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Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«Економіка підприємства» 

2 курс 

галузь знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Розв’язування ситуаційної задачі – 20 балів  

 

Орієнтований перелік питань:  
1. Дайте визначення поняттю економіки, її суб’єктів та об’єктів. 

2. Охарактеризуйте поняття підприємства. Визначте його цілі і напрямки 

діяльності. 

3. Охарактеризуйте підприємство як суб'єкт господарювання і як форма 

реалізації підприємництва. 

4. Охарактеризуйте правові основи функціонування підприємства.  

5. Класифікуйте підприємства за характером діяльності та формою 

власності. 

6. Класифікуйте підприємства за правовим статусом і формою 

господарювання 

7. Класифікуйте господарські товариства. 

8. Охарактеризуйте загальне поняття управління підприємством. 

9. Розкрийте єдність і взаємодію функцій управління. 

10. Охарактеризуйте методи управління як інструмент впливу на 

працівників підприємства. 

11. Розкрийте виробничу і загальну структуру підприємства. 

12. Охарактеризуйте поведінку суб'єктів господарювання на ринку. 

13. Розкрийте поняття і складові елементи виробничого процесу. 

14. Охарактеризуйте основні, допоміжні та обслуговуючі процеси, їх 

призначення і особливості. 

15. Охарактеризуйте типи виробництва. Ознаки поділу виробництва на 

типи. 

16. Дайте порівняльну характеристику одиничного, серійного та масового 

виробництв. 

17. Розкрийте поняття виробничого циклу та його структуру. 

18. Охарактеризуйте методи організації виробництва. 

19. Охарактеризуйте інфраструктуру підприємства. 



20. Розкрийте загальну характеристику системи технічного 

обслуговування. 

21. Дайте визначення основних економічних функцій держави. 

22. Розкрийте місце планування в системі державного регулювання 

економіки. 

23. Дайте визначення фінансової та кредитної політики держави. 

24. Розкрийте загальну характеристику системи оподаткування. 

25. Класифікуйте податки за їх видами, призначенням та особливостях 

використання.  

26. Охарактеризуйте планування як функцію управління підприємством. 

27. Систематизуйте плани підприємства за поділом на довгострокове і 

поточне планування. 

28. Охарактеризуйте стратегію розвитку підприємства. 

29. Охарактеризуйте середньо- та короткострокові плани. Поясніть 

відмінність між стратегічним і тактичним плануванням. 

30. Розкрийте зміст тактичних планів, їх показники. 

31. Охарактеризуйте поняття бізнес-плану, його змісту і структури.  

32. Охарактеризуйте зміст та завдання оперативного планування. 

33. Дайте загальну характеристика продукції. 

34. Класифікуйте продукцію за призначенням, фізичними властивостями 

та складністю. 

35. Охарактеризуйте вимірники і показники обсягу продукції, сферу їх 

застосування. 

36. Розкрийте економічна суть якості продукції та її оцінку. 

37. Охарактеризуйте конкурентоспроможність продукції та її оцінку. 

38. Дайте визначення методів забезпечення якості. 

39. Охарактеризуйте стандартизацію і сертифікацію продукції.  

40. Охарактеризуйте поняття персоналу та його категорії. 

41. Розкрийте структуру персоналу підприємства та його класифікацію. 

42. Розкрийте механізм визначення чисельності персоналу. 

43. Дайте визначення кадрової політики підприємства. 

44. Охарактеризуйте методи оцінки та відбору працівників. 

45. Дайте характеристику виробничих фондів та іншого майна. 

46. Охарактеризуйте засоби виробництва та виробничі фонди, їх складові 

частини та взаємозв'язок. 

47. Розкрийте критерії поділу виробничих фондів на основні та оборотні. 

48. Охарактеризуйте класифікацію, структура і оцінку основних засобів.  

49. Охарактеризуйте фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання 

основних засобів.  

50. Дайте визначення амортизації основних засобів. 

51. Охарактеризуйте норми амортизаційних відрахувань на реновацію 

(повне відновлення) основних засобів. 

52. Назвіть показники ефективності відтворення та використання основних 

засобів. 

53. Дайте визначення оборотних засобів підприємства. 



54. Охарактеризуйте елементний склад оборотних засобів. 

55. Розкрийте необхідність нормування витрат оборотних засобів 

підприємства. 

56. Як розраховується необхідний обсяг оборотних засобів підприємства? 

57. Дайте загальну характеристика інвестиціям і напрямкам їхнього 

використання. 

58. Охарактеризуйте капітальні вкладення підприємства. 

59. Назвіть види фінансових ресурсів та джерела їх формування.  

60. Дайте визначення оборотних коштів, їх стадій кругообігу та складових 

елементів.  

61. Розкрийте порядок нормування оборотних коштів. 

62. Охарактеризуйте показники та шляхи прискорення оборотності 

оборотних коштів підприємства. 

63. Дайте визначення сучасної політики оплати праці. 

64. Охарактеризуйте види і функції оплати праці на підприємстві. 

65. Охарактеризуйте суть та необхідність державного регулювання 

заробітної плати. 

66. Охарактеризуйте форми і системи оплати праці робітників 

підприємства. 

67. Проаналізуйте склад витрат на виробництво продукції (надання 

послуг). 

68. Дайте визначення сукупним витратам і формуванню собівартості 

продукції. 

69. Охарактеризуйте калькулювання собівартості окремих виробів. 

70. Охарактеризуйте кошторис витрат на виробництво продукції. 

71. Дайте характеристику видів, методів встановлення та регулювання цін 

на продукцію (послуги). 

72. Охарактеризуйте методи ціноутворення на продукцію (послуги). 

73. Дайте загальну характеристика фінансових результатів. 

74. Охарактеризуйте поняття доходу, сферу і умови практичного 

застосування цього показника. 

75. Дайте визначення прибутку як меті й узагальнюючому показнику 

діяльності підприємства. 

76. Проаналізуйте зв'язок і відмінність показників прибутку і доходу. 

77. Розкрийте порядок обчислення величини прибутку. 

78.  Охарактеризуйте чистий прибуток та його розподіл. 

79. Охарактеризуйте рентабельність діяльності підприємства, її різновиди і 

методи обчислення. 

80. Розкрийте завдання, зміст і форми фінансової діяльності підприємства. 

81. Проаналізуйте фінансові показники діяльності підприємства. 

 

Екзаменатор      О.В.Запара 

 

Голова ЦК       О.В.Головчанська 


