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Зміст
1. ГІРНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Основні суб’єкти та принципи господарської діяльності в ринковій
економіці. Види підприємств та їх об’єднання. Особливості функціонування
гірничого підприємства. Стратегія підприємства як відкритої системи
2. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття та значення основних засобів. Структура основних засобів
підприємства. Первісна, залишкова, відновна та балансова вартості основних
засобів. Амортизація, норма амортизації, амортизаційні відрахування.
Показники руху та зносу фондів. Фондовіддача, фондомісткість,
фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів. Шляхи
поліпшення використання основних фондів.
3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття, значення та структура оборотних коштів. Кругообіг оборотних
коштів. Нормування оборотних коштів: норма запасу, норматив оборотних
коштів. Показники ефективності використання оборотних коштів.
4. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Використання робочого
часу: календарний, номінальний, ефективний фонди часу. Продуктивність
праці, трудомісткість продукції. Категорії персоналу, коефіцієнти
облікового складу, плинності. Мотивація персоналу.
5. ОПЛАТА ПРАЦІ
Форми та системи оплати праці. Тарифна система. Формування фонду
заробітної плати. Стимулююча роль заробітної плати.
6. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Собівартість продукції. Класифікація витрат підприємства. Управління
собівартістю продукції. Точка беззбитковості.
7. ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Ціна продукції. Поняття й оцінка виручки, прибутку, рентабельності.
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3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1.
2.

3.

4.
5.

Основні засоби
З якою метою здійснюється амортизація основних засобів підприємства.
Поясніть механізм амортизації основних засобів.
Яким чином здійснюється облік основних виробничих засобів на
підприємстві. Яким чином використовуються отримані результати
обліку?
Що розуміють під зносом основних виробничих засобів. Які рішення та в
яких випадках мають прийматись керівництвом підприємства щодо стану
основних засобів.
Поясніть показники ефективності та шляхи удосконалення використання
основного технологічного устаткування.
Поясніть узагальнюючі показники та шляхи підвищення ефективності
використання основних виробничих засобів.

Обороні засоби
6. Наведіть приклади та розкрийте характер участі у виробничому процесі
оборотних засобів. Опишіть структуру оборотних засобів підприємства.
7. Розкрите механізм (послідовність) нормування оборотних засобів
підприємства (основних матеріалів).
8. Поясніть цілі нормування оборотних засобів підприємства. Поясніть, чи
існують між цими цілями протиріччя?
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9. Поясніть показники ефективності та шляхи удосконалення використання
оборотних засобів підприємства.
Персонал
10.Розкрийте сутність показників, які дозволяють оцінити ефективність
використання трудових ресурсів підприємства. Назвіть можливі резерви
підвищення зазначеної ефективності.
11.Що розуміють під обліковим (списковим) та явочним складом персоналу.
Розкрийте механізм визначення потрібної кількості персоналу
підприємства.
Заробітна плата
12.Які функції виконує зарплата? Хто має розуміти ці функції та при
прийнятті яких рішень використовувати ці знання?
13.Наведіть та поясніть основні форми та системи заробітної плати. Яким
чином здійснюється їх вибір.
Собівартість
14.Які важелі управління собівартістю продукції існують на гірничому
підприємстві.
15.Посніть сутність собівартості продукції та назвіть цілі аналізу її
структури.
16.Поясніть розподіл витрат на умовно-постійні та умовно-змінні. Де
використати таку інформацію?
Фінансово-економічні результати господарювання
17.Поясніть показники рентабельності виробництва та продукції. Яку
інформацію вони надають. Наведіть цифровий приклад та поясніть його.
18.Поясніть взаємозв'язок між показниками: собівартість, ціна, дохід від
реалізації продукції, прибуток.
19.Поясніть точку беззбитковості підприємства. Яку мету переслідують при
визначенні точки беззбитковості.
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