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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини.   

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси та методи 

вивчення теорії й практики господарювання, формування та використання 
виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, організації й 
ефективності господарської та інших видів діяльності підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Економіка підприємства» – 
нормативна дисципліна циклу професійної підготовки, тісно пов’язана з 
дисциплінами:«Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», 
«Маркетинг», «Статистика», «Фінанси, гроші та кредит», «Управління 
персоналом», «Управління витратами», «Потенціал і розвиток підприємства», 
«Стратегія підприємства». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» 

є формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і 

системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової 

діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, 

системи показників, що її характеризують. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є 

вивчення підприємства як суб'єкту господарювання та основних напрямів його 

господарсько-фінансової діяльності; методологічних та методичних засад 

планування діяльності підприємства; формування програми виробництва 

продукції та її реалізації, визначення виробничої потужності підприємства; 

складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхів його ефективного 

використання; теоретичних засад формування й використання трудових 

ресурсів підприємства та системи їх матеріального стимулювання, методичних 

підходів до їх аналізу та планