих підприємствах.  

31.Характеристика процесу відтворення основних фондів. 

32.Знос основних фондів.  

33.Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань на 

повне відновлення основних фондів.  

34.Основні показники рівня ефективності використання основних фондів 

підприємства.  

35.Методи амортизації засобів праці.  

36.Просте та розширене відтворення основних фондів.  

37.Напрями інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання 

основних фондів підприємства. За нормальних умов господарювання.  

38.Елементний склад оборотних фондів, їх характеристика.  

39.Нормування витрат і розрахунки необхідного обсягу оборотних фондів 

підприємства.  

40.Сучасна політика ресурсозбереження та ефективність її здійснення.  

41.Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їхній вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку.  

42.Поняття та елементний склад нематеріальних активів.  

43.Сутнісна характеристика оборотних коштів підприємства. 

44.Основні показники рівня ефективності використання оборотних 

коштів.  

45.Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.  

46.Сутнісна характеристика та функціонально-елементний склад 

інвестицій підприємства.  

47.Різновиди та структура капітальних вкладень, тенденції її зміни у часі.  
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48.Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих 

інвестицій.  

49.Обґрунтування конкретних джерел фінансування капітальних вкладень 

та обчислення необхідного їх обсягу відповідно до можливих варіантів 

економічної ситуації на ринку і підприємстві.  

50.Формування і регулювання фінансових інвестицій на підприємстві.  

51.Об’єктивна необхідність залучення іноземних інвестицій на 

підприємстві.  

52.Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій.  

53.Чинники ефективності підвищення капітальних вкладів.  

54.Організаційно-фінансові підвищення ефективності обігу цінних 

паперів. 

55.Інвестиційні проекти підприємств та організацій.  

56.Бізнес-план інвестиційного проекту.  

57.Поняття і змістовна характеристика інноваційних процесів.  

58.Вплив новин (нововведень) на виробництво.  

59.Сутнісна характеристика науково-технічного прогресу. Еволюційні та 

революційні форми НТП.  

60.Загальні та пріоритетні напрями НТП.  

61.Організаційний прогрес як узагальнене явище використання 

економічних, соціальних та юридичних нововведень.  

62.Оцінка ефективності технічних нововведень.  

63.Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень.  

64.Сутнісна характеристика техніко-технологічної бази виробництва.  

65.Складники техніко-технологічної бази, шляхи її формування на 

підприємстві.  

66.Змістова характеристика і форми технічного розвитку підприємства.  

67.Організаційно-економічне управління технічним розвитком 

підприємства., його передбачуваність, етапність та послідовність.  

68.Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва . Види лізингу.  

69.Організаційно-правові основи здійснення лізингу.  

70.Поняття, види і чинники формування виробничої потужності 

підприємства.  

71.Загальні методичні принципи розрахунку виробничої потужності 

підприємства.  

72.Показники та шляхи підвищення використання виробничих 

потужностей.  

73.Сутнісна характеристика та структура виробничого процесу.  

74.Принципи організації виробничого процесу.  

75.Організаційні типи виробництва (одиничне, серійне, масове.), їх 

сутнісна характеристика.  
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76.Методи організації виробництва.  

77.Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм 

організації виробництва.  

78.Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства: суть і значення.  

79.Система технічного обслуговування підприємства.  

80.Планування соціального розвитку підприємства. Сучасні проблеми 

соціального захисту працівників підприємства.  

81.Відтворення і розвиток інфраструктури підприємства.  

82.Методи і принципи державного регулювання економіки та окремих 

суб’єктів господарювання.  

83.Державне економічне регулювання виробничо-господарської 

діяльності підприємств.  

84.Прогнозування розвитку суб’єктів господарювання: мета та принципи.  

85.Планування як домінантна функція управління, принципи планування.  

86.Система планів підприємства. Методи планування та розвитку 

підприємства.  

87.Сутність та основні етапи стратегічного планування діяльності 

підприємства.  

88.Бізнес-планування, його роль та призначення для передбачення 

перспектив розвитку виробництва.  

89.Тактичне та оперативне планування на підприємстві.  

90.Поняття та класифікація продукції (послуг).  

91.Показники обсягу продукції: натуральні та вартісні.  

92.Товарна, валова і чиста продукція. Обсяг реалізованої продукції 

(продажу).  

93.Функції, принципи і концепції маркетингової діяльності на 

підприємстві.  

94.Виробнича програма підприємства, її ресурсне забезпечення.  

95.Матеріально-технічне забезпечення виробництва.  

96.Обчислення потреби підприємства в матеріалах. Запаси матеріалів та 

їх регулювання.  

97.Якість продукції як економічна категорія.  

98.Показники якості продукції, їх характеристика та методи оцінки.  

99.Технічні, організаційні та соціальні шляхи підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції підприємств України.  

100.Стандартизація та сертифікація продукції підприємств.  

101. Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний 

контроль.  

102.Продуктивність праці як економічна категорія. Показники рівня 

продуктивності праці.  
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103.Динаміка і резерви підвищення продуктивності праці на 

підприємствах різних галузей економіки України за сучасних умов 

Господарювання  

104.Поняття системи мотивації праці. Характеристики багатофакторних 

моделей мотивації.  

105.Класифікація методів мотивації.  

106.Поняття оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата.  

107.Основні функції заробітної плати. Державна політика оплати праці.  

108.Основи організації оплати праці на підприємствах.  

109.Тарифно-посадова система оплати праці.  

110.Основні системи оплати праці, форм заробітної плати.  

111.Доплати і надбавки до заробітної плати.  

112.Основні принципи формування системи преміювання персоналу.  

113.Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках 

підприємства.  

114.Витрати підприємства та собівартість продукції (послуг).  

115.Класифікація витрат підприємства.  

116.Система управління витратами на підприємстві.  

117.Змінні та постійні витрати підприємства. Критичний обсяг 

виробництва продукції.  

118.Зміст та методика обчислення кошторису виробництва.  

119.Собівартість валової, товарної і реалізованої продукції. Витрати на 

одиницю обсягу товарної продукції.  

120.Обчислення собівартості окремих виробів. Методика обчислення 

окремих статей калькуляції.  

121.Методи прогнозування собівартості нових виробів: питомих витрат, 

баловий, агрегатний, кореляційний.  

122.Стратегія і шляхи зниження поточних витрат на підприємствах 

України.  

