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1. Підприємство як суб'єкт підприємницької діяльності: визначення, мета 
та напрямки діяльності. 
2. Види підприємства . Класифікація підприємств за різними ознаками. 
3. Господарські товариства. 
4. Об'єднання підприємств та  тенденції їх розвитку в сучасних умовах. 
5. Правове забезпечення підприємницької діяльності підприємства. 
6. Структура підприємства : поняття, види та чинники , що її визначають. 
7. Характеристика виробничої структури підприємства. 
8. Характеристика загальної структури підприємства. 
9. Персонал підприємств, склад  його і структура. 
10. Кадрова політика. Працевлаштування та сприяння зайнятості. 
11. Продуктивність праці, методи її визначення  та розрахунку. Фактори 
зростання продуктивності праці. 
12.  Основні виробничі засоби: визначення , склад і структура. 
13. Знос , види та показники зносу основних  засобів. 
14. Амортизація основних засобів.  
15. Ремонт основних засобів: види  та джерела фінансування ремонту. 
16. Виробнича потужність: поняття , види. Визначення потужності. 
17. Ефективність використання основних  засобів і потужностей. 
Показники ефективності та  їх розрахунок. 
18.  Оборотні засоби: склад , структура  та шляхи кращого їх використання. 
19. Показники ефективності використання оборотних коштів. 
20. Інвестиції : визначення , види ,напрямки використання. 
21. Економічна ефективність капітальних інвестицій, шляхи підвищення 
ефективності використання капітальних інвестицій. 
22.  Нематеріальні  ресурси, визначення , види та їх характеристика. 
23.Загальна характеристика планування .Система планів , основа  
планування. 
24. Стратегічне планування. 
25. Поточне планування . Загальна  характеристика розділів поточного плану  
розвитку підприємства. 
26.Оперативне планування. Його суть , завдання і системи. 
27. Бізнес –план , поняття , зміст , призначення. 
28.Мотивація трудової діяльності. Заробітна  плата ; визначення  та її склад. 



29.Характеристика форм і систем оплати праці. 
30.Тарифна система оплати праці. 
31.Державне  регулювання заробітної плати. 
32.Характеристика продукції та вимірювання обсягу її випуску. 
33.Виробнича   програма і її ресурсне обгрунтування. 
34.Якість продукції , суть , показники. 
35.Стандартизація  і  сертифікація  продукції . 
36. Штрихове кодування продукції, суть та призначення. 
37. Собівартість продукції. Загальна  характеристика витрат, що входять до 
складу  собівартості , та її класифікація. 
38. Прибуток  як узагальнюючий  показник  діяльності  підприємства: види  
прибутку  та  їх обчислення. 
39. Чистий прибуток та його розподіл. 
40.  Рентабельність підприємства , види  рентабельності та їх обчислення.. 
 
 

 
Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноекономічних та 
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