ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма іспиту орієнтована на вступників в аспірантуру з спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Іспит проводиться за фахом з економіки
підприємства.
Згідно з вимогами екзаменуючий повинен продемонструвати загальнотеоретичні
знання з економічних категорій, принципів та законів, знати фактори зовнішнього і
внутрішнього середовища, що впливають на ефективність господарської діяльності
підприємств, механізми регулювання діяльності підприємств, методику економічного
аналізу підприємств.
Пропонований варіант програми передбачає чітке структурування і розподіл
навчального матеріалу за основними темами. Виклад основних положень тем
деталізовано, що полегшує абітурієнту пошук літературних джерел і орієнтирів для
підготовки до іспиту під час вступних випробувань.
ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
Тема 1. Організаційно–правові основи діяльності підприємства
Господарська діяльність відповідно до законодавства України. Поняття господарської
діяльності згідно з Господарським кодексом України. Підприємництво та некомерційна господарська
діяльність. Господарсько–виробничі, організаційно–господарські та внутрішньогосподарські
відносини, які становлять сферу господарських відносин. Основні засоби регулюючого впливу
держави на діяльність суб'єктів господарювання. Поняття та мета створення торгово-промислових
палат.
Підприємство як організаційна форма господарювання. Поняття підприємства. Види та
організаційні форми підприємств залежно від форми власності, способу утворення (заснування) та
формування статутного фонду, кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації
продукції.
Поняття та види господарських товариств. Поняття господарського товариства. Види
господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю,
товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Установчі
документи господарських товариств.
Об’єднання підприємств: поняття та види. Поняття об’єднання підприємств. Асоціації,
корпорації, консорціуми, концерни як основні види об'єднань підприємств, їх особливості, рівень
централізації функцій учасників.
Організаційні структури управління підприємствами. Організаційна структура управління
підприємством. Типи організаційних структур: лінійна, функціональна, лінійно–функціональна,
дивізіональна, матрична. Порівняльна характеристика основних типів організаційних структур:
переваги та недоліки, умови господарювання для доцільного застосування.
Тема 2. Основні засоби підприємства
Поняття, класифікація, види оцінки основних засобів підприємства. Поняття активів та склад
оборотних і необоротних активів підприємства. Поняття основних засобів. Класифікація основних
засобів для цілей бухгалтерського обліку, залежно від виду діяльності підприємства, за характером
участі основних засобів у сфері матеріального виробництва та за роллю в процесі виробництва. Види
вартісної оцінки основних засобів: первісна, переоцінена, залишкова, середньорічна, амортизована,
ліквідаційна.
Знос та амортизація основних засобів. Поняття зносу, амортизації, терміну корисного
використання основних засобів. Види зносу основних засобів: фізичний та моральний, у
взаємозв'язку з формами їх відтворення: ремонтом (поточним, капітальним), модернізацією та
заміною засобів праці. Методи нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової
вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний та виробничий, сфера їх
застосування. Встановлені Податковим кодексом України обмеження щодо мінімально допустимих
строків амортизації за групами основних засобів та застосування методів прискореної амортизації.
Показники, що характеризують технічний стан та рух основних засобів. Методика розрахунку

показників технічного стану основних засобів: коефіцієнтів зносу та придатності. Ступінь фізичного
та морального зносу основних засобів у вітчизняній промисловості порівняно з розвиненими
країнами світу. Методика розрахунку та інтерпретація показників руху основних засобів:
коефіцієнтів оновлення, вибуття, приросту.
Показники використання основних виробничих засобів. Методичні основи обчислення та
інтерпретація узагальнюючих показників використання основних засобів: фондовіддачі,
фондомісткості, фондоозброєності та рентабельності основних засобів. Методика обчислення,
інтерпретація та максимально прийнятні значення приватних показників використання основних
засобів: коефіцієнта екстенсивного, інтенсивного навантаження, інтегрального та коефіцієнта
змінності. Порядок визначення га відмінності календарного, номінального (режимного), ефективного
(дійсного) та фактичного фондів часу роботи устаткування. Основні шляхи підвищення ефективності
використання основних засобів.
Виробнича потужність підприємства. Поняття проектної та виробничої потужності. Одиниці
виміру виробничої потужності залежно від виду діяльності підприємства та типу виробництва. Три
види виробничої потужності залежно від часу визначення: вхідна, вихідна та середньорічна, та
методика їх розрахунку. Основні чинники, які визначають виробничу потужність. Взаємозв’язок
виробничої потужності підприємства, провідного цеху та провідної групи устаткування цеху.
Провідні цехи та груші устаткування за видами економічної діяльності промислових підприємств.
Гри типові групи розрахунків виробничої потужності: верстатного устаткування з перервним
режимом роботи, устаткування періодичної дії з безперервним режимом роботи, а також пропускної
здатності виробничої площі. Основні шляхи поліпшення використання виробничої потужності.
Тема 3. Оборотні кошти підприємства
Поняття та склад оборотних коштів підприємства. Поняття оборотних коштів підприємства як
сукупності грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу
оборотних виробничих засобів і засобів обігу. Поняття оборотних виробничих засобів і засобів обігу,
склад цих двох груп оборотних засобів. Основні стадії кругообігу оборотних засобів та поняття
виробничого циклу.
Нормування оборотних коштів. Зміст та доцільність нормування оборотних коштів. Нормовані
та ненормовані оборотні кошти. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів: аналітичний,
коефіцієнтний і прямою розрахунку. Визначення нормативів оборотних коштів у: виробничих
запасах, незавершеному виробництві, залишках готової продукції, методом прямого розрахунку.
Показники ефективності використання оборотних коштів. Методика розрахунку та
інтерпретація показників ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнта оборотності
оборотних коштів, коефіцієнта завантаження, тривалості обороту та рентабельності оборотних
коштів. Методика розрахунку та інтерпретація абсолютного та відносного вивільнення оборотних
коштів. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.
Тема 4. Персонал підприємства та продуктивність праці
Поняття, класифікація та структура персоналу. Поняття «трудові ресурси» та «персонал
підприємства». Реальні та потенційні трудові ресурси. Класифікація персоналу підприємства за
ознаками: участі у виробничому процесі, виконуваними функціями, професіями та спеціальностями,
кваліфікаційним рівнем. Методичні основи визначення забезпеченості підприємства персоналом.
Сіру тура персоналу підприємства та чинники її формування.
Показники руху персоналу. Методика розрахунку та інтерпретація коефіцієнтів обороту по
прийому, обороту по вибуттю, плинності, сталості складу персоналу підприємства.
Методи розрахунку чисельності робітників. Сфера застосування, вихідні дані та порядок
розрахунку чисельності робітників трьома основними методами: за трудомісткістю робіт, за нормами
обслуговування та за робочими місцями. Методика розрахунку балансу робочого часу, який
складається з календарного, номінального та ефективного фондів часу.
Поняття та показники продуктивності праці. Поняття «продуктивність праці», методи її
вимірювання. Методика розрахунку трудомісткості продукції. Вихідні дані та методичні основи
визначення виробітку. Середньорічний, середньоденний та середньо годинний показники виробітку.
Залежність між показниками продуктивності (виробітком та трудомісткістю).
Тема 5. Оплата і мотивація праці
Поняття, склад і функції заробітної плати. Поняття заробітної плати та мінімальної заробітної

плати згідно з діючим законодавством. Різниця між номінальною та реальною заробітною платою.
Основні чинники, від яких залежить розмір заробітної плати. Складові витрат на оплату праці:
основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Цільова
спрямованість, принципи, напрями та критерії реалізації головних функцій заробітної плати:
відтворювальної, стимулюючої, регулюючої, соціальної.
Форми і системи оплати праці. Тарифна система як основа організації оплати праці на
вітчизняних підприємствах, її складові: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і
тарифно–кваліфікаційні характеристики (довідники). Основи формування тарифної сітки (схеми
посадових окладів) та зміст тарифно–кваліфікаційних характеристик. Форми оплати праці у рамках
тарифної системи: відрядна та почасова, їх переваги та недоліки, умови застосування. Системи
нарахування заробітної плати у межах відрядної форми оплати праці: пряма відрядна, непряма
відрядна, відрядно–преміальна, відрядно–прогресивна й акордна. Системи нарахування заробітної
плати у межах почасової форми оплати праці: проста почасова, почасово–преміальна та оплата за
посадовими окладами.
Мотивація трудової діяльності. Система мотивації як сукупність взаємопов’язаних заходів, які
стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і
спільних цілей діяльності підприємства. Концептуальні характеристики моделей мотивації, які
ґрунтуються на теоріях: потреб, очікування, справедливості. Вимоги до системи мотивації на рівні
підприємства та методи мотивації.
Тема 6. Загальна характеристика продукції
Поняття та класифікація продукції. Економічна сутність категорій «готові вироби»,
«напівфабрикати», «незавершене виробництво». Класифікація продукції, яка виробляється, за
економічним призначенням. Номенклатура та асортимент продукції.
Вимірники обсягу продукції. Вимірники обсягу продукції: натуральні, умовно-натуральні,
трудові та вартісні. Склад та методика визначення вартісних показників обсягу продукції: товарної,
валової, реалізованої та чистої продукції.
Тема 7. Витрати та собівартість продукції
Класифікація та склад витрат підприємства. Поняття витрат. Класифікація витрат за ознаками:
місце виникнення витрат, вид продукції, єдність складу (однорідність) втрат, вид витрат, спосіб
перенесення вартості на продукцію, залежність від зміни обсягу виробництва, відношення до
собівартості робіт, календарний період, доцільність витрачання. Склад витрат підприємства. Порядок
визначення витрат за видами діяльності підприємства: основною, операційною, фінансовою,
інвестиційною, звичайною. Групування витрат операційної діяльності за економічними елементами.
Собівартість промислової продукції, методи її калькулювання. Поняття виробничої
собівартості промислової продукції, її склад за калькуляційними статтями. Склад
загальновиробничих витрат, методичні основи розподілу постійних загальновиробничих витрат на
кожен об’єкт витрат і визначення нерозподілених постійних загальновиробничих витрат. Основні
методи калькулювання виробничої собівартості промислової продукції: позамовний та
попередільний. Склад собівартості реалізованої продукції.
Витрати операційної та звичайної діяльності підприємства. Склад витрат операційної
діяльності підприємства. Склад витрат звичайної діяльності підприємства. Склад адміністративних
витрат, витрат на збут, інших операційних, фінансових, втрат від участі в капіталі, інших втрат.
Тема 8. Ціни на продукцію (послуги) підприємства
Поняття, значення для підприємства та види цін. Співвідношення економічної цінності та ціни
продукції. Поняття ціни. Класифікація цін залежно від: ступеня участі держави в процесі
ціноутворення, можливості зміни ціни договору, обліку транспортних та інших супутніх витрат у
ціні, виду економічної діяльності. Порядок формування цін на продукцію підприємства.
Цінова політика та цінова стратегія підприємства. Поняття цінової політики. Сучасна концепція
управління, згідно з якою головною метою діяльності підприємства повинно бути постійне
збільшення його акціонерної вартості. Сутність активної та пасивної політики цін підприємства.
Поняття стратегії ціноутворення. Типові стратегії: високих, низьких та нейтральних цін.
Методи ціноутворення. Поняття методу ціноутворення. Групи методів ціноутворення: витратні,
ціннісні, основані на діях конкурентів. Основні методи визначення ціни, їх переваги і недоліки,
умови застосування.

Тема 9. Фінансові результати та показники ефективності діяльності підприємства
Прибуток як фінансовий результат діяльності підприємства. Поняття доходу та прибутку.
Групування показників доходу і прибутку в розрізі видів діяльності підприємства. Методика
розрахунку показників: валового прибутку, прибутку від операційної діяльності, прибутку від
звичайної діяльності до оподаткування, прибутку від звичайної діяльності, чистого прибутку.
Показники ефективності. Показники економічної ефективності. Методичні основи визначення
показників: рентабельності продукції, рентабельності власного капіталу, рентабельності сукупних
активів підприємства. Факторна модель аналізу рентабельності сукупних активів підприємства як
добутку показників рентабельності реалізації та оборотності сукупних активів.
Визначення точки беззбитковості. Поняття точки беззбитковості. Аналітичний та графічний
методи визначення точки беззбитковості. Поняття запасу міцності. Визначення та інтерпретація
коефіцієнта запасу міцності.
Тема 10. Фінансова діяльність підприємства
Зміст фінансової діяльності. Поняття фінансової діяльності, фінансових ресурсів підприємства.
Сутність фінансів та основні види фінансових відносин підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела
формування фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент як система управління, суб’єктом якої є
фінансова служба підприємства, об’єктом – фінансові ресурси у вигляді грошового обороту
господарюючого суб’єкта. Схематичне представлення потоків грошових коштів підприємства.
Оцінка фінансового стану підприємства. Бухгалтерська звітність як основне джерело
інформації для проведення оцінки фінансового стану підприємства. Перелік користувачів інформації
щодо фінансового стану підприємства та мета його оцінки. Методика оцінки, яка включає аналіз
структури балансу підприємства и оцінку його динаміки; аналіз поточного рівня ліквідності та
платоспроможності, а також прогноз платоспроможності підприємства; оцінку фінансової стійкості;
аналіз рентабельності підприємства; оцінку ділової активності.
Тема 11. Інвестиційна діяльність підприємства
Економічний зміст та класифікація інвестицій. Поняття «нововведення», «інвестиції»,
«капітальні вкладення» та взаємозв'язок між ними. Класифікація інвестицій. Відновлювальні
різновиди капітальних вкладень: нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне
переозброєння. Джерела фінансування капітальних вкладень.
Зміст інвестиційного проекту та обґрунтування його доцільності. Поняття та основні
характеристики інвестиційного проекту. Класифікація проектів. Основні джерела та можливі
причини відхилення ідей проектів. Методичні основи попереднього аналізу здійсненності проекту.
Зміст техніко–економічного, фінансового та загальноекономічного аналізу. Завдання екологічної та
соціальної експертизи проектів. Умови, за дотримання яких проект може вважатися вивіреним і
готовим для передачі на стадію детальної розробки та реалізації.
Методи оцінки ефективності проектів капітальних вкладень. Підходи до оцінки ефективності
інвестиційних проектів. Суть концепції вартості грошей з урахуванням часу, поняття та методичні
основи розрахунку майбутньої та теперішньої вартості грошових потоків. Методичні основи
визначення та інтерпретації показників чистої теперішньої вартості, внутрішньої норми
рентабельності, строку окупності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
Вступні випробування відбуваються у формі іспиту. Під час оцінки вступного
випробування враховуються такі критерії:
 достатність обсягу знань;
 ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами, законами, правилами,
економічними явищами;
 рівень володіння економічною теорією і логікою міркувань;
 рівень здійснення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;
 вміння інтегрувати та диференціювати знання, рівень усвідомлення суті завдання.
Вступні випробування відбуваються у формі іспиту, результат вступного випробування

з фаху оцінюється за 5-ти бальною системою.
5 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі продемонстрували
обізнаність з усіма поняттями, фактами, подіями, адекватно оперували ними під час
розв'язання завдань.
4 бали виставляється за умов достатньо повного виконання завдань. Розв'язання
завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання
теоретичного матеріалу, вміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Проте в
роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.
3 бали виставляється за знання, продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як
правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються
репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення.
Відчувається, що абітурієнт неповною мірою обізнаний з літературними джерелами з
навчальної дисципліни і не може дати достатньої критичної оцінки.
2 бали виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про
неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Відповідь засвідчує, що
програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.
За результатами виконаних завдань набрані бали прирівнюються до відповідних
оцінок:
 5 – «відмінно»;
 4 – «добре»;
 3 – «задовільно»;
 2 – «незадовільно».
ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ
1. Поняття господарської діяльності згідно з Господарським кодексом України.
2. Підприємництво та некомерційна господарська діяльність.
3. Господарсько-виробничі,
організаційно-господарські
та
внутрішньогосподарські
відносини, які становлять сферу господарських відносин.
4. Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.
5. Поняття та мета створення торгово-промислових палат.
6. Поняття підприємства. Види та організаційні форми підприємств залежно від форми
власності, способу утворення (заснування) та формування статутного фонду, кількості працюючих та
обсягу валового доходу від реалізації продукції.
7. Поняття та види господарських товариств.
8. Об’єднання підприємств: поняття та види.
9. Організаційна структура управління підприємством. Типи організаційних структур:
лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична.
10. Порівняльна характеристика основних типів організаційних структур: переваги та
недоліки, умови господарювання для доцільного застосування.
11. Поняття активів та склад оборотних і необоротних активів підприємства.
12. Поняття основних засобів. Класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського
обліку, залежно від виду діяльності підприємства, за характером участі основних засобів у сфері
матеріального виробництва та за роллю в процесі виробництва.
13. Види вартісної оцінки основних засобів: первісна, переоцінена, залишкова, середньорічна,
амортизована, ліквідаційна.
14. Знос та амортизація основних засобів.
15. Методи нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості,
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний та виробничий, сфера їх застосування.
16. Встановлені Податковим кодексом України обмеження щодо мінімально допустимих
строків амортизації за групами основних засобів та застосування методів прискореної амортизації.
17. Методика розрахунку показників технічного стану основних засобів: коефіцієнтів зносу та
придатності.
18. Ступінь фізичного та морального зносу основних засобів у вітчизняній промисловості
порівняно з розвиненими країнами світу.

19. Методика розрахунку та інтерпретація показників руху основних засобів: коефіцієнтів
оновлення, вибуття, приросту.
20. Методичні основи обчислення та інтерпретація узагальнюючих показників використання
основних засобів: фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності та рентабельності основних
засобів.
21. Методика обчислення, інтерпретація та максимально прийнятні значення приватних
показників використання основних засобів: коефіцієнта екстенсивного, інтенсивного навантаження,
інтегрального та коефіцієнта змінності.
22. Порядок визначення та відмінності календарного, номінального (режимного), ефективного
(дійсного) та фактичного фондів часу роботи устаткування.
23. Основні шляхи підвищення ефективності використання основних засобів.
24. Поняття проектної та виробничої потужності. Одиниці виміру виробничої потужності
залежно від виду діяльності підприємства та типу виробництва.
25. Три види виробничої потужності залежно від часу визначення: вхідна, вихідна та
середньорічна, та методика їх розрахунку.
26. Основні чинники, які визначають виробничу потужність.
27. Взаємозв’язок виробничої потужності підприємства, провідного цеху та провідної групи
устаткування цеху.
28. Провідні цехи та груші устаткування за видами економічної діяльності промислових
підприємств.
29. Типові групи розрахунків виробничої потужності: верстатного устаткування з перервним
режимом роботи, устаткування періодичної дії з безперервним режимом роботи, а також пропускної
здатності виробничої площі. Основні шляхи поліпшення використання виробничої потужності.
30. Поняття оборотних коштів підприємства як сукупності грошових коштів підприємства,
необхідних для формування й забезпечення кругообігу оборотних виробничих засобів і засобів обігу.
31. Поняття оборотних виробничих засобів і засобів обігу, склад цих двох груп оборотних
засобів.
32. Основні стадії кругообігу оборотних засобів та поняття виробничого циклу.
33. Зміст та доцільність нормування оборотних коштів. Нормовані та ненормовані оборотні
кошти.
34. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів: аналітичний, коефіцієнтний і прямою
розрахунку.
35. Визначення нормативів оборотних коштів у: виробничих запасах, незавершеному
виробництві, залишках готової продукції, методом прямого розрахунку.
36. Методика розрахунку та інтерпретація показників ефективності використання оборотних
коштів: коефіцієнта оборотності оборотних коштів, коефіцієнта завантаження, тривалості обороту та
рентабельності оборотних коштів.
37. Методика розрахунку та інтерпретація абсолютного та відносного вивільнення оборотних
коштів.
38. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.
39. Поняття «трудові ресурси» та «персонал підприємства». Реальні та потенційні трудові
ресурси.
40. Класифікація персоналу підприємства за ознаками: участі у виробничому процесі,
виконуваними функціями, професіями та спеціальностями, кваліфікаційним рівнем.
41. Методичні основи визначення забезпеченості підприємства персоналом.
42. Методика розрахунку та інтерпретація коефіцієнтів обороту по прийому, обороту по
вибуттю, плинності, сталості складу персоналу підприємства.
43. Методи розрахунку чисельності робітників. Сфера застосування, вихідні дані та порядок
розрахунку чисельності робітників трьома основними методами: за трудомісткістю робіт, за нормами
обслуговування та за робочими місцями.
44. Методика розрахунку балансу робочого часу, який складається з календарного,
номінального та ефективного фондів часу.
45. Поняття «продуктивність праці», методи її вимірювання. Методика розрахунку
трудомісткості продукції. Вихідні дані та методичні основи визначення виробітку.
46. Середньорічний, середньоденний та середньо годинний показники виробітку. Залежність
між показниками продуктивності (виробітком та трудомісткістю).

47. Поняття заробітної плати та мінімальної заробітної плати згідно з діючим законодавством.
Різниця між номінальною та реальною заробітною платою.
48. Основні чинники, від яких залежить розмір заробітної плати.
49. Складові витрат на оплату праці: основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати.
50. Цільова спрямованість, принципи, напрями та критерії реалізації головних функцій
заробітної плати: відтворювальної, стимулюючої, регулюючої, соціальної.
51. Тарифна система як основа організації оплати праці на вітчизняних підприємствах, її
складові: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні
характеристики (довідники).
52. Основи формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) та зміст тарифнокваліфікаційних характеристик.
53. Форми оплати праці у рамках тарифної системи: відрядна та почасова, їх переваги та
недоліки, умови застосування.
54. Системи нарахування заробітної плати у межах відрядної форми оплати праці: пряма
відрядна, непряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна й акордна.
55. Системи нарахування заробітної плати у межах почасової форми оплати праці: проста
почасова, почасово-преміальна та оплата за посадовими окладами.
56. Система мотивації як сукупність взаємопов’язаних заходів, які стимулюють окремого
працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей
діяльності підприємства. Концептуальні характеристики моделей мотивації, які ґрунтуються на
теоріях: потреб, очікування, справедливості.
57. Вимоги до системи мотивації на рівні підприємства та методи мотивації.
58. Економічна сутність категорій «готові вироби», «напівфабрикати», «незавершене
виробництво».
59. Класифікація продукції, яка виробляється, за економічним призначенням. Номенклатура та
асортимент продукції.
60. Вимірники обсягу продукції: натуральні, умовно–натуральні, трудові та вартісні.
61. Склад та методика визначення вартісних показників обсягу продукції: товарної, валової,
реалізованої та чистої продукції.
62. Поняття витрат. Класифікація витрат за ознаками: місце виникнення витрат, вид продукції,
єдність складу (однорідність) втрат, вид витрат, спосіб перенесення вартості на продукцію,
залежність від зміни обсягу виробництва, відношення до собівартості робіт, календарний період,
доцільність витрачання.
63. Склад витрат підприємства. Порядок визначення витрат за видами діяльності
підприємства: основною, операційною, фінансовою, інвестиційною, звичайною.
