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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “__Основи 
економічної діяльності підприємства__” складена                    відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки  напряму 
______________молодший спеціаліст____________________________       

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
______________5.03040101___Правознавство___________________________ 

(спеціальності) 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є економічна діяльність 

підприємства 
 
 Міждисциплінарні зв’язки: економічна теорія, господарський процес, 

основи підприємницької та управлінської діяльності., податкове право, 
банківське право. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. 
2. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи економічної 

діяльності підприємства” 
 є розкриття природи економічного функціонування сучасного 

підприємства 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  “Основи економічної 

діяльності підприємства” 
 є вивчення господарської діяльності сучасного підприємства, джерела 

його фінансового забезпечення, напрями використання основних, оборотних 
фондів, сучасні форми управління персоналом і організації виробничого 
процесу 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : механізми економічної діяльності підприємства 
вміти : розраховувати економічні показники використання основних і 

оборотних фондів, персоналу 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться _54_ години/__1,5_____ 

кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Тема 1. Підприємство –суб'єкт господарювання в економічній системі. 
Суть ринкової системи. Види і організаційні форми підприємств. Цілі і 

задачі діяльності підприємства.  
Тема  2. Управління підприємством. 
Організаційні структури управління підприємством.Планування 

діяльності, бізнес-планування . 



Тема 3. Основні фонди підприємства. 
Джерела фінансування. Суть і склад матеріальних і нематеріальних 

активів. Методи обліку матеріальних активів, амортизація. 
Тема 4. Оборотні активи підприємства. 
Поняття оборотних активів підприємства та їх структура. Нормування 

матеріальних запасів. Ефективність використання оборотних фондів, 
показники. 

Тема 5. Система матеріально-технічного забезпечення підприємства.  
Завдання системи матеріально-технічного постачання підприємств. 

Структура системи матеріально-технічного постачання. 
Тема 6.  Виробнича потужність та виробнича програма підприємства. 

Формування виробничої потужності підприємства. 
Тема 7. Персонал підприємства. 
Склад і структура персоналу виробничого підприємства. Системи 

оплати праці. Показники використання персоналу. Мотивація праці. 
Тема 8. Витрати підприємства. 
Класифікація витрат підприємства. Собівартість продукції, її структура. 
Тема 9. Ціноутворення в ринкових умовах. 
Фактори, що впливають на ціноутворення. Види цін. Структура 

роздрібної ціни. Методи встановлення цін. 
Тема 10. Фінансові показники діяльності підприємства. 
Дохід і прибуток підприємства. Показники рентабельності. Планування 

показників фінансової діяльності підприємства. 
Тема 11. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства. 
Поняття та види інноваційної діяльності підприємства. Інвестиційна 

діяльність та результати її впровадження. 
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