Програма призначена для підготовки вступників до фахового іспиту з
предмета
«Економіка
підприємства»
для
вступу
до
Запорізького
електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету
на спеціальність 051 Економіка у 2019 році.
Програма складається з переліку тем (таблиця 1) та основних положень
кожної теми, якими повинен володіти абітурієнт, щоб вдало скласти іспит у формі
тестових завдань..
Таблиця 1 – Програма з предмета «Економіка підприємства»
Назва тем предмету
Тема 1. Вступ
Тема 2. Підприємство в сучасній системі господарювання
Тема 3. Трудові ресурси підприємства
Тема 4. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси
Тема 5. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
Тема 6. Система планування на підприємстві
Тема 7. Організація виробництва та його обслуговування
Тема 8. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема 9. Витрати підприємства
Тема 10. Результативність діяльності підприємства
Тема 11. Антикризова діяльність підприємства

Тема 1 Вступ
Вступ до курсу «Економіка підприємства». Економіка як сфера діяльності
людей і галузь науки. Економіка підприємства як навчальна дисципліна.
Тема 2 Підприємство в сучасній системі господарювання
Поняття підприємства, характерні ознаки, цілі і напрямки діяльності. Правові
засади функціонування підприємства. Класифікація підприємств. Форми
організації підприємства. Підприємництво як форма господарювання.
Комерційний розрахунок.
Тема 3 Трудові ресурси підприємства
Поняття: кадри, трудові ресурси, потенціал, класифікація та структура
персоналу. Визначення чисельності окремих категорій працівників. Кадрова
політика і система управління персоналом. Сутність продуктивності праці,
методи її визначення та чинники зростання. Мотивація трудової діяльності.
Поняття та функції оплати праці. Основи організації оплати праці. Тарифна
система оплати праці. Безтарифна система оплати праці. Форми і системи
заробітної плати. Формування фонду оплати праці.

Тема 4 Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси
Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів, ресурсний потенціал
підприємства. Сутність основних фондів, їх місце та значення в складі ресурсного
потенціалу. Класифікація основних фондів. Оцінка основних фондів.
Спрацювання і старіння основних фондів, амортизація. Ремонт, модернізація і
заміна діючих засобів праці. Показники ефективності використання основних
фондів. Виробнича потужність. Поняття фінансових ресурсів підприємства,
джерела їх фінансування. Оренда і лізинг як спеціальні форми довгострокового
фінансування підприємства. Випуск та продаж акцій і облігацій як форма
інвестування підприємства. Поняття і склад нематеріальних ресурсів
підприємства. Оцінка вартості й амортизація нематеріальних активів.
Класифікація оборотних фондів. Показники використання матеріальних ресурсів.
Джерела формування оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. Значення
та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.
Тема 5 Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиції та інвестиційна діяльність, види інвестицій. Структура виробничих
інвестицій, джерела фінансування. Ризик в інвестиційній діяльності. Капітальне
будівництво як спосіб реалізації виробничих інвестицій підприємства. Оцінка
ефективності капіталовкладень підприємства.
Тема 6 Система планування на підприємстві
Система планування на підприємстві, система планів підприємства. Методи
планування, їх характеристика. Бізнес-планування.
Тема 7 Організація виробництва та його обслуговування
Виробничі процеси, їх класифікація; операція, види операцій. Принципи
організації виробничих процесів. Типи виробництва, їх порівняльна
характеристика. Структура виробничого циклу. Методи поєднання операцій.
Методи організації виробництва. Поняття, види та значення інфраструктури.
Система технічного обслуговування.
Тема 8 Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Продукція: сутність, різновиди, вимірники обсягу продукції. Виробнича
програма підприємства, її складові елементи. Суть, показники та методи
оцінювання якості продукції. Конкурентоспроможність продукції, чинники
забезпечення та методики оцінки її рівня. Механізм управління якістю та
конкурентоспроможністю
продукції.
Шляхи
підвищення
якості
та
конкурентоспроможності продукції.

Тема 9 Витрати підприємства
Поняття і характеристика витрат на виробництво. Класифікація витрат.
Управління витратами на підприємстві, визначення критичного обсягу
виробництва. Класифікація витрат за економічними елементами, кошторис
виробництва. Собівартість продукції (послуг). Види собівартості. Поняття:
калькуляція, калькуляційна одиниця, об’єкт калькулювання. Методика
обчислення основних статей калькуляції. Методи калькулювання. Шляхи
зниження собівартості.
Тема 10 Результативність діяльності підприємства
Поняття ціни продукції (послуги), функції цін. Види цін на продукцію
(послуги). Методи ціноутворення на продукцію (послуги). Дохід підприємства,
загальна схема формування фінансових результатів. Поняття і види прибутку.
Розподіл прибутку. Ефективність як економічна категорія. Класифікація видів і
форм прояву ефективності. Фактори підвищення ефективності діяльності
підприємства. Рентабельність, її показники. Соціальна ефективність.
Тема 11 Антикризова діяльність підприємства
Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств. Санація
суб’єктів господарювання. Банкрутство підприємств як економічне явище.
Ліквідація збанкрутілих підприємств.

