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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до Правил прийому до Державного університету
інфраструктури та технологій Університет здійснює підготовку за рівнем
вищої освіти – першим (бакалаврським) за освітньо-професійними
програмами зі скороченим терміном навчання осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».
Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності 073
«Менеджмент» (далі – Програма) є нормативним документом Державного
університету інфраструктури та технологій, який розроблено кафедрою
менеджменту, публічного управління та адміністрування на основі освітньопрофесійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0306
«Менеджмент і адміністрування» та галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і
науки України та згідно Правил прийому на навчання до Державного
університету інфраструктури та технологій.
Державний університет інфраструктури та технологій приймає на
перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць
для здобуття ступеня бакалавра.
Зарахування до Університету здійснюється за результатами додаткового
вступного випробування в межах ліцензійного обсягу.
Результат додаткового вступного випробування (з урахуванням
документу про здобутий раніше освітній ступінь) визначається як допуск до
складання основних вступних випробувань і визначається у формі – склав/ не
склав.
Додаткове вступне випробування включає теоретичне питання з таких
дисциплін:
«Економічна теорія»;
«Основи бізнесу»;
«Економіка підприємства».
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2. ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН
2.1 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
Основні напрямки і школи економічної теорії. Предмет економічної
теорії. Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів.
Методи економічних досліджень. Позитивний і нормативний аналіз. Функції
економічної теорії. Економічна теорія і обґрунтування економічної політики.
Тема 2. Економічні потреби та інтереси. Закономірності економічної
поведінки споживача
Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Закон зростання
потреб. Корисність продукту. Гранична корисність продукту. Економічний
інтерес, його об’єкт і функція. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку.
Закономірності економічної поведінки споживача.
Тема 3. Суспільне виробництво, його фактори та форми організації
Суть суспільного виробництва та його складові частини. Фактори
суспільного виробництва та їх взаємодія. Функції суспільного виробництва.
Натуральна форма організації виробництва. Товарна форма організації
суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його
суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Субєкти і обєкти товарних
відносин. Проста і розвинена форми товарного виробництва.
Функціонування товарного виробництва і його закони. Товар та його
властивості. Вартість і ціна: альтернативні теорії.
Тема 4. Економічна система суспільства. Відносини власності
Економічна система: її сутність та структурні елементи. Суспільний поділ
праці і структура продуктивних сил. Виробнича функція та її складові.
Домогосподарства, підприємства і держава як суб’єкти економічної системи.
Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загально
цивілізаційний підхід до типізації суспільства.
Відносини власності. Об’єкти і суб’єкти власності. Типи і форми
власності.
Право власності. Виникнення і розвиток на сучасному етапі форм
власності в Україні. Необхідність існування різноманітності форм власності в
ринковій економіці. Структура власності в сфері транспорту. Роздержавлення
та приватизація власності.
Тема 5. Гроші, їх функції та види
Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей.
Грошовий обіг і його закони. Визначення грошової маси, необхідної для
обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи,
гроші, ціна та інфляція. Еволюція грошей.
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Тема 6. Ринкова організація виробництва
Поняття ринку, умови його функціонування. Функції та структура ринку.
Моделі формування ринкових відносин. Види ринків, їх особливості та
характерні риси. Ринкова інфраструктура. Ринковий механізм. Проблеми
переходу України до ринкової економіки.
Тема 7. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Попит. Крива попиту. Закон попиту. Нецінові чинники попиту.
Еластичність попиту.
Пропозиція. Крива пропозиції. Закон пропозиції. Нецінові чинники
пропозиції. Еластичність пропозиції.
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Встановлення ринкової
рівноваги.
Тема 8. Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Типи
ринкових структур
Типи ринкових структур. Досконала конкуренція. Монополія.
Монополістична конкуренція. Олігополія.
Особливості ціноутворення на окремих ринках.
Роль конкуренції в ринковому ціноутворенні.
Вплив монополії на встановлення ринкової рівноваги. Антимонопольна
політика. Антимонопольний комітет та антимонопольне законодавство.
Тема 9. Капітал, витрати виробництва і прибуток
Первісне нагромадження капіталу. Перетворення грошей в капітал.
Загальна формула руху капіталу. Капітал як економічна категорія.
Альтернативні теорії капіталу. Витрати виробництва. Суть витрат
виробництва. Види витрат виробництва та їх динаміка. Витрати виробництва,
вартість товару і його ціна. Прибуток як економічна категорія. Теорії
прибутку. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.
