
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 
(повна назва кафедри) 

 

Економіка підприємства 
    (назва навчальної дисципліни) 

 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» складена 

відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». Має статус нормативної компоненти циклу професійної 

підготовки. 

Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки та навчальна 

дисципліна базується на пізнанні та використанні економічних законів і закономірностей 

функціонування і розвитку суспільного виробництва. А виявлення, пошук конкретних форм 

прояву цих законів і закономірностей функціонування і розвитку підприємства в ринкових 

умовах та організаційно-економічних відносин в сфері його виробничо-господарської 

діяльності є предметом дисципліни «Економіка підприємства». 

Економіка підприємства вивчає методи і способи раціонального поєднання і 

ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства. 

 
2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – надання знань з основних розділів прикладної економіки, 

організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного 

виробництва. 

Завдання дисципліни: вивчення теорії та засвоєння практичних навичок управління 

підприємством у конкурентному середовищі, формування вмінь ефективного використання 

ресурсного і виробничо-господарського потенціалу, забезпечення розширеного 

самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційних моделей розвитку. 

 

3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 

зан. 
Тема занять 

1,2 Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин 

3,4 Підприємство і підприємництво  

5,6 Інвестиції та інновації на підприємстві 

7 Оцінка економічної ефективності інвестицій 

8,9 Управління підприємством 

10,11 Виробнича програма підприємства 

12,13 Фінансова діяльність і фінансування підприємства 

14,15 Прогнозування і планування виробничої діяльності підприємства 

16,17 Капітал і виробничі фонди. Лізинг 

18 Нематеріальні ресурси і активи 

19 Оборотні кошти 

20,21 Персонал, продуктивність та оплата праці 

22 Витрати виробництва і собівартість продукції 

23 Дохід і прибуток підприємства 
 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

зан. 
Тема занять 

1,2 Капітал і виробничі фонди. Лізинг 



 

 

  

3 Нематеріальні ресурси і активи 

4 Оборотні кошти 

5 Персонал, продуктивність та оплата праці 

6 Витрати виробництва і собівартість продукції 

7 Дохід і прибуток підприємства 

8 Ціна і ціноутворення на продукцію підприємства 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми 

1    Підготовка до аудиторних занять 

2    Підготовка до контрольних заходів 

3    Виконання курсової роботи 

проведення розрахунків 

підготовка до захисту 

4    Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

- Види та порядок застосування господарських санкцій у підприємницькій 

діяльності; 

- Економічний ефект та ефективність нововведень; 

- Проблеми та пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні; 

- Сутність і розвиток корпоративного управління в Україні; 

- Оптимізація виробничої програми підприємства; 

- Визначення балансу виробничої потужності підприємства; 

- Роль емісії акцій і облігацій в мобілізації додаткового капіталу; 

- Зміст і організація розробки поточних планів; 

- Взаєморозрахунки і обов’язки учасників лізингу; 

- Оцінка нематеріальних ресурсів і активів; 

- Напрямки підвищення ефективності використання оборотних коштів 

підприємства; 

- Фактори і резерви росту продуктивності праці на підприємстві; 

- Безтарифні системи оплати праці на підприємстві; 

- Загальногосподарські (адміністративні) витрати підприємства, їх склад і 

порядок визначення; 

- Розподіл чистого прибутку підприємства; 

- Політика ціноутворення на підприємстві; 

- Характеристика резервів росту ефективності виробництва; 

5 Підготовка до екзамену 
 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Економіка підприємства» здійснюється на 

основі результатів поточного і підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять. Основними методами 

поточного контролю є усне опитування та практична перевірка.  

Підсумковий контроль здійснюється на екзамені методом усного опитування. 
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