123.Поняття, роль і функції ціни у ринковій економіці. Види цін 

(тарифів).  

124.Методи встановлення ціни на продукцію.  

125.Загальна характеристика фінансової діяльності підприємств 

(організацій).  

126.Фінансовий план підприємства.  

127.Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів 

діяльності підприємства.  

128.Джерела формування прибутку і доходу підприємства.  

129.Валовий, чистий та реінвестований прибуток. Практика використання 

прибутку підприємства.  
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130.Рентабельність як відносний показник ефективності роботи 

підприємства. Методика обчислення рентабельності.  

131.Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Показники 

прибутковості, ліквідності, ділової активності та методи їх обчислення.  

132.Ефективність виробництва: характеристика, показники вимірювання, 

чинники підвищення.  

133.Економічна безпека суб’єктів господарювання.  

134.Поняття економічної кризи підприємства. Програми виходу з 

економічної кризи.  

135.Стратегія формування високого рівня економічної безпеки фірми. 

Необхідні заходи і ресурси для реалізації стратегії.  

136.Національна програма антикризового господарювання.  

137.Сутнісна характеристика та організаційні форми реструктуризації 

підприємств (організацій). 

138. Конверсія, диверсифікація та розукрупнення виробництва як дійові 

форми реструктуризації суб’єктів господарювання.  

139.Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів. 

Практика, масштаби та ефективність санації господарюючих суб’єктів в 

Україні.  

140.Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств 

(організацій). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Перелік питань з  навчальної дисципліни 

«Організація виробництва» 

1. Сутність виробничої діяльності.  

2. Поняття та цілі підприємства.  

3. Правові основи функціонування підприємства.  

4. Сутність виробничого процесу та його структура.  

5. Основні принципи організації виробничих процесів.  

6. Типи виробництва і їхня техніко-економічна характеристика.  

7. Поняття та структура виробничого циклу.  

8. Види рухів предметів праці у виробництві.  

9. Форми та методи організації виробництва.  

10. Поняття виробничої структури підприємства, її характеристика.  

11. Фактори, що впливають на склад виробничої структури.  

12. Шляхи реформування виробничих структур великих підприємств та 

об'єднань.  

13. Основи організації і проектування підрозділів підприємства 

допоміжного виробництва.  

14. Призначення та склад цехів допоміжного виробництва.  

15. Особливості виробничого процесу, їх зв'язок з організацією 

виробництва в заготівельних, обробних та випускаючих цехах.  

16. Виробнича інфраструктура: поняття та склад, структура.  

17. Система енергетичного забезпечення виробництва.  

18. Види енергії і розрахунок їх витрат.  

19. Організація, планування та управління матеріальними потоками.  

20. Сутність планування та його об'єкти.  

21. Види планування.  

22. Органи техніко-економічного планування.  

23. Сутність, завдання та види оперативного планування.  

24. Системи оперативно-календарного планування в системах різних 

типів виробництва.  

25. План виробництва та реалізації продукції.  

26. Номенклатурна політика підприємства.  

27. Вартісне планування випуску та реалізації продукції.  

28. Виробнича потужність та метод її розрахунку.  

29. Планування потреб у матеріалах для основного та допоміжного 

виробництва.  

30. Завдання та значення планування праці, заробітної плати, кадрів та 

соціальних питань. Планування чисельності персоналу.  

31. Планування заробітної плати та фонду споживання.  

32. Планування кадрів та зайнятості.  

33. Показники плану з собівартості.  

34. Планування непрямих витрат.  

35. Планування собівартості продукції нормативно-балансовим метод.  

36. Фінансове планування на підприємстві та його значення.  
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37. Бізнес-план як комплексний план.  

38. Характеристика у бізнес-плані виробленої продукції, можливих 

конкурентів, організації виробництва та збуту.  

39. Урахування можливого ризику.  

40. Резюме бізнес-плану.  

41. Історія розвитку науки про організацію виробництва.  

42. Форми організації виробництва.  

43. Поняття форми організації виробництва. Види спеціалізації 

виробництва.  

44. Резерви скорочення тривалості виробничого циклу.  

45. Форми організації виробництва.  

46. Поняття форми організації виробництва.  

47. Види спеціалізації виробництва.  

48. Шляхи підвищення ефективності допоміжного виробництва.  

49. Вплив технологічного планування підприємства на матеріальне 

обслуговування.  

50. Види оперативно – календарного планування на підприємстві.  

51. Основні принципи планування.  

52. Особливості системи оперативного планування в серійному 

виробництві.  

53. Організація і проектування гнучких виробничих систем (ГВС).  

54. Методи та прийоми оптимізації виробничої програми.  

55. Шляхи поліпшення використання виробничої потужності.  

56. Сучасні проблеми формування й застосування системи 

преміювання персоналу підприємств та організацій.  

57. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці на 

підприємствах і в організаціях.  

58. Особливості планування собівартості заготівельних робіт.  

59. Шляхи вдосконалення фінансового планування в умовах 

реформування фінансового механізму.  

60. Дослідження привабливості продукції, продукції призначеної для 

випуску й реалізації.  

61. Попередження ризикових ситуацій та методи запобігання втрат у 

бізнес-планування. 
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Перелік питань з  навчальної дисципліни 

«Економіка праці і соціально-трудові відносини» 

1. Економіка праці і соціально-трудові відносини на сучасному етапі 

розвитку суспільства: мета вивчення, об’єкт і предмет дослідження. 

2. Сутність категорії «праця» та її соціально-економічні характеристики. 

3. Роль праці в розвитку людини і суспільства. 

4. Зміст, характер і види праці. Еволюція праці як чинника виробництва. 

5. Розкрийте поняття трудового потенціалу. 

6. Кількісна і якісна характеристика трудового потенціалу. 

7. Основні особливості трудового потенціалу працівника. 

8. Відмінність трудового потенціалу підприємства від трудового 

потенціалу суспільства. 

9. Поняття відтворення населення, типи відтворення населення. 

10. Населення як демографічна категорія. Поділ населення на економічно 

активне і економічно пасивне. 

11. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. 

12. Ринок праці: сутність, функції та складові. 

13. Мобільність робочої сили та сегменти ринку праці. 

14. Дайте характеристику кон&apos;юнктури ринку праці. 

15. Соціально-економічна суть та форми зайнятості. 

