Перелік питань що виносяться на іспит
з дисципліни «Економіка підприємства»
1. Основна економічна характеристика автомобільної галузі: предмет і
задачі економіки підприємств автомобільного транспорту
2. Витрати виробництва та собівартість продукції, тарифи
3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності на
автотранспорті
4. Нематеріальні ресурси та активи підприємства: об’єкти промислової та
інтелектуальної власності
5. Структура нормативно-правової бази діяльності підприємств
автомобільного транспорту
6. Показники використання оборотних засобів на підприємстві
7. Практичне завдання.
8. Матеріально-технічна база та основні виробничі фонди підприємств
автомобільного транспорту: матеріально-технічна база підприємства;
економічна сутність основних фондів підприємства
9. Кадри та продуктивність праці на підприємстві: класифікація і
структура кадрів
10. Показники використання основних виробничих фондів
11. Методи визначення продуктивності праці, шляхи підвищення
продуктивності праці.
12. Заробітна плата працівників підприємства: економічна сутність оплати
праці, її принципи та порядок організації
13. Кадрова політика підприємства
14. Тарифна система оплати праці, погодинна і відрядна форми оплати
праці та їх системи
15. Капіталовкладення (інвестиції) на підприємстві та оцінка їх
ефективності: класифікація інвестицій, їх функціонально-елементний склад,
відтворювальна та елементно-технологічна структура
16. Облік та оцінка основних виробничих фондов, знос основних фондів
підприємства
17. Дохід, прибуток і рентабельність підприємства: показники оцінки
результатів діяльності підприємства
18. Функціонування автомобільної галузі в сучасних умовах, основні
задачі автомобільного транспорту
19. Бухгалтерський облік і контроль: система бухгалтерського обліку,
регулювання обліку, принципи та функції бухгалтерського обліку
20. Економічна сутність доходу, два трактування його змісту
21. Амортизація основних фондів підприємства та методи її нарахування
22. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих
фондів підприємства
23. Визначення економічної ефективності технічної підготовки автомобілів
до експлуатації

24. Оборотні засоби підприємства: сутність, склад і класифікація
оборотних засобів
25. Етапи планування капітальних вкладень на підприємствах та
обчислення їх обсягу
26.
Методи нормування оборотних засобів, нормування оборотних
засобів у виробничих запасах, у незавершеному виробництві, у майбутніх
періодах;; джерела утворення оборотних засобів підприємств.
27.
Загальні положення, показники та методи оцінки економічної
ефективності капіталовкладень
28. Виробнича потужність підприємства: класифікаційні ознаки
виробничої потужності
29. Основні завдання обліку на автомобільному транспорті
30. Особливості правового захисту нематеріальних ресурсів та активів
підприємства, авторське право
31. Визначення економічної ефективності впровадження нової техніки;
економічна ефективність наукової організації праці та виробництва
32. Кругообіг оборотних засобів
33.
Економічна ефективність впроваджуваних організаційнотехнічних заходів.
34. Фактори впливу на чисельність працюючих, методи її розрахунку
35. Класифікація витрат за економічним і виробничим принципами
36. Економічна сутність продуктивності праці
37. Економічна ефективність наукової організації праці та виробництва;
ефективність заходів з вдосконалення прийомів та методів праці
38. Фактори формування виробничої потужності; принципи та методика
розрахунку виробничої потужності
39. Система посадових окладів
40. Визначення економічної ефективності впровадження нової техніки
41. 2 Ліцензування, об’єкти та напрямки сертифікації на автомобільному
транспорті
42. Методи визначення собівартості продукції
43. Особливості організації обліку рухомого складу, запасів
44. Надбавки, доплати та премії працівникам, як засоби стимулювання
підвищення їх професійної майстерності, посилення матеріальної зацікавленості та відповідальності за результати виробничої діяльності
45. Сутність прибутку підприємства та його види; фактори, що впливають
на формування величини прибутку та його розподіл
46. Джерела утворення доходу і прибутку підприємства
47. Предмет і метод бухгалтерського обліку
48. Рентабельність підприємства
49. План рахунків та облікова політика підприємства
50. Собівартість – комплексний економічний показник
51. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси
52. Калькуляція собівартості транспортної продукції

53. Показники якості продукції, транспортних послуг
54. Дохід, прибуток і рентабельність підприємства: показники оцінки
результатів діяльності підприємства
55. Тарифна система оплати праці, погодинна і відрядна форми оплати
праці та їх системи
56. Функціонування автомобільної галузі в сучасних умовах, основні
задачі автомобільного транспорту
57. Витрати виробництва та собівартість продукції, тарифи