Тема 10. Доходи у ринковій економіці
Підходи до з’ясування проблеми формування доходів у ринковій
економіці.
Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Продукт
праці та зарплата. Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна зарплата
та її критерії.
Прибуток. Норма прибутку. Функції прибутку. Чистий прибуток.
Позичковий процент. Норма позичкового проценту та фактори, що її
визначають. Номінальна і реальна ставка. Рента – доход власника за
використання землі. Види ренти.
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Тема 11. Суспільне відтворення та економічне зростання
Суть і види економічного відтворення: просте і розширене відтворення.
Тіньовий сектор в економічному відтворенні.
Національне багатство і його структура. Проблема розширеного
відтворення багатства і шляхи розв’язання економічних проблем.
Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного
продукту. Система національних рахунків.
Валовий внутрішній продукт (ВВП), його суть і відтворювальна
структура. Валовий національний продукт (ВНП). Чистий національний
продукт. Національний дохід. Концепції національного доходу.
Економічне зростання та його розвиток. Типи економічного зростання.
Фактори економічного зростання.
Науково-технічна революція (НТР) та її роль в економічному зростанні.
Тема 12. Зайнятість і відтворення робочої сили
Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Зайнятість та відтворення
сукупної робочої сили. Зайнятість та рівень безробіття. Види і форми
безробіття. Повна зайнятість в умовах ринкової економіки.
Фактори розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у
відтворенні робочої сили. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в
Україні.
Тема 13. Економічна роль держави в ринковій економіці
Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.
Планування і програмування. Фінансова система і фінансова політика
держави. Фіскальна політика. Фіскальні методи регулювання виробництва.
Механізм грошово-кредитного регулювання.
Удосконалення механізму господарювання в Україні.
Тема 14. Закономірності розвитку світового господарства
Світове господарство: його суть і структура. Міжнародний поділ праці і
спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. Інтернаціоналізація
господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх
роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угрупування
світу. Форми економічних зв’язків. Світогосподарські зв’язки та їх форми.
Виникнення світового ринку та його структура. Міжнародна торгівля та її
економічні основи.
Сутність і форми руху капіталу. Міжнародна валютна система, валютні
ринки і валютний курс. Проблеми конвертованості валюти. Платіжний баланс
та його регулювання. Міжнародні валютно-фінансові організації.
Міжнародний процес міграції робочої сили, інші форми міжнародних
економічних відносин.
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2.2 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ БІЗНЕСУ»
Тема 1. Вступ до дисципліни. Основні економічні проблеми
Предмет і завдання курсу. Поняття «економіка», «підприємництво».
Економічні відносини. Суб’єкти економіки та підприємництва.
Основні економічні проблеми. Вибір в економіці. Межа виробничих
можливостей. Економічна ефективність.
Тема 2. Ринковий механізм та підприємництво
Товарне виробництво, ринок та ринкова економіка. Попит, пропозиція та
ринкова рівновага. Функції та види підприємницької діяльності.
Організаційно-правові форми підприємництва в Україні.
Власність і економічні інтереси. Власність, експлуатація і управління.
Форми державної та муніципальної підтримки підприємництва.
Тема 3. Підприємство як основна ланка національної економіки
Підприємство (фірма) як основна ланка національної економіки та його
цілі. Виробничі засоби, їх структура та відтворення. Фізичне і моральне
зношування основних засобів. Амортизація. Сутність та структура витрат
підприємства. Собівартість і її структура.
Короткостроковий та довгостроковий періоди діяльності фірми.
Визначення фірмою оптимального обсягу виробництва.
Тема 4. Роль конкуренції в організації підприємницької діяльності
Сутність та види конкуренції. Стратегії і методи конкуренції. Ринкові
структури (досконала конкуренція, монополія, олігополія, монополістична
конкуренція). Конкурентні переваги товарів та фірм. Особливості поведінки
підприємств за різних ринкових структур. Антимонопольна політика держави,
її форми та методи.
Тема 5. Фінансові основи підприємництва
Фінанси підприємства. Основні фінансово-економічні показники
діяльності підприємства та фірми. Доходи від підприємницької діяльності.
Податкові зобов’язання підприємства. Сутність та основні принципи
оподаткування. Сутність та структура податкової системи. Податкова політика
держави. Податкові пільги.
Бухгалтерський баланс.
Тема 6. Основи ціноутворення
Сутність, структура та види цін. Цінова політика підприємства. Фактори
ціноутворення. Цінова еластичність попиту та пропозиції. Методики та
стратегії встановлення цін.
