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ВСТУП 

 

У сучасних умовах господарювання підприємство стає центром економічної 

діяльності. Воно як економічна система є первинною ланкою, на рівні якої приймаються 

технічні, організаційні, економічні та соціальні рішення, від яких залежить ефективність 

функціонування системи господарювання в цілому. 

Економіка підприємства як найважливіша його характеристика досліджує вплив 

чинників виробництва на результати діяльності, а також комплекс відносин з приводу 

формування та використання ресурсів та результатів діяльності підприємства. 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

професійними програмами підготовки молодших спеціалістів. Програма відповідає 

вимогам КМСОНП та узгоджена з орієнтованою структурою змісту дисципліни 

„Економіка підприємства”, яка рекомендована Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою (ЕСТS). 

Відповідно до викладеного метою фахового вступного випробування освітньо-

професійного рівня „бакалавр” спеціальності 6.030504 „Економіка підприємства” є 

контроль здатностей самостійно мислити, виконувати комплексні економічні розрахунки 

для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств. 

Основні завдання  фахового вступного випробування полягають у виявленні знань 

щодо господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних  системах 

підприємств, рівня засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами. 

 

 

ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ  „ЕКОНОМІКА  ПІДПРИЄМСТВА” 

 

Тема 1. Теорія та моделі підприємств 

Сутність підприємництва. Функції підприємництва. Класифікація підприємництва. 

Середовище підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Організаційно-

правові форми підприємницької діяльності. Умови формування підприємницької 

діяльності. Культура підприємництва. Економічні моделі підприємства. 

 

Тема 2.Основи підприємництва 

Сутність підприємництва. Функції підприємництва. Класифікація підприємництва. 

Середовище підприємництва. Суб’єкти підприємницткої діяльності. Організаційно-

правові форми підприємницткої діяльності. Умови формування підприємницткої 

діяльності. Культура підприємництва. 

 

Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Поняття підприємства та його ознаки. Цілі функціонування підприємства. Основні 

напрями діяльності підприємства. Класифікація підприємств. Характеристика 

організаційно-правових форм підприємства. Принципи та механізм функціонування 

підприємства. Особливості функціонування підприємства в ринкових умовах. 

 

Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

Підприємство як система. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства. Елементи 

зовнішнього середовища. Основні характеристики зовнішнього середовища. Фактори 

зовнішнього середовища. 

 

Тема 5. Структура та управління підприємством. 

Поняття структури підприємства. Фактори впливу на структуру підприємства. Види 

структур підприємства. Виробнича структура та її види. Загальна структура підприємства. 

Сутність і функції управління підприємством. Сучасні принципи управління. 
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Класифікація методів управління. Організаційна структура управління підприємством та її 

класифікація.  

 

Тема 6. Товарна та цінова політика підприємства 

Поняття товарної політики. Напрями товарної політики. Формування товарної 

стратегії. Ринкові атрибути товарної політики. 

Поняття цінової політики. Цілі цінової політики підприємства. Види цінової політики 

на підприємстві. Види цін. Основні чинники формування цін на продукцію. Методи 

ціноутворення. Формування стратегії цінової політики на підприємстві. Типові цінові 

стратегії підприємства. 

 

Тема 7. Прогнозування та планування діяльності підприємства 

Державне регулювання економіки. Принципи та основні напрями державного 

регулювання економікою. Методи державного регулювання ринковою економікою. 

Сутність та принципи прогнозування діяльності підприємства. Методи прогнозування 

діяльності підприємства.  

Сутність, завдання, функції та принципи планування діяльності підприємства. 

Класифікація методів планування діяльності підприємства. 

Система планів підприємства. Стратегічне планування. Етапи стратегічного 

планування. Тактичне планування та структура тактичних планів. Оперативне планування 

та його напрями. Бізнес-планування та його функції. 

  

Тема 8. Обґрунтування виробничої програми підприємства 

Поняття виробничої програми підприємства. Місце виробничої програми в системі 

планів підприємства. Структура виробничої програми підприємства. Показники виробничої 

програми. Етапи планування виробничої програми підприємства. Методи планування 

виробничої програми підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми 

підприємства. 

 

Тема 9. Персонал підприємства, продуктивність  і оплата праці 

Трудові ресурси, кадри, персонал. Класифікація персоналу підприємства. Система 

показників наявності та використання персоналу на підприємстві. Планування чисельності 

персоналу на підприємстві в ринкових умовах. 

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці на підприємстві. Види 

трудомісткості. Методи обчислення продуктивності праці. Фактори впливу на 

продуктивність праці на підприємстві. Резерви росту продуктивності праці на 

підприємстві. 

Поняття оплати праці. Функції оплати праці. Види заробітної плати. Форми та системи 

оплати праці. 

 

Тема 10. Основний капітал 

Сутність основного капіталу. Класифікація основного капіталу (основні засоби, 

нематеріальні активи, фінансові інвестування). Класифікація основних засобів. 

Основні фонди підприємства. Склад і структура основних фондів підприємства. 

Показники оцінки наявності, стану, руху та ефективності використання основних фондів. 

Методи оцінки основних фондів. Зношення, амортизація та відтворення основних фондів 

підприємства. Напрями підвищення ефективності використання основних фондів 

підприємства. 

 

Тема 11. Оборотний капітал 

Поняття оборотного капіталу (обігових коштів). Структура оборотного капіталу 

підприємства. Структура оборотних фондів. Структура фондів обігу.  
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Норматив обігових коштів. Нормування оборотних коштів. Показники стану та 

ефективності використання оборотних коштів. Підвищення ефективності використання 

оборотних коштів підприємства. 

 

Тема 12. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 

Сутність та структура техніко-технологічної бази підприємства. Форми технічного 

розвитку підприємства. Показники технічного рівня підприємства. Управління технічним 

розвитком підприємства. Лізинг і його класифікація. 

Поняття виробничої потужності. Види потужності підприємства. Фактори формування 

виробничої потужності підприємства. Методика розрахунку виробничої потужності 

підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності 

підприємства. 

 

Тема 13. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика 

Сутність матеріально-технічного забезпечення підприємства. Функції матеріально-

технічного забезпечення. Основні цілі управління матеріально-технічним забезпеченням. 

Системи матеріально-технічного забезпечення підприємства матеріалами. Класифікація 

матеріалів. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Види запасів. 

Оптимальна партія поставки. 

Основні признаки виробничої логістики. Логістичні ланцюги. Параметри логістичних 

ланцюгів. Логістична інфраструктура товарного ринку. Логістична концепція. 

Трансакційні витрати.  

 

Тема 14. Організація операційної діяльності 

Сутність операційної діяльності підприємства. Складові операційної діяльності. 

Принципи організації операційної діяльності. Організаційні типи виробництва. Методи 

організації операційної діяльності. Основні форми організації виробництва. 

 

Тема 15. Витрати підприємства 

Сутність витрат підприємства. Класифікація витрат підприємства. Класифікація 

операційних витрат. Методика розподілу виробничих накладних витрат. Структура 

витрат. Крапка беззбитковості. 

Поняття собівартості продукції. Види собівартості продукції. Способи планування 

собівартості продукції. Калькулювання собівартості продукції. Статті калькуляції витрат. 

Методи калькулювання. Методичні підходи щодо обґрунтування розміру статей 

калькуляції. Шляхи зниження витрат виробництва та собівартості продукції. 

 

Тема 16. Фінансово-економічні результати  діяльності суб’єктів господарювання 

Сутність фінансово-економічних результатів підприємства. Дохід та його види. 

Економічна природа прибутку. Функції прибутку. Класифікація прибутку. Система 

показників рентабельності. Фактори впливу на суму прибутку та рівень рентабельності. 

Планування прибутку. Розподіл прибутку. Шляхи зростання рентабельності підприємства. 

Оцінка фінансово-економічного стану діяльності підприємства. Показники оцінки 

майнового стану. Показники оцінки фінансової стійкості. Показники оцінки 

платоспроможності. Показники ділової активності. 
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