
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРИСТЕТ 

КАФЕДРА Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав. кафедри ______________  

«___»____________ 20_р. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

 

1. Надайте характеристику підприємства як первинної ланки виробничої сфери. 

2. Назвіть основні економічні, організаційні та юридичні ознаки підприємства. 

3. Якими законодавчими актами регулюється господарська діяльність підприємств? 

4. Назвіть права підприємства, що йому надані Законом України “Про 

підприємства”. 

5. Визначте найважливіші вимоги, що пред’являються до діяльності підприємства в 

сучасних умовах. 

6. Назвіть основні розрізняльні особливості функціонування підприємства в різних 

економічних системах. 

7.  За якими ознаками класифікують підприємства? 

8.  Що виступає головним критерієм створення малого бізнесу? 

9.  Розкрийте економічні особливості діяльності різних видів підприємств. 

10.  Що являє собою зовнішнє середовище підприємства? Які його основні 

характеристики? 

11.  Які фактори зовнішнього середовища впливають на функціонування 

підприємства? 

12.  Розкрийте механізм прямого державного регулювання діяльності підприємства. 

13.  Надайте характеристику непрямого регулювання діяльності підприємств 

державою. 

14. Сучасні проблеми амортизаційної політики держави і підприємств різних форм 

власності. 

15. Видова структура основних фондів, чинники та тенденції її динаміки на 

виробничих підприємствах. 

16. Тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах 

України. 

17. Зарубіжний досвід оцінки “гудвілу” фірми. 

18. Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств. 

19. Патентування та ліцензування підприємницької діяльності та ресурсів фірми. 

20. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів. 

21. Класифікуйте ресурси підприємства. 

22. Розкрити можливі джерела фінансування ресурсного забезпечення 

підприємства. 

23. Розкрийте роль виробничих фондів у здійсненні процесу виробництва та 

реалізації продукції. 

24. Чи існує зв’язок між економічними категоріями “основні фонди”, “основні 

виробничі фонди? 

25. Назвіть ознаки за якими класифікують основні фонди підприємства. 

26. Що собою являють активні та пасивні основні фонди? 



27. Які види зносу основних фондів ви знаєте? Дайте визначення кожному. 

28. Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства.  

29. Назвіть види відтворення основних фондів. Наведіть приклади простого та 

розширеного відтворення. 

30. Охарактеризуйте тенденції розширеного відтворення основних фондів на 

підприємствах України. 

31. Дайте характеристику показника “фондоозброєність праці”. Чи можна цей 

показник віднести до показників ефективності використання основних фондів? Доведіть 

свій висновок. 

 32. Охарактеризуйте екстенсивний та інтенсивний напрями підвищення 

ефективності використання основних фондів підприємства. 

 33. Як оцінюється ефективність використання виробничої потужності 

підприємства? 

 34. Що таке “нематеріальні ресурси підприємства”? Яке їх значення для сучасної 

системи господарювання та підвищення ефективності виробництва? 

 35. Визначте сутність та ефективність використання “ноу-хау” у діяльності 

підприємств. 

 36. Чи враховується у балансі підприємства його “гудвіл”? 

 37. Охарактеризуйте різновиди об'єктів інтелектуальної власності. 

 38.  Які види ліцензій ви знаєте? Перелічить ознаки, за якими можна 

класифікувати ліцензії. 

 39. Дайте визначення понять “роялті” і “паушальна виплата”. 

 40. Визначте сутність понять “трудові ресурси”, “трудовий колектив”, “кадри”, 

“персонал”. 

 41. Наведіть склад та структуру виробничого персоналу. 

 42. Що таке кваліфікація працівника? 

 43. Розкрийте тенденції динаміки структури персоналу підприємства. 

 44. Наведіть особливості формування структури персоналу різних підприємств та 

організацій різних типів, розмірів і форм власності. 

 45. Дайте визначення поняття “продуктивність праці” та розкрийте його 

економічний зміст. 

 46. Охарактеризуйте систему показників, за допомогою яких вимірюють 

продуктивність праці. 

 47. Розкрийте фактори, що визначають чисельність працівників на підприємстві. 

 48. Дайте характеристику показникам, що визначають рух персоналу, наведіть 

алгоритм їх розрахунку. 

 49. Розкрийте сутність та основні складові загальної структури підприємства. 

 50. Охарактеризуйте виробничу структуру підприємства. 

 51. У чому полягає різниця між загальною та виробничою структурою 

підприємства? 

 52. Які типи виробничої структури підприємства ви знаєте? 

 53. Охарактеризуйте предметну, технологічну та змішану структуру підприємства. 

 54. Дайте характеристику основних видів цехів та виробничих ділянок, які існують 

на підприємстві. 

 55. Розкрийте принципи організації виробничого процесу на підприємстві.  

 56. Охарактеризуйте основні форми виробництва. 

 57. Розкрийте поняття виробничої програми підприємства та правила її розробки. 

 58. Визначте особливості формування виробничої програми в умовах ринку.  

 59. Надайте характеристику абсолютного, відносного, перспективного та 

оптимального рівня якості продукції.  

 60. Які методи застосовують для визначення рівня якості продукції? 

 61. Охарактеризуйте основні шляхи поліпшення якості продукції. 



62. Які напрямки охоплює стандартизація продукції? 

63. Обґрунтуйте необхідність сертифікації продукції. 

64. Системи державного нагляду за якістю продукції, що виготовляється на 

підприємствах. 

65. Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як економічної категорії 

та показника, який характеризує ефективність роботи підприємства. 

66. Визначте, які витрати входять до собівартості продукції. 

67. За якими ознаками класифікують витрати, які входять до собівартості 

продукції? 

68. У чому полягає різниця між економічними та бухгалтерськими витратами? 

69. Охарактеризуйте основні принципи класифікації собівартості продукції. 

70. За якими принципами класифікують витрати, пов’язані з виробництвом та 

реалізацією продукції? 

71. Наведіть класифікацію витрат, що формують собівартість продукції, за 

економічними елементами. 

72. Наведіть класифікацію витрат, що формують собівартість продукції, за 

статтями калькуляції. 

73. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних та змінних витрат. 

74. Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу виробництва продукції. 

75. Охарактеризуйте методи визначення собівартості продукції. 

76. Як здійснюється калькуляція собівартості продукції? 

77. Розкрийте особливості розрахунку собівартості продукції за окремими 

статтями. 

78. Обґрунтуйте основні шляхи зниження собівартості продукції на підприємствах 

України. 