Розрахунок точки беззбитковості. Стратегії коригування цін (цінове
стимулювання, цінова дискримінація та ін.).
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Тема 7. Інвестиційні джерела розвитку підприємництва
Інвестиції: сутність, види та цілі. Вибір об’єктів інвестування. Іноземне
інвестування. Інвестиційна стратегія. Джерела інвестування та використання
інвестиційних коштів.
Процентна ставка та дисконтування грошових потоків.
Тема 8. Ефективність економіки та підприємництва. Підприємницькі
ризики
Макрорівень підприємницької діяльності. Основні показники розвитку
національної економіки. Загальна економічна рівновага та форми
макроекономічної нестабільності.
Види підприємницьких ризиків. Стратегія розвитку фірми. «Бізнесобласть» (ніша ринку). Сутність стратегічного управління.
Господарський механізм та економічна політика держави.
Зовнішньоекономічне середовище функціонування та розвитку
підприємництва.
2.3 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання
Поняття підприємства, його ознаки. Основні законодавчі акти та інші
документи, що регулюють діяльність підприємств в Україні. Виробнича та
загальна структура підприємства. Фактори, що впливають на виробничу
структуру підприємства. Класифікація підприємств за різними ознаками.
Форми об’єднання підприємств: мета і особливості функціонування в Україні.
Тема 2. Управління підприємством
Поняття та необхідність управління. Функції управління. Сучасні
принципи управління. Методи управління виробництвом. Організаційні
структури управління підприємством. Шляхи удосконалення управління
підприємством.
Тема 3. Планування діяльності підприємства
Суть і основні процедури стратегічного планування на підприємстві.
Поняття і принципи планування. Методи планування. Система планів
підприємства, їх взаємозв’язок. Формулювання стратегії розвитку
підприємства. Базові стратегії підприємства. Система показників
стратегічного планування. Бізнес-план підприємства, його значення і зміст.
Система оперативно-виробничого планування на підприємстві.
Тема 4. Планування виробничої діяльності підприємства
Поняття виробничої програми та правила її розробки. Особливості та
складові елементи формування виробничої програми підприємств в умовах
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ринку. Натуральні показники виробничої програми, їх значення. Розробка
виробничої програми у вартісному виразі. Обґрунтування виробничої
програми ресурсами та виробничими потужностями.
Тема 5. Основні засоби та виробнича потужність підприємства
Поняття і класифікація основних засобів підприємства. Класифікація
основних засобів за виробничим призначенням. Виробнича структура
основних засобів, чинники, що вливають на неї. Облік і оцінка основних
засобів. Види і показники зношування основних засобів. Виробнича
потужність підприємства, чинники, що вливають на неї.
Тема 6. Амортизація основних засобів та методи її нарахування
Поняття амортизації основних засобів, норми амортизації. Методи
амортизації основних засобів. Податковий та бухгалтерський облік основних
засобів підприємства. Ремонт основних засобів, види ремонтів та її
фінансування. Розширене відтворення основних засобів. Показники
використання основних засобів підприємства. Напрямки поліпшення
використання основних засобів та виробничих потужностей підприємств.
Тема 7. Оборотні кошти підприємства
Поняття та матеріальний склад оборотних засобів та засобів обігу
підприємства. Оборотні кошти підприємства, їх структура. Джерела
формування оборотних коштів підприємства. Нормування оборотних коштів
підприємства. Оборотність оборотних коштів, показники оборотності. Вплив
оборотності оборотних коштів на кінцевий результат роботи підприємства.
Значення та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства.
Тема 8. Персонал підприємства, продуктивність та мотивація праці
працівників
Персонал підприємства, його склад і структура. Класифікація персоналу
підприємства. Кадрова політика підприємства і управління персоналом.
Показники руху робочої сили на підприємстві. Продуктивність праці,
показники та методи її вимірювання. Планування продуктивності праці.
Мотивація як стимулювання до високопродуктивної праці, її моделі і методи.
Тема 9. Оплата праці на підприємстві
Поняття і види заробітної плати. Функції заробітної плати. Шляхи росту
заробітної плати. Державна політика оплати праці. Тарифна система як основа
організації оплати праці, її елементи. Форми та системи оплати праці.
Використання безтарифної системи оплати праці.
Тема 10. Фінансові та нематеріальні ресурси підприємства
Поняття фінансових ресурсів підприємства, джерела їх фінансування.
