
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА» 

курс 5 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  1бал -  простий тест (31 бал), 3 

бали – розв’язок задачі (3 задачі) 

Перелік допоміжних матеріалів:  ЕНК з дисципліни 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Поняття прикладної економіки 

2. Методи економічних дослідженні 

3. Крива виробничих можливостей 

4. Основи ринкового господарства 

5. Економічне зростання 

6. Економічні цикли макросистеми 

7. Економічні цикли розвитку організацій 

8. Вартість комерційної організації 

9. Методологія оцінки вартості організацій 

10. Інвестиційні проекти в організації 

11. Методи аналізу інвестиційного проекту 

12. Показники прибутковості проекту 

13. Економічна оцінка інвестиційної діяльності 

14. Види бюрократичних організаційних структур управління 

15. Види органічних організаційних структур управління 

16. Виробнича програма підприємства 

17. Виробнича потужність підприємства. 

18. Основні фонди, їх класифікація. 

19. Методи оцінки та обліку основних фондів. 

20. Знос основних фондів. 

21. Амортизація. Методи амортизації. 

22. Показники використання основних фондів. 

23. Сутність оборотних коштів 

24. Нормування оборотних коштів 

25. Персонал підприємства та його структура 

26. Планування чисельності працівників 

27. Порядок розрахунку показника чисельності 



28. Поняття продуктивності праці і її роль в підвищенні ефективності 

виробництва 

29. Фактори зростання продуктивності праці 

30. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими кадрами 

31. Оплата праці 

32. Сучасні системи оплати праці. 

33. Поняття, види витрат виробництва і собівартості продукції 

34. Класифікація витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 

35. Методи ціноутворення 

36. Основні показники фінансового стану підприємства 

37. Джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства 

38. Види прибутку та їх розрахунок 

39. Види рентабельності та їх розрахунок 

40.Процесс маркетингової діяльності 

41.Особенності і види управління 

42.Стратегіі зростання для нових ринків 

43. Методи визначення порівняльної економічної ефективності 

44. Методи розрахунку загальної економічної ефективності 

45. Сутність і критерії економічної та соціальної ефективності 

виробництва 

46. Науково-технічний розвиток підприємств 

47. Управління фірмою в умовах конкуренції 

48. Поняття логістики та її призначення 

59. Управління підприємством в умовах конкуренції 

60. Аналіз кредитоспроможності підприємства 

 

 Типові задачі курсу розглянуті під час практичних занять, всі вони, без 

виключення, виносяться на іспит 
 

 

Екзаменатор                       Марухленко О. В. 

 

Завідувач кафедри     Ільїч Л. М. 

 