64. Групування витрат операційної діяльності за економічними елементами.
65. Собівартість промислової продукції, методи її калькулювання. Поняття виробничої
собівартості промислової продукції, її склад за калькуляційними статтями.
66. Склад загальновиробничих витрат, методичні основи розподілу постійних
загальновиробничих витрат на кожен об’єкт витрат і визначення нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат.
67. Основні методи калькулювання виробничої собівартості промислової продукції:
позамовний та попередільний. Склад собівартості реалізованої продукції.
68. Витрати операційної та звичайної діяльності підприємства.
69. Співвідношення економічної цінності та ціни продукції. Поняття ціни.
70. Класифікація цін залежно від ступеня участі держави в процесі ціноутворення, можливості
зміни ціни договору, обліку транспортних та інших супутніх витрат у ціні, виду економічної
діяльності.
71. Порядок формування цін на продукцію підприємства.
72. Поняття цінової політики. Сучасна концепція управління, згідно з якою головною метою
діяльності підприємства повинно бути постійне збільшення його акціонерної вартості.
73. Сутність активної та пасивної політики цін підприємства.
74. Поняття стратегії ціноутворення. Типові стратегії: високих, низьких та нейтральних цін.
75. Поняття методу ціноутворення. Групи методів ціноутворення: витратні, ціннісні, основані
на діях конкурентів.
76. Основні методи визначення ціни, їх переваги і недоліки, умови застосування.

77. Поняття доходу та прибутку. Групування показників доходу і прибутку в розрізі видів
діяльності підприємства.
78. Методика розрахунку показників: валового прибутку, прибутку від операційної діяльності,
прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, прибутку від звичайної діяльності, чистого
прибутку.
79. Показники економічної ефективності. Методичні основи визначення показників:
рентабельності продукції, рентабельності власного капіталу, рентабельності сукупних активів
підприємства.
80. Факторна модель аналізу рентабельності сукупних активів підприємства як добутку
показників рентабельності реалізації та оборотності сукупних активів.
81. Визначення точки беззбитковості.
82. Поняття фінансової діяльності, фінансових ресурсів підприємства. Сутність фінансів та
основні види фінансових відносин підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела формування
фінансових ресурсів.
83. Фінансовий менеджмент як система управління, суб’єктом якої є фінансова служба
підприємства, об’єктом – фінансові ресурси у вигляді грошового обороту господарюючого суб’єкта.
84. Схематичне представлення потоків грошових коштів підприємства.
85. Бухгалтерська звітність як основне джерело інформації для проведення оцінки фінансового
стану підприємства.
86. Перелік користувачів інформації щодо фінансового стану підприємства та мета його
оцінки.
87. Методика оцінки, яка включає аналіз структури балансу підприємства и оцінку його
динаміки; аналіз поточного рівня ліквідності та платоспроможності, а також прогноз
платоспроможності підприємства; оцінку фінансової стійкості; аналіз рентабельності підприємства;
оцінку ділової активності.
88. Поняття «нововведення», «інвестиції», «капітальні вкладення» та взаємозв'язок між ними.
89. Класифікація інвестицій. Відновлювальні різновиди капітальних вкладень: нове
будівництво, реконструкція, розширення та технічне переозброєння. Джерела фінансування
капітальних вкладень.
90. Поняття та основні характеристики інвестиційного проекту. Класифікація проектів.
91. Основні джерела та можливі причини відхилення ідей проектів.
92. Методичні основи попереднього аналізу здійсненності проекту. Зміст технікоекономічного, фінансового та загальноекономічного аналізу. Завдання екологічної та соціальної
експертизи проектів.
93. Умови, за дотримання яких проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на
стадію детальної розробки та реалізації.
94. Підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів.
95. Суть концепції вартості грошей з урахуванням часу, поняття та методичні основи
розрахунку майбутньої та теперішньої вартості грошових потоків.
96. Методичні основи визначення та інтерпретації показників чистої теперішньої вартості,
внутрішньої норми рентабельності, строку окупності.
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