Питання до іспиту з “Економіки підприємства”
Правові основи функціонування підприємства.
Класифікація та структура підприємств.
Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств.
Виробнича потужність підприємства.
Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства.
Економічна сутність продуктивності праці, методи вимірювання.
Чинники підвищення продуктивності праці
7. Визначення чисельності окремих категорій працівників.
8. Поняття і класифікація основних фондів підприємства.
9. Структура основних фондів та фактори, що на неї впливають.
10. Облік і оцінка основних фондів.
11. Показники руху основних фондів підприємства.
12. Амортизація основних фондів, методи нарахування амортизації.
13. Структура оборотних фондів підприємства.
14. Нормування та використання оборотних фондів підприємства.
15. Ефективність використання оборотних фондів підприємства.
16. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства.
17. Нематеріальні активи підприємства.
18. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.
19. Економічна сутність оплати праці.
20. Тарифна система як основа організації оплати праці.
21. Використання безтарифної системи оплати праці.
22. Форми та системи оплати праці.
23. Система надбавок, доплат та премій працівникам.
24. Державна політика оплати праці.
25. Поняття і види собівартості продукції.
26. Групування витрат, що формують собівартість продукції.
27. Класифікація витрат за економічними елементами.
28. Класифікація витрат за статтями калькуляції.
29. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції.
30. Кошторис витрат і калькуляція собівартості.
31. Фінансові ресурси підприємства.
32. Сутність і завдання фінансової діяльності підприємства.
33. Структура фінансового плану підприємства.
34. Показники оцінки фінансового стану підприємства.
35. Формування й використання прибутку підприємства.
36. Рентабельність підприємства.
37. Характеристика і структура інвестицій.
38. Джерела фінансування виробничих інвестицій.
39. Оцінка економічної ефективності капіталовкладень.
40. Основні фактори підвищення ефективності використання
капіталовкладень.
41. Інноваційні процеси та їх види.
42. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій.
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43. Основні чинники підвищення ефективності використання
капіталовкладень підприємств.
44. Дохід підприємства, чинники, що впливають на його величину.
45. Загальна схема формування фінансових результатів підприємства.
46. Поняття і види прибутку підприємства. Розподіл прибутку підприємства.
47. Показники оцінки фінансового стану підприємства:
48. Суть і характеристика загальної ефективності діяльності підприємства.
49. Економічний зміст і функції цін.
50. Мета ціноутворення в умовах ринку.
51. Види цін.
52. Гуртові та роздрібні ціни на продукцію, їх формування
53. Чинники, що впливають на ринкове ціноутворення.
54. Методи ціноутворення в умовах ринку.