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Внутрішнє і зовнішнє фінансування підприємства. Кредит як важлива форма
фінансування. Оренда і лізинг як спеціальні форми довгострокового
фінансування. Випуск та продаж акцій і облігацій як форма фінансування
підприємства. Напрямки використання фінансових ресурсів підприємства.
Поняття і склад нематеріальних ресурсів підприємства. Нематеріальні активи
підприємства. Патенти, свідоцтва, ліцензії як форма юридичного захисту
об’єктів інтелектуальної власності.
Тема 11. Виробничі інвестиції підприємства
Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства. Види інвестицій, їх
характеристика. Поняття виробничих інвестицій (капіталовкладень), їх склад.
Структура виробничих інвестицій підприємства. Розрахунок потреби у
виробничих інвестиціях. Джерела фінансування виробничих інвестицій.
Основні показники оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій:
чиста приведена цінність проекту (чиста дисконтована (теперішня) вартість);
індекс доходності інвестицій; внутрішня ставка доходу інвестицій (внутрішня
норма рентабельності інвестицій); період окупності інвестицій. Основні
чинники
підвищення
ефективності
використання
капіталовкладень
підприємств.
Тема 12. Науково-технічний прогрес та інтенсифікація виробництва
Науково-технічний прогрес, його форми. Науково-технічна революція, її
основні риси. Основні напрямки науково-технічного прогресу. Показники
рівня науково-технічного прогресу. Інноваційні процеси та їх види. Поняття
ефективності технічних нововведень, види ефективності. Економічний ефект
від впровадження технічних нововведень.
Тема 13. Поточні витрати виробництва
Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції.
Класифікація витрат. Управління витратами на підприємстві. Групування
витрат на виробництво продукції за економічними елементами та складання
кошторису витрат.
Тема 14. Собівартість продукції підприємства
Поняття і види собівартості продукції. Показники собівартості продукції.
Джерела і шляхи зниження собівартості продукції. Планування собівартості
продукції пофакторним методом. Індексний метод розрахунку зниження
собівартості продукції. Калькулювання собівартості одиниці продукції.
Тема 15. Система оподаткування в Україні
Сутність податкової системи. Види та групи податків. Принципи та
механізми оподаткування. Функції податків. Податок на прибуток. Податок на
додану вартість. Податок з доходів фізичних осіб. Єдиний соціальний внесок.
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Акцизний податок. Єдиний податок.
Тема 16. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах
Економічний зміст і функції цін. Мета ціноутворення в умовах ринку.
Види цін. Гуртові та роздрібні ціни на продукцію, їх формування. Чинники,
що впливають на ринкове ціноутворення. Методи ціноутворення в умовах
ринку. Модифікація цін. Проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення в
Україні.
Тема 17. Фінансові результати та ефективність діяльності підприємства
Суть і основні завдання фінансової діяльності підприємства. Дохід
підприємства, чинники, що впливають на його величину. Загальна схема
формування фінансових результатів підприємства. Поняття і види прибутку
підприємства. Розподіл прибутку підприємства. Суть і характеристика
загальної ефективності діяльності підприємства. Показники ефективності
виробництва. Резерви і чинники підвищення ефективності виробництва.
Тема 18. Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства
Поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення.
Показники
якості
продукції.
Методи
оцінки
якості
продукції.
Конкурентоспроможність продукції: чинники забезпечення та методика
оцінки її рівня. Механізм управління якістю та конкурентоспроможністю
продукції. Стандартизація та сертифікація продукції. Державний нагляд за
якістю продукції. Економічна ефективність підвищення якості та
конкурентоспроможності продукції. Шляхи підвищення якості та
конкурентоспроможності продукції.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
3.1 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМСТВА»
Поняття і ознаки підприємства, класифікація підприємств за різними
ознаками.
Поняття, функції та принципи управління.
Методи управління виробництвом та організаційні структури управління
підприємством.
Поняття, принципи та методи планування.
Система планів підприємства та їх взаємозв’язок, бізнес-план
підприємства.
Продуктивність праці, показники її вимірювання, мотивація праці.
Поняття і класифікація основних засобів підприємства за виробничим
призначенням.
Виробнича структура основних засобів, чинники, що вливають на неї.
Облік і оцінка основних засобів.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

Види і показники зношування основних засобів.
Поняття амортизації основних засобів, норми і методи амортизації.
Показники використання та руху основних засобів підприємства.
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів.
Поняття та матеріальний склад оборотних засобів підприємства.
Оборотні кошти підприємства, їх структура та джерела формування.