16. Види зайнятості та їх характеристика. 

17. Безробіття як соціально-економічне явище. 

18. Форми безробіття та причини його виникнення. 

19. Принципи і форми регулювання зайнятості. 

20. Державна політика в сфері регулювання зайнятості. 

21. Поняття «соціальний захист». Напрямки соціального захисту 

населення. 

22. Соціальні гарантії працездатному населенню за законодавством 

України. 

23. Сутність соціально-трудових відносин. Сторони і суб’єкти соціально-

трудових відносин. 

24. Принципи і типи соціально-трудових відносин. 

25. Соціальне партнерство і його роль у функціонуванні ринкової 

економіки. 

26. Основні форми і принципи соціального партнерства. 

27. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального 

партнерства. 

28. Трудовий конфлікт, випадки та причини його виникнення. Основні 

форми вирішення трудового конфлікту. 

29. Поняття, зміст і завдання організації праці. 

30. Сутність поділу та кооперації праці. 

31. Організація робочих місць та їх класифікація. 

32. Сутність факторів, що характеризують умови праці. 

33. Сутність, значення і об’єкти нормування праці. 



50 

34. Система нормативів і норм праці. 

35. Поняття ефективності праці. Продуктивність праці і рентабельність 

праці як основні показники її ефективності. 

36. Показники і методи виміру продуктивності праці. 

37. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці. 

38. Вплив заробітної плати на рівень продуктивності праці. 

39. Рівень життя та фактори, які його визначають. 

40. Політика держави у сфері доходів населення. 

41. Прожитковий мінімум, методи його розрахунку. Державне 

регулювання заробітної плати. 

42. Сутність і структура заробітної плати. Формування заробітної плати в 

ринкових умовах. 

43. Основи організації оплати праці. 

44. Форми оплати праці та їх характеристика. 

45. Сутність і значення планування праці та основні трудові показники. 

46. Планування чисельності персоналу. 

47. Планування фонду заробітної плати за категоріями працюючих. 

48. Сутність планування продуктивності праці. 

49. Планування соціального розвитку трудових колективів. 

50. Система трудових показників на підприємстві та методи їх 

планування. 

51. Аудит у трудовій сфері: напрями, етапи і методи проведення. 

52. Форми звітності у сфері праці. 

53. Зміст, завдання і напрями моніторингу соціально-трудової сфери. 

54. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні. 

55. Методологія і методика дослідження ринку праці. 

56. Сутність та цілі соціологічних досліджень у сфері праці. 

57. Історія виникнення МОП, її структура і пріоритетні напрямки 

діяльності. 

58. Програми розвитку і регулювання соціально-трудових відносин, які 

використовуються у світовому товаристві. 

59. Соціально-економічна концепція людського розвитку. Індекс 

людського розвитку. 

60. Вплив глобалізації на економіку праці й соціально-трудові відносини. 
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Додаток 3.   

СИТУАТАЦІЙНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Перелік ситуаційних практичних завдань з   

навчальної дисципліни «Економіка ( мікро-, макроекономіка)» 

 

Задача 1 

Кваліфікований економіст, який за одну годину заробляє 100 грн, 

вирішив відремонтувати власну квартиру. Він має достатньо навичок, щоб 

зробити цей ремонт власноруч та швидше, ніж професійний майстер. На 

виконання такої роботи економісту потрібно буде 50 годин, у той час як 

майстру – 80 годин. Розрахуйте, при якій максимальній ціні послуг майстра 

(за одну годину роботи) економісту вигідно його найняти для проведення 

ремонту квартири.  
 

Задача 2.  

В одному регіоні України функція попиту на певний товар має вигляд: Q 

d 1 = 6 – 0,2P1, а функція пропозиції: Q s 1 = 1 + 0,2P1. В іншому регіоні 

відповідні функції на той самий товар мають такий вигляд: Q d 2 = 3 – 0,1P2, Q 

s 2 = –1 + 0,4P2.  

Запитання: 1. Які рівноважні ціни на даний товар встановляться на 

замкнених ринках кожного регіону?  

2. Припустимо, що між обома регіонами розпочалася вільна торгівля з 

нульовими транспортними витратами.  З якого регіону товар буде вивозитися? 

 

Задача 3.  

Чисельність населення країни складає 100 млн. чол., 24 млн. чол. – діти 

до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у 

психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 30 млн. чол. вибули зі 

складу робочої сили; 4 млн. 600 тис. чол. – безробітні; 1 млн. чол. –

 працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. 

Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте: 

а) величину робочої сили; 

б) рівень безробіття. 

 

Задача 4.  

Припустимо, що державні закупівлі дорівнюють G = 500, податкова 

функція має вид Т = 0,4Y, функція трансфертів Тr = 0,2Y, рівень цін Р = 1, 

державний борг Dg = 1000 при ставці відсотка і = 0,1. Реальний обсяг 

виробництва дорівнює 2000, а потенційний складає 2500. 

а) чи є сальдо держбюджету позитивним або негативним; 

б) який розмір структурного дефіциту держбюджету? 

в) який розмір циклічного дефіциту держбюджету? 
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Задача 5.  

На основі класичної моделі рівноважного обсягу виробництва 

розрахувати рівень середньої ціни, якщо сукупний випуск товарів в країні 

складає 30 млрд. грн.; кількість грошей в обігу дорівнює 10 млрд. грн., а 

швидкість їх обігу дорівнює 6. 

  

Задача 6. 

 Реальний обсяг виробництва дорівнює 75 млрд. євро. Рівень цін 

становить 110%. Кількість грошей в економіці 20 млрд. євро.  

Розрахувати швидкість обертання грошей в економіці. 

 

Задача 7.  

Обчислити темп приросту та темп зростання ВВП у 2019 р. порівняно з 

2018 р., якщо обсяг виробництва у 2019 р. становив 28 млрд. гр. од., а обсяг 

виробництва в 2018 р. – 25 млрд. гр. од. 

 

Задача 8.  

За даними розрахувати обсяг валового внутрішнього продукту. 

Розрахунок Млрд. євро 

Особисті споживчі витрати 1145 

Державні закупівлі товарів та 

послуг 
25 

Чисті приватні внутрішні 

інвестиції 
20 

Амортизація 8 

Експорт товарів та послуг 6 

Імпорт товарів та послуг 4 

  

Задача 9.  

