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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “___ Економіка підприємства __” складена                    
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __молодшого спеціаліста_______ напряму  
                                                                                                                                                (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
(спеціальності)“5.03050702 «Комерційна діяльність»___. 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є діяльність підприємств різних видів і форм власності і   
особливості організації їх ефективного функціонування.  
 
 
 Міждисциплінарні зв’язки: Політекономія, Статистика, Гроші та кредит, Економічний аналіз. 
  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 
Змістовий модуль 1. Підприємство і його ресурси 
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.  
Тема 2. Основні фонди і виробнича потужність підприємства. 
Тема 3. Оборотні фонди і оборотні засоби (кошти). 
Тема 4. Персонал підприємства і продуктивність праці. 
Змістовий модуль 2. Організація діяльності підприємства 
Тема 5. Планування діяльності підприємства. 
Тема 6. Інновації і інвестиції. 
Тема 7. Організація виробництва. 
Тема 8. Виробництво та  конкурентоспроможність продукції.  
Тема 9. Оплата праці на підприємстві. 
Змістовий модуль 3. Результати діяльності підприємства 
Тема 10. Витрати виробництва і ціни на продукцію.  
Тема 11. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 

 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є:  надання теоретичних знань 
і практичних навичок з прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні 
первиної ланки суспільного виробництва. 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є вивчення теорії та 
практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному середовищі; формування вмінь 
ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу; забезпечення 
розширеного самовідтворення суб’єктів підприємництва. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : сутність підприємства та підприємницької діяльності; ключові розділи прикладної економіки, 
розуміти їх економічний зміст; механізм організації і забезпечення ефективної діяльності підприємств.  
вміти :здійснювати економічні розрахунки основних показників роботи підприємства; проводити аналіз 
роботи підприємства і робити на цій основі висновки, щодо його діяльності;приймати практичні рішення 
щодо застосування набутих знань при виконанні професійних обов’язків.  

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __108__ години/________ кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Підприємство і його ресурси 
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.  
 Визначення, цілі і напрямки діяльності підприємств. Класифікація підприємства. Напрямки діяльності 
підприємства. Зовнішнє середовище підприємства. 
Тема 2. Основні фонди і виробнича потужність підприємства. 
Структура й оцінювання основних фондів. Зношення й амортизація основних фондів. 
Показники ефективності використання основних фондів. 
Виробнича потужність підприємства. Методика розрахунку виробничої потужності. 



4 
 

  

Тема 3. Оборотні фонди і оборотні засоби (кошти). 
Склад і структура оборотних коштів. Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники 
використання оборотних коштів. 
Тема 4. Персонал підприємства і продуктивність праці. 

 
Змістовий модуль 2. Організація діяльності підприємства 
Тема 5. Планування діяльності підприємства. 
Методологічні основи і сутність планування.  Причини і типи планування.  
Тема 6. Інновації і інвестиції. 
Інвестиції та інвестиційний проект. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів. 
Загальна характеристика та види інноваційних процесів на підприємстві. Реалізація інноваційного процесу 
на підприємстві. 
 Тема 7. Організація виробництва. 
Структура і принципи організації виробничого процесу. 
Організаційні типи виробництва.  Методи організації виробництва. Організація виробництва процесу у 
часі. 
Тема 8. Виробництво та  конкурентоспроможність продукції. 
Загальна характеристика продукції і виробнича програма. Конкурентоспроможність.  
Матеріально-технічне забезпечення. 
Стандартизація і сертифікація продукції (послуг)  
Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль 
Тема 9. Оплата праці на підприємстві. 
Сутність, функції і принципи зарплати. Форми і системи зарплати.  Державне регулювання оплати праці 
Нормування витрат праці на підприємстві  Тарифна система оплати праці  Безтарифна модель оплати 
праці 
Змістовий модуль 3. Результати діяльності підприємства 
Тема 11. Витрати виробництва і ціни на продукцію.  
Поточні витрати виробництва. Собівартість продукції. Стратегія і шляхи зниження витрат. Ціни: їх 
сутність, види та методи встановлення. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації). 
Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва 
Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 
 Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. Прибутковість, дохідність. 

 
3. Рекомендована література 

                                                                            Основна 
1. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник 2-ге видання.-К.: Центр учбової 
літератури, 2010 
2. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.: Центр учбової 
літератури, 2010 
3. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник (для студ. вищ. навч. закл.)-К.: Центр 
учбової літератури, 2009 
                                                                 Допоміжна 
1. Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.:Атіка, 2007 
2.Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник .-К.: АСК, 2005 
З. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства: Навчальний посібник .-К.: Центр 
Навчальної л-ри, 2004 
4. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник.-К.: Ельга, 
2004 
5. ПокропивнийС.Ф. Економіка підприємства: Підручник.-К.: КНЕУ, 2005 
6. Шегда А.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.: Знання-Прес, 2001 
 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання _________Іспит_______________________ 

 
5.    Засоби діагностики успішності навчання : тести, усне опитування, питання до іспиту, ККР. 

Структура персоналу і його рух.  Показники чисельності персоналу. Продуктивність праці: її сутність і 
значення 