Оборотність оборотних коштів, показники оборотності.
Інвестиції та їх види, реінвестиції, інвестиційна діяльність підприємства.
Основні показники оцінки економічної ефективності виробничих
інвестицій.
Ціни, їх функції та види.
Поняття та методи ціноутворення.
Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції.
Класифікація витрат (постійні, змінні, прямі, непрямі, за економічними
елементами та статтями калькуляції).
Поняття і види собівартості продукції, калькулювання собівартості
одиниці продукції.
Особливості розрахунку собівартості перевезень водним транспортом.
Сутність податкової системи, функції податків.
Види та групи податків (податок на прибуток підприємств, ПДВ, податок
з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок та
акцизний податок).
Доходи підприємства.
Розрахунок доходів судноплавних компаній, портів, суднобудівних та
судноремонтних заводів.
Прибуток підприємства, його формування та використання.
Показники рентабельності.

3.2 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»
1. Політична економія як наука. Еволюція поглядів на предмет політичної
економії.
2. Економічні закони, їх об’єктивний характер. Використання економічних
законів.
3. Основні етапи становлення та розвитку економічної науки.
4. Суспільне виробництво і його структура.
5. Сфери суспільного виробництва.
6. Обмеженість виробничих ресурсів. Проблеми економічного вибору.
Альтернативна вартість.
7. Сутність власності як економічної категорії. Суб’єкти та об’єкти
власності.
8. Ефективність суспільного виробництва та її визначення. Економічні
показники ефективності.
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9. Типи і форми власності. Економічний та юридичний зміст власності.
10. Трансформація відносин власності в умовах переходу України до
ринкової економіки.
11. Гроші, їх функції і види. Закон грошового обігу.
12. Товарне виробництво, його характерні риси та роль в економічному
розвитку суспільства.
13. Вартість і ціна продукції.
14. Підприємництво: сутність, форми, основні напрямки і проблеми
розвитку.
15. Закон вартості і його функції.
16. Капітал як економічна категорія. Основні форми капіталу.
17. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
18. Циклічний характер розвитку економіки. Основні характеристики циклів.
19. Економічне зростання та його основні типи.
20. Інфляція. Типи інфляції.
21. Еластичність попиту та пропозиції. Фактори, що на неї впливають.
22. Конкуренція і монополія в ринковій економіці.
23. Ринкова інфраструктура, її формування та значення.
24. Держава як суб’єкт економічної системи. Економічна роль держави в
ринковій економіці.
25. Основні риси та тенденції розвитку сучасного світового господарства.
26. Вільні економічні зони.
27. Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство.
28. Міжнародні економічні відносини та їх основні форми.
29. Безробіття, його види і наслідки.
30. Основні глобальні проблеми сучасності та їх класифікація та шляхи
вирішення.
3.3 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ БІЗНЕСУ»
1. Поняття й сутність підприємництва, його основні ознаки і принципи.
2. Роль підприємництва в розвитку суспільства.
3. Види підприємств за класифікаційними ознаками.
4. Принципи організації фінансування бізнесу.
5. Фінансові ресурси бізнесу та джерела їх формування
6. Взаємовідносини бізнесу і влади.
7. Господарські товариства як організаційна форма підприємництва.
8. Венчурне фінансування бізнесу.
9. Визначення та види комерційних угод.
10. Визначення комерційної таємниці, її ознаки та характеристика.
11. Ділова етика в бізнесі та її характеристика.
12. Характеристика та класифікація підприємницьких ризиків.
13. Соціальна відповідальність бізнесу.
14. Способи організації бізнесу.
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15. Ризик-менеджмент у бізнесі.
16. Система франчайзингу.
17. Бізнес-план у підприємницькій діяльності.
18. Етапи складання бізнес-плану.
19. Види, структура та типовий алгоритм розробки бізнес-плану.
20. Оподаткування підприємницької діяльності.
21. Податкова політика та її вплив на підприємництво.
22. Види податків та їх характеристика.
23. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів.
24. Спрощена система оподаткування малого бізнесу.
25. Роль малого бізнесу в Україні та проблеми його розвитку.
26. Основні напрями державної політики щодо розвитку і підтримки
підприємництва в Україні.
27. Фіскальна політика держави та її вплив на розвиток підприємництва.
28. Інвестиційна політика та її вплив на розвиток підприємництва.
29. Інновації як фактор економічного зростання підприємства.
30. Роль малого бізнесу у формуванні середнього класу.
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