Перелік питань до фахового випробування студентів заочного
відділення на спеціальність «Економіка підприємства»
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Агропромисловий комплекс в Україні.
Бюджет країни.
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.
Види економічної конкуренції.
Види заробітної плати.
Види інфляції і соціально-економічні наслідки.
Види інфляції.
Види, форми та типи безробіття.
Виникнення і сутність грошей.
Витрати підприємства.
Всесвітній ринок товарів і послуг.
Глобальні проблеми світу.
Грошова система, її основні типи.
Грошовий обіг і його закони.
Економічний закон зростання потреб.
Економічні потреби суспільства, їх суть.
Економічні та соціальні наслідки впливу безробіття.
Закон конкуренції.
Заробітна плата.
Зміст і структура світової валютної системи.
Зміст та причини безробіття.
Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.
Інвестування підприємств.
Капітал підприємства, його види.
Класифікація підприємств за розміром.
Конвертованість валюти.
Конкуренція, її суть і економічні основи.
Менеджмент на підприємстві.
Нові види підприємницької діяльності.
Обрахувати ПДФО жінки, яка виховує одна 2-х неповнолітніх дітей.
Основні суб’єкти ринкової економіки.
Податки, що відраховуються з заробітної плати.
Податки, які види податків ви знаєте.
Рівень безробіття.
Рівні економіки.
Сільське господарство в Україні.
Структура економічних потреб.
Сутність та причини інфляції.
Суть попиту і пропозиції.
Торгівельний і платіжний баланс країни.
Торгівельний і платіжний баланс країни.
Фактори впливу на економіку.
Функції грошей.
Що таке валовий національний продукт.
Що таке валюта та валютні відносини.
Що таке економіка.
Що таке криза в економіці.
Що таке маркетинг.
Що таке праця і працездатність.
Що таке ціна. Формування ціни.

Задачі

Задача 1
Підприємство виготовило партію товару. Витрати на закупівлю сировини – 30 000
грн., нового обладнання – 50 000 грн., фонд заробітної плати – 12 000 грн., витрати на
рекламу – 3 000 грн., оплата ліцензії на даний товар – 2 000 грн.
Потрібно розрахувати скільки склали постійні та змінні витрати підприємства, а
також загальну вартість товару. Що відноситься до додаткової продукції?
Задача 2
Підприємець маючи 5 000 грн. власного стартового капіталу, позичив у сусіда ще –
5 000 грн. на закупівлю картоплі. Реалізував її і виручив 23 000 грн., віддав борг. На
залишкову суму закупив яблука і продав їх на суму 40 000 грн.
Визначити ціну виробництва, постійний капітал, змінний капітал, прибуток від
кожної операції і кінцевий прибуток.
Задача 3
Фірма надала ремонтні послуги. За складеним актом вони склали 7 000 грн. Роботу
виконувало 3 робітника, кожен з яких відпрацював: 1-й – 3 дні, 2-й – 2 дні, 3-й – 1 день.
Кожен з робітників отримує 10% за 1 день роботи від вартості наданої послуги.
Обрахувати номінальну заробітну плату і заробітну плату кожного робітника з
урахування сплачених податків. Вирахувати чистий прибуток фірми.
Задача 4
Робітник, що працює за верстатом виточує деталі. За кожну деталь він отримує 3
грн. Щодня виготовляє до 40 деталей в середньому.
Обрахувати номінальну заробітну плату і заробітну плату робітника з врахуванням
сплачених податків.
Задача 5
Ставка працівника 1 218 грн. Робітник відпрацював за місяць 18 робочих днів.
Працівник 3 дні брав відпустку за власним рахунком.
Обрахувати номінальну заробітну плату і заробітну плату робітника з урахування
сплачених податків.
Задача 6
Ставка за виготовлення 60 деталей становить – 1 100 грн. За перевиконання плану
на кожні 10% премія до заробітної плати 5% від ставки. Робітник виготовив 73 деталі.
Обрахувати номінальну заробітну плату робітника.
Задача 7
Рекламна агенція виборола перше місце на конкурсі і отримала договір на
виготовлення реклами дитячого харчування. Сума договору складає 35 000 грн. Над
проектом працювало 5 осіб (маркетолог, фотограф, психолог, 2 рекламні агенти).
Заробітна плата від угоди для колективу становить 35%, за взяте перше місце премія –
10%.
Обрахувати номінальну заробітну плату і заробітну плату кожного працівника до
виплати.
Задача 8
Прибиральниця школи працює на ставці 884 грн. Кожні вихідні на місцевому ринку
вона реалізує свої молочні продукти в середньому сума виручки – 80 грн. За місце в
павільйоні сплачує податок (ринковий збір) – 15 грн. Вдома в неї сусіди купують
молоко, щодня на 10 грн.
Обрахувати ПДФО жінки, яка виховує одна 2-х неповнолітніх дітей.