Фермер вирощує огірки й помідори. Якщо він посадить лише помідори, 

то збере 20 кг урожаю, а якщо лише огірки – 10 кг. Чому дорівнюватиме 

альтернативна вартість прийнятого фермером рішення вирощувати додатково 

1 кг огірків? 

 

Задача 10.  

Між країною А і країною Б здійснювалися такі зовнішньоекономічні 

операції (млн. дол. США): експорт товарів та послуг з країни А в країну Б — 

250; грошові перекази із країни Б в країну А — 100; імпорт товарів і послуг у 

країну А — 230; купівля резидентами країни А цінних паперів фірм країни Б 

— 110; продаж цінних паперів фірм країни А резидентам країни Б — 70; 

імпорт золота у країну А — 80. 

Складіть платіжний баланс країни А.  
 

 



53 

Перелік ситуаційних практичних завдань з   

навчальної дисципліни «Планування та економічний розвиток» 

 

Задача 1. 

Визначити обсяги плану збуту продукції підприємства на основі таких 

даних: у минулому році підприємство випустило 1000 виробів А та 3000 

виробів Б; у плановому періоді збільшиться виробництво цих виробів на 10%; 

ціна виробів складає, відповідно, 5 та 6 тис. грн. Крім того, буде виготовлено 

комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн, з них — на 1500 тис. грн —  

для сторонніх замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі 

становитимуть на початок планового періоду 2 млн грн, на кінець — 

0,5 млн грн. 

 

Задача 2.  

Розрахувати плановий обсяг збуту та величину прибутку за такими 

даними: 

• обсяг товарної продукції на плановий період складатиме — 

80 млн. грн.; 

• залишки нереалізованої продукції на: 

початок планового періоду — 5,3 млн грн; 

кінець планового періоду — 4,8 млн грн; 

• затрати на 1 грн товарної продукції — 0,82 грн. 

 

Задача 3. 

Підприємство на плановий рік мало портфель замовлень, що забезпечив 

йому збут 100 тис. штук продукції за ціною 300 грн за штуку. Собівартість 

виробу наведена в табл. 3.1.  

У процесі остаточних уточнень виявилося, що обсяг продажу становить 

70% запланованої кількості виробів. Менеджери підприємства знайшли 

замовника, який згоден купити 15 тис. шт. за ціною 240 грн. У цьому випадку 

підприємство-виробник мусить додатково затратити на конструкторську 

підготовку цієї партії виробів 200 тис. грн. 

На підставі наведених даних: 

2.1. Порівняйте результати діяльності фірми за умов, якщо: 

а) план збуту продукції становив би 100% вихідного; 

б) план збуту становив би 70% вихідного; 

в) при обсязі збуту на рівні 70% запланованого та додатковому 

замовленні. 

2.2. Зробіть висновки про доцільність прийняття додаткового 

замовлення. Обґрунтуйте відповідь. 

2.3. Результати обчислення подайте в табличному варіанті як порівняння 

трьох варіантів плану збуту. 
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                                                                                                                   Таблиця 3.1 

ВИХІДНІ ДАНІ 

 

Стаття затрат 

Сума затрат 

на одиницю,  

грн 

на випуск,  

тис. грн 

Матеріали 20   

Оплата праці 70   

Непрямі затрати:     

змінні 30   

постійні ? 1300 

Усього ?   

 

Задача 4. 

Припустимо, що підприємство-монополіст прагне визначити обсяг 

виробництва та ціну реалізації своєї продукції, які забезпечували б йому 

максимальний прибуток. У табл. 3.2 наведені дані, що характеризують 

заплановані на наступний рік обсяг продажу і затрати на виробництво товару. 

На підставі даних визначте: 

4.1. Валову виручку та прибуток від збуту продукції (заповніть 

табл. 4.1). 

4.2. На основі зіставлення валових показників обчисліть ціну та обсяг 

реалізації, що дає змогу підприємству максимізувати прибуток. 

4.3. Виконайте аналіз у графічному зображенні. 

 

                                                                                                        Таблиця 4.1 

Валова виручка і прибуток 

 

Ціна за  

одиницю, 

грн 

Обсяг 

збуту,  

тис. шт. 

Валові 

затрати,  

тис. грн 

Валова 

виручка, 

тис. грн 

Прибуток,  

тис. грн 

1 2 3 4 5 

15 0 1000     

14 100 1500     

13 200 1900     

12 300 2225     

11 400 2500     

10 500 2750     

9 600 3025     

8 700 3350     

7 800 3800     

6 900 4400     

5 1000 5300     
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Задача 5. 

Визначте плановий обсяг збуту продукції в залежності від зміни етапів 

життєвих циклів конкретних виробів, а також зміни їхніх залишків на складі; 

зміна на один етап життєвого циклу збільшує або зменшує попит на 20% 

(табл. 5.1). 

                                                                                                                  Таблиця 5.1 

                            Розрахунок планового обсягу збуту продукції 

 

Вироби 

Минулий період Плановий період 

етап 

життєвого 

циклу 

реалізовано, 

штук 

ціна, 

грн 

обсяг 

збуту, 

грн 

етап 

життєвого 

циклу 

можливий 

збут 

залишки, шт. план 

збуту, 

шт. 

ціна, 

грн 

обсяг 

збуту, 

грн 
на 

початок 

на 

кінець 

№ 1 Упадку 100 80       5         

№ 2 Росту 120 100   зрілості   10 15       

№ 3 
Виведення 

на ринок 
20 50   росту   2 5       

№ 4 Зрілості 200 150   насичення   20 10       

Усього                       
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Перелік ситуаційних практичних завдань з навчальної  

дисципліни «Економіка підприємства» 

Задача 1 

Виробнича собівартість технологічної машини становить 9 тис. грн. 

Очікувана рентабельність (за повною собівартістю) становитиме 12%, річний 

план реалізації цих машин – 2800 шт. ПДВ – 20%. Визначте відпускну ціну 

виробника машин та суму ПДВ, сплачену до бюджету за реалізовану протягом 

року партію технологічних машин. 

 

Задача 2 

Виробнича програма цеху з виготовлення деталей на наступний 

рік становитиме 200 тис. штук. Трудомісткість виготовлення однієї 

деталі становить 0,3 нормо-год. Цех працює в одну зміну, яка триває 8 год, у 

році 270 робочих днів. Непродуктивні втрати часу становитимуть за 

прогнозом 8% щозміни. Виконання норми виробітку по цеху в 

середньому становитиме 102%. Розрахувати кількість робітників, потрібних 

для виконання річної виробничої програми цеху у наступному році. 

