
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 
1. Обґрунтування виробничої і загальної структури створюваного підприємства. 
2. Оптимізація організаційної структури управління підприємства виробничої 

(невиробничої) сфери. 
3. Обґрунтування внутрішніх резервів зростання продуктивності праці на підприємстві. 
4. Способи підвищення фондовіддачі на виробничому підприємстві. 
5. Формування та ефективність використання нематеріальних активів фірми. 
6. Оптимізація структури техніко-технологічної бази підприємства. 
7. Вибір раціональних методів і форм організації виробництва. 
8. Напрямки інвестування в розвиток інфраструктури підприємства. 
9. Способи підвищення ефективності підприємницької діяльності фірми. 
10. Бізнес-план створення нового виробничого (невиробничого) підприємства. 
11. Оцінка ефективності інтеграційних процесів на мікроекономічному рівні. 
12. Удосконалення системи управління витратами на підприємстві. 
13. Способи мінімізації поточних витрат на виробництво продукції (надання послуг). 
14. Комерційні і фінансові ризики сучасного бізнес-середовища. 
15. Удосконалення системи управління економічними ризиками на виробничому 

підприємстві. 
16. Напрямки досягнення конкурентоспроможності фірми. 
17. Формування системи управління конкурентоспроможністю фірми (підприємства, 

організації). 
18. Особливості забезпечення конкурентоспроможності фірми з вузькою спеціалізацією. 
19. Зовнішньоекономічна діяльність фірми і напрямки її розширення. 
20. Оцінка та напрямки підвищення ефективності (результативності) діяльності фірми. 
21. Сучасні моделі оцінки ефективності (результативності) діяльності фірми. 
22. Економічна безпека фірми: сучасна характеристика, оцінка і напрямки забезпечення. 
23. Кризовий стан підприємства і розроблення заходів щодо його подолання. 
24. Особливості організації управління підприємством в сучасних умовах. 
25. Основні проблеми прискорення науково-технічного прогресу. 
26. Роль якості продукції як джерела зростання ефективності виробництва. 
27. Продуктивність праці та методи стимулювання працівників.. 
28. Кадрова політика підприємства в сучасних умовах.  
29. Заробітна плата та становлення ринку праці в умовах ринкової економіки.  
30. Прибуток і рентабельність - узагальнюючі показники ефективності господарської 

діяльності підприємства. 
31. Значення зниження собівартості продукції для підприємства.  
32. 3начення інвестицій у підвищенні ефективності роботи підприємства.  
33. Принципи взаємодії підприємств з установами банку в умовах ринку.  
34. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. 
35. Міжнародна підприємницька діяльність. 
36. Методи управління діяльністю підприємств у ринкових умовах. 
37. Методи оцінки і відбору працівників фірми. 
38. Ефективність відтворення і використання основних засобів підприємства. 
39. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання. 
40. Нематеріальні ресурси підприємства, їх формування та ефективність використання. 
41. Ефективність використання оборотних коштів підприємства. 



42. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій. 
43. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень.  
44. Загальні та пріоритетні напрями технічних інновацій. 
45. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. 
46. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. 
47. Формування і використання виробничої потужності підприємства. 
48. Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання. 
49. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства. 
50. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах. 
51. Вимірювання і забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності 

продукції. 
52. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту. 
53. Форми і системи оплати праці та їх удосконалення. 
54. Кошторис виробництва та собівартість продукції. 
55. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення. 
56. Економічна безпека підприємства і шляхи запобігання внутрішнім і зовнішнім 

загрозам. 
57. Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб'єктів. 
58. Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання. 
 