 

Задача 3 

У цеху підприємства завдяки застосуванню нових 

інструментів заплановано на наступний рік знизити норми часу на 

виготовлення одиниці продукції на 5%. Виробіток на одного працівника в 

базовому році у вартісному виразі становив 36500 грн. Визначити відсоток 

зростання виробітку та річний виробіток на одного працівника у 

розрахунковому році. 

 

Задача 4 

 

За звітний рік підприємство виробило основної продукції на суму 35 тис. 

грн, а також напівфабрикатів на суму 40 тис. грн (з них 80% для власного 

використання, решту – для продажу), надало населенню послуг промислового 

характеру на суму 25 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на кінець 

року зросли на 8 тис. грн, залишки готової продукції на складі на початок року 

становили 10 тис. грн, на кінець року – 5 тис. грн. Визначити обсяг товарної, 

валової та реалізованої продукції підприємства за звітний рік. 

 

Задача 5 

 

Безперервно діюче підприємство визначило річний обсяг виробництва у 

200 тис. металовиробів. Норма витрат металу в розрахунку на один 

виріб становить 0,8 кг. Поставки металу на підприємство здійснюються 

кожні 20 днів. 1 т металу коштує 2,5 тис. грн. Визначити норматив 
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оборотних засобів у виробничих запасах металу в вартісному виразі. Зривів 

поставок металу не планується. 

 

Задача 6 

 

Підприємство планує підвищити якість основного виду 

продукції. Прибуток від реалізації одиниці продукції старого зразка 

становить 100 грн, прибуток від реалізації новинки – 190 грн на 

одиницю. Питомі додаткові капітальні вкладення, що пов’язані з 

підвищенням якості продукції, становлять 50 000 грн. 

Обчислити річний економічний ефект від виробництва 

продукції підвищеної якості, враховуючи, що річний обсяг продукції складає 

3000 виробів. 

 

Задача 7 

 

Виробнича собівартість технологічної машини становить 9 тис. 

грн. Очікувана рентабельність (за повною собівартістю) становитиме 

12%, річний план реалізації цих машин – 2800 шт. ПДВ – 20%. 

Визначте відпускну ціну виробника машин та суму ПДВ, сплачену до 

бюджету за реалізовану протягом року партію технологічних машин. 

 

Задача 8 

 

Підприємство використовує у виробництві будівельний 

матеріал. Інтервал часу між двома суміжними поставками становить 24 дні. 

Термін доставки і вивантаження – 3 дні. На підготовку матеріалу до 

використання у виробничому процесі потрібно 2 дні. Середньодобова 

потреба виробництва у цьому матеріалі – 12 т, договірна ціна 1 т матеріалу –

 1,5 тис. грн. 

Розрахувати норматив оборотних засобів підприємства у виробничих 

запасах цього будівельного матеріалу в натуральному та вартісному виразі. Не 

резервувати час на випадок зриву поставок. 

 

Задача 9 

 

Встановити доцільність інвестицій у будівництво нового заводу 

за показниками абсолютної ефективності при ставці дохідності 0,16, 

якщо обсяг випуску продукції 100000 шт. Ціна виробника 200 грн, 

собівартість виробу 160 грн. Обсяг капітальних вкладень 14000000 грн. 
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Задача 10 

 

У цеху встановлено 130 верстатів. Обчислити коефіцієнт 

змінності роботи верстатів для цього цеху, якщо 30 з них працює в одну зміну, 

80 – у дві, а решта – у три зміни. 
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Перелік ситуаційних практичних завдань з   

навчальної дисципліни «Організація виробництва» 

 

Задача 1 

 

Сукупні витрати складають 50 тис. гр. од., а дохід від реалізації – 65 тис. 

гр. од. Визначте показник рентабельності даного виробництва (Рентабельність 

– це показник ефективності, прибутковості підприємства від одиниці витрат 

на виробництво. Розраховується за формулою: 

 

 
 

Прибуток (Р) – це різниця між обсягом доходу від реалізації і витратами 

на створення цього доходу.)  

  

Задача 2 

 

На підприємстві «Веселка» вироблено 1000 пар шкарпеток. Собівартість 

однієї пари – 12 грн., ціна реалізації – 18 грн. Визначте: обсяг прибутку 

підприємства і рівень рентабельності виробництва даного товару. (Прибуток = 

Ціна – Собівартість). 

Політика підприємства спрямована на отримання максимального 

прибутку. Одноаспектна орієнтація спрямування призвела до втрати 

конкурентоспроможності. У зв’язку з цим менеджери запропонували нову 

систему орієнтації співробітників, яка ґрунтується на таких положеннях: 

— інтереси клієнта мають бути на першому місці; 

— потрібно використовувати сучасну техніку і технології та мати з 

цього максимальний прибуток; 

— заохочувати за конкретні результати роботи.  

Запитання: чим, на вашу думку, можна доповнити цю систему, щоб 

отримати максимальний результат? 

  

Задача 3  

 

З переліченого виберіть основні завдання розробки бізнес-плану: 

1. Оцінка новизни і перспективності підприємницької ідеї.  

2. Аналіз слабких і сильних сторін підприємницької ідеї.  

3. Визначення витрат, джерел і величини фінансових ресурсів.  

4. Побудова концепції підприємницької діяльності та визначення її стратегії. 

5. Оцінка кон’юнктури ринку.  

6. Вивчення діяльності конкурентів.  

7. Визначення ступеня можливого господарського ризику.  

8. Пошук надійних партнерів для розробки і реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту.  
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9. Прогнозування очікуваних результатів на ___ років 

  

Задача 4 

 

Підприємець хоче створити приватну фірму “Мрія”, яка буде займатися 

виробництвом чоловічих черевиків. Для розробки бізнес-плану фірми йому 

необхідно визначити точку беззбитковості виробничої підприємницької 

діяльності. Проведені розрахунки показали, що постійні витрати складатимуть 

76200 грн., а змінні – 78600 грн. Ціна чоловічих черевичків дорівнює 69 грн. за 

пару. Фірма планує виробити 3600 пар.  

Завдання визначити можливу суму виручки від реалізації продукції. 

  

Задача 5 

 

Підприємець вирішив орендувати кіоск та зайнятися виготовленням і 

продажем шоколадного морозива. За оцінкою підприємця ціна однієї коробки 

морозива коштуватиме 3,8 грн. Основні змінні витрати у розрахунку на одну 

коробку морозива включають: на сировину для виготовлення морозива – 2,0 

грн., на упаковку – 0,3 грн., на електроенергію, використовуваної у 

виробничому процесі – 0,2 грн., інші змінні витрати – 0,6 грн.  

Завдання: Розрахувати кількість коробок морозива, яку необхідно 

підприємцю виробити та продати за місяць для забезпечення беззбитковості 

здійснення бізнесу (Точка беззбитковості — обсяг або рівень операцій, при 

якому сукупний дохід дорівнює сукупним витратам, тобто це точка нульового 

прибутку або нульових збитків).  

  

Задача 6 

 

Підприємець хоче створити приватну фірму “Надія”, яка буде займатися 

виробництвом парасоль. Проведені розрахунки показали, що витрати на 

виготовлення однієї партії (1000 штук) складатимуть 12200 грн. Ціна парасолі 

дорівнює 70 грн. за штуку.  

Завдання визначити суму виручки від реалізації однієї партії продукції. 

  

Задача 7 

 

Підприємець вирішив зайнятися виготовленням і продажем льодяників. 

За оцінкою підприємця ціна одного льодяника -  5 грн. Основні змінні витрати 

у розрахунку на один виріб включають: на сировину для виготовлення 

льодяника – 2,0 грн., на упаковку – 0,3 грн., на електроенергію, 

використовуваної у виробничому процесі – 0,2 грн., інші змінні витрати – 0,6 

грн.  

Завдання: Розрахувати кількість льодяників, яку необхідно підприємцю 

виробити та продати за місяць для забезпечення беззбитковості здійснення 

бізнесу (Точка беззбитковості — обсяг або рівень операцій, при якому 
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сукупний дохід дорівнює сукупним витратам, тобто це точка нульового 

прибутку або нульових збитків).  

  

Задача 8 

 

Пані N мріє відкрити власне ательє. Відомо, що витрати, пов’язані з 

утриманням ательє наступні:  

- за оренду приміщення - 120 тис. грн на рік.;  

- найм персоналу із 10 осіб, кожному по 5000 грн на місяць; 

- сировина, матеріали, електроенергія та інші ресурси складають 60 тис. 

грн на рік.  

Обчисліть бухгалтерський витрати. 

  

Задача 9 

 

На підприємстві вироблено 10 тис. пар взуття. Собівартість однієї пари – 

290 грн., ціна реалізації – 348 грн. Визначте: обсяг прибутку підприємства і 

рівень рентабельності виробництва даного товару. (Прибуток = Ціна – 

Собівартість); 

, де: 

Р’- рівень рентабельності або норма прибутку) 
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Перелік ситуаційних практичних завдань з   

навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» 

 

Задача 1. 

 

Чисельність населення району на початок року становить 1,958 млн.осіб , 

коеф. Працездатності населення – 54,5%, к-т працездатності населення 

працездатного віку – 96,5%. В економіці зайнято 800 тис.чол., в т.ч. підлітків 

та осіб старшого віку – 75 тис. осіб. Чисельність незайнятого населення 

працездатного віку – 15,3 тис.осіб. Визначить: 

1. чисельність працездатного населення; 

2. чисельність працездатного населення працездатного віку; 

3. чисельність економічно активного населення; 

4. загальний рівень зайнятості населення; 

5. рівень зайнятості населення працездатного віку; 

6. рівень зайнятості економічно активного населення; 

7. рівень незайнятості економічно активного населення. 

 

Задача 2.  

 

Сезонне підприємство почало працювати з 17 травня. Облікова 

чисельність робітників складала (чоловік): 17 травня - 300; 18 травня - 330; 19 

травня - 350; 20 травня -360; з 21 по 31 травня - 380; з 1 червня по 31 грудня - 

400. Визначити середньооблікову чисельність робітників у травні та зарік. 

 

Задача 3. 

 

Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала 400 

чоловік. На протязі року прийнято на роботу 30 чоловік, звільнено 45 чоловік, 

в тому числі за порушення трудової дисципліни 17 чоловік, за власним 

бажанням 15 чоловік. Визначити коефіцієнти прийому, вибуття та плинності 

кадрів. 

 

Задача 4. 

 

У минулому, році було виготовлено продукції на суму 2210 млн. грн. У 

році, що планується, її випуск збільшиться на 5 %. Чисельність працюючих у 

минулому році складала 2500 осіб, але ж планом передбачено скоротити її на 

50 осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці на 

підприємстві. 

 

Задача 5. 

 

У механічному цеху за рахунок впровадження організаційно-технічних 

заходів передбачено зменшити в плановому періоді втрати робочого часу з 5% 
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до 2,5%, трудомісткість програми зменшити на 5%, ефективний фонд 

робочого часу збільшити з 1800 до 1820 годин на рік. Визначте загальний 

плановий приріст продуктивності праці і вплив на його динаміку різних 

факторів. 

 

Задача 6. 

 

Річний обсяг випуску деталей цехом становить 54 тис.шт./рік. 

Трудомісткість виробу знизиться з 52 до 47 хв/шт. Ефективний річний фонд 

робочого часу працівника 1860год./рік, запланований коефіцієнт виконання 

норм виробітку 1,15. Визначити ріст продуктивності праці та відносне 

вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості. 

 

Задача 7. 

 

Визначте індекс зменшення трудомісткості виробництва продукції, якщо 

продуктивність праці в цілому по підприємству зростає на 25%. 

 

Задача 8. 

 

На підприємстві працюють 2722 працівників, якими виготовлено 

продукції в звітному періоді на 39 млн грн. За цей рік робітниками 

відпрацьовано 276 тис людино-днів або 2108 тис людино-годин. В 

попередньому році в середньому на одного працівника виробіток склав 9022 

грн, середньоденний виробіток становив 85 грн, середньогодинний - 8,5 грн. 

Визначте, як зміниться середньогодинний, середньоденний та річний 

виробіток на одного працівника в звітному періоді? 

 

Задача 9. 

  

Визначте виробіток на одного працюючого в обробному цеху 

машинобудівного підприємства в плановому році і його відносний приріст, 

якщо в базовому періоді виробіток склав 347 тис грн / людину. Рік містить 245 

робочих днів. Річний випуск продукції передбачає виконання плану на суму 

87470 тис грн, а зниження трудомісткості виробничої програми складає 1714 

людино-днів. 

 

Задача 9. 

Визначити приріст обсягу виробництва підприємства за рахунок росту 

продуктивності праці за даними таблиці 1. 

 Таблиця 1. — Вихідні дані для розрахунків 

Показник Базовий рік Звітний рік 

Обсяг товарної продукції, тис, 11800 12900 
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грн 

Чисельність персоналу, чол 428 442 
  

Задача 10. 

  

Визначить відрядну заробітну плату шліфувальника, якщо за нормою він 

повинен виготовити 40 деталей за годину, фактично було виготовлено 4 5 

деталей. Годинна тарифна ставка шліфувальника IV розряду -1,2 грн. 

 

Задача 11. 

  

Необхідно визначити заробітну плату чергового робітника та вид оплати 

його праці, якщо він обслуговує 20 робітників, зайнятих в основному 

виробництві. Його годинна тарифна ставка складає 3,3 грн. Фактичне 

виконання завдання за робочими об’єктами обслуговування складає 18200 

виробів. Планова норма виробітку, встановлена для кожного обслуговуваного 

виробничого об’єкта, складає 8 виробів на годину. 

 

Задача 12. 

 

Необхідно визначити заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що він 

протягом цього періоду виконав такий обсяг робіт: валики ступінчасті — 100 

шт. за встановленою розцінкою 1,26 грн за шт.; втулки конічні - 500 шт. за 

розцінкою 98 коп за шт.; болти - 300 шт. за розцінкою 72 коп за шт. 

 

Задача 13. 

 

Необхідно визначити вид та розмір заробітної плати фрезерувальника, 

якщо він за місяць виготовив 173 вироби при завданні 130. Норма часу на 

виконання операції складає 1,4 нормо-години, а годинна тарифна ставка 

становить 1,8 грн. Процент доплат за виконання плану становить 9%, а 

процент доплат за кожен процент перевиконання плану складає 1,5%. 

 

 

Задача 14. 

 

Визначити заробітну плату відрядника, який за місяць виготовив 180 

виробів за планом 150шт./міс. Вихідна база для нарахування доплат -114% від 

плану. Трудомісткість виготовлення виробу -1,2 нормо-год., розряд робіт V, 

тарифна ставка І розряду - 1,2 грн./год., а тарифний коефіцієнт V розряду - 1,5. 

Шкала для визначення відсотка зростання розцінки наведена в таблиці. 

 
Таблиця. - Шкала для визначення відсотка зростання розцінки 

  

% перевиконання вихідної бази для 1-10 11-25 26-40 41 і 
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нарахування доплат більше 

% зростання розцінки 25 50 75 100 

 

 

Задача 15 

 

Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальної системи 

оплати праці занаступними даними: норма витрат праці - 0,4 людино-год. на 

один виріб; розцінка за виріб -0,306^ грн.; відпрацьовано 176 людино-год.; 

вироблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100% виконання норм - 10%; 

за кожний відсоток перевиконання -1,5% відрядного заробітку. 

 

Задача 16.  
  

Визначити норму штучно-калькуляційного часу, якщо основний час (То) - 

6 хв, допоміжний час (Тдоп)- 3 хв, час на обслуговування робочого місця - 4% 

від оперативного часу, час на відпочинок - 5% від оперативного часу, 

підготовчо-завершальний час (Тпз) - 40 хв на зміну, тривалість зміни (Тзм) - 

480 хв. 

 

Задача 17. 

  

Визначити норму часу на фратрію деталей, якщо: основний час (То)- 5хв., 

допоміжний час (Тдоп) – 2,6 хв., час на обслуговування робочого місця (Тобс) 

– 0,15 хв., час на відпочинок працівника (Т відп) – 0,22хв., підготовчо-

завершальний час (Тпз) на одиницю продукції – 0,5хв., кількість деталей у 

партії – 90 шт. 
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Додаток 4.   

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Рекомендовані джерела інформації з  навчальної дисципліни 

«Економіка (мікро-, макроекономіка)» 

 

1. Базилевич  В. Д., Баластрик  Л. О. Макроекономіка. Навч.  посіб. К.: 

Атіка, 2002. 368 с. 

2. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч.посіб. К.: Центр навчальної 

літератури, 2009. 442с. 

3. Буряк Ю.П., Гупало О.Г. Мікроекономіка: Підручник. К.: Хай-Тек 

прес, 2012. 560 с. 

4. Ватаманюк З.І., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- та 

мікроекономіка : Підручник. К.: Альтернатива, 2001. 606 с. 

5. Задоя А.А., Петруня Ю.Е.  Макроэкономика: Учебник. / А. А. К.: 

Знання, КОО, 2004. 368 с.  

6. Калініченко О.В. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2008. 432 с. 

7. Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 438 с. 

8. Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навч. посіб. К.: ЦНЛ, 

2005. 400 с. 

9. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навч. 

посіб. Львів: Магнолія 2006, 2012. 332 с. 

10. Максименко І.А. Політична економія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка: Навч. посіб. Чернівці: Прут, 2011. 424 с. 

11. Мельникова В.І. Макроекономіка: Навч. посіб. К.: ВД 

«Професіонал», 2004. 420 с. 

12. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. 

Мікроекономіка: Навч.-метод. посіб. К.: КНЕУ, 1999. 208с. 

13. Нарижна Л.Д. Мікроекономіка в схемах: Навч. посіб. К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. 160 с. 

14. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. М.: ИГ 

НОРМА-ИНФРА М, 2010. 572 с. 

15. Павленко І.М. Мікроекономіка: Навч. посіб. К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. 288 с. 

16. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посіб. К.: Либідь, 2002. 

616 с. 

17. Петрушенко Ю.М. Мікроекономіка: теорія та приклади 

розв’язування задач: Навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2012. 320с. 

18. Пилипенко В.В. Мікроекономіка: курс лекцій : Навч. посіб. Львів: 

Новий Світ-2000, 2012. 280 с.  

19. Радіонова І. Ф. Макроекономіка та економічна політика: Навч. 

посіб. К. : Таксон, 1996. 240 с. 

20. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. К.: 

Таксон, 2004. 348 с. 
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21. Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 360 с. 

22. Савченко А. Г. Макроекономіка : Підручник. К.: КНЕУ, 2007. 448 

с. 

23. Солонинко К.С. Макроекономіка: Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2015. 200 с. 

24. Стеблій Г.Я. Мікроекономіка: Навч. посіб. К.: Центр навчальної 

літератури, 2007. 221 с. 

25. Тарасевич В.М. Економічна теорія. Мікроекономіка: Підручник К.: 

Знання, 2012. 134 с. 

26. Уфімцева О.Ю. Мікроекономіка. Курс лекцій: Підручник. 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. 172 с. 

27. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні 

теорії: Підручник. К. : Знання, 2007. 878 с. 

 

Допоміжна допоміжна 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навч. 

посіб. К.: Центр учбової літератури, 2008. 418 с. 

2. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. 

К.: Знання, 2002. 211 с. 

3. Калініченко О.В. Плотник О.Д. Макроекономіка. Практикум: Навч. 

посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 656 с. 

4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег; пер. с 

англ. М. : Прогресс, 1978. 488 с.  

5. Ковальчик Я.П. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. 

Тернопіль: ТДТУ, 1999. 109 с. 

6. Макконнелл К. Р. Аналітична економія. Принципи, проблеми і 

політика: в 2 ч.  Ч. 1. Макроекономіка. Львів : Просвіта, 1997. 671 с. 

7. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и 

политика: В 2 т. / Пер. с англ. 2-го изд.  М.: Республика, 1992. – Т. 1. – 399 с.; 

Т. 2. – 400 с. 

8. Малий І.Й. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2017. 200 с.  

9. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навч. посіб. К.: МАУП, 2004. 184 с. 

10. Мариненко Н.Ю. Мікроекономіка: Навч. посіб. Тернопіль: ТДТУ, 

2009. 184 с. 

11. Палехова В.А. Макроекономіка: Навч. посіб. Миколаїв: Вид-во 

МДГУ ім. П. Могили, 2005. 304 с. 

12. Петрушенко Ю.М. Мікроекономіка: конспект лекцій. Суми: 

Сумський державний університет, 2013. 206 с. 

13. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика / Сокр. пер. с англ.; 

Науч. ред. А. Т. Борисович, В. М. Полтерович, В. И. Данилов и др. М.: 

Экономика, Дело, 1992. 510 с. 

14. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. посіб. К.: КНЕУ, 

1999. 120 с. 
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15. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. К.: Либідь, 1999. 288 с. 

16. Слухай С.В. Довідник базовиз термінів та понять з 

мікроекономіки. К.: Лібра, 2011. 256 с. 

17. Сотников В.И. Макроэкономика в структурно-логических схемах. 

Учебное пособие. Х.:ИД»ИНЖЭК», 2005. 240 с. 

18. Фоміна М.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. Донецьк, 2009. 345 с. 

19. Экономика: Учеб. для экон. акад., вузов и фак. / Под ред. А. С. 

Булатова.  М.: Изд-во БЕК, 1995. 604 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://rada.gov.ua  - офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.kmu.gov.ua – Сайт Кабінету Міністрів України.  

3. http://www.minfin.gov.ua – Сайт Міністерства фінансів України. 

4. http://www.ukrstat.gov.ua – Сайт Державного комітету статистики 

України. 

5. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України. 
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Рекомендовані джерела інформації з  навчальної дисципліни  

«Планування та економічний розвиток» 

 

Нормативно-правова база 

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV; 

2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; 

3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI; 

4. Кодекс законів України про працю від 10.12.1971 № 322-VIII;  

5. Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV „Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні”; 

6. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 № 108/95-ВР; 

7. Закон України “Про рекламу”  від 03 .07. 1996  №4; 

8. Закон України «Про інноваційну діяльність»   від 04 .07. 2002  

№40-IV; 

9. Типове положення з планування, обліку і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості від 26.04.1996  № 473; 

10. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) у промисловості: затв.  наказом Мін-ва промислової політики 

України  від 09.07.2007.р. № 373. 

11. Інструкція зі статистики заробітної плати від 13.01.2004 № 5 

12. Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацiй з 

розроблення бiзнес-плану пiдприємств» від 06.09.2006 № 290.  

 
Основна література 

1. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства.  К.: ЦНЛ ,2003. 

268с; 

2. Семенов Г.А. Організація і планування на підприємстві.  К.: ЦНЛ , 

2006. 528с; 

3. Княжеченко В.В. Планування діяльності підприємства.  К.: КНЕУ, 

2007.  257с; 

4. Егупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому 

підприємстві. Навчальний посібник.  К.: ЦНЛ ,2006. 488с; 

5. Петрович Й.М. Організація виробництва: Практикум.  К.: ЦНЛ ,2005. 

336с. 

6. Махсма М.Б. Практикум з економіки праці та соціально-трудових 

відносин.  К.: Атіка, 2006  с.124. 

7. Чигасов С.Г. Управління затратами підприємства. Ірпінь: 

Національна академія ДПС України, 2006. 130с. 

8. Ясинський В.В. Бізнес-планування: теорія і практика.  К.: Каравела, 

2006. 232с. 

 

Додаткова література 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. К.: ЦНЛ ,. 2001. 298с; 

2. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства.  К.: КНЕУ,. 2001. 528с; 
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Інформаційні ресурси 

1. http://www.me.gov.ua/ 

2. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 

3. http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. http://zakon2.rada.gov.ua 

5. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.me.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15


71 

Рекомендовані джерела інформації з  навчальної дисципліни  

«Економіка підприємства» 

 

Нормативно-правова база 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.  

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV // Редакція від 11.06.2017. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-

ХII // Редакція від 23.07.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-

12.  

6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // 

Редакція від 30.04.2017. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 

затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.  

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи» затверджене наказом Мінфіну від 18.10.1999 р. № 242. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.  
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університету «Києво-Могилянська академія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.library.ukma.edu.ua/


78 

Додаток 5.   

 

ПЕРЕЛІК  

наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру,  

технічні та дидактичні засоби, обладнання, що дозволені для 

використання студентами під час підготовки та відповідей на питання   у 

ході комплексного екзамену зі спеціальності 

 

1. Калькулятори 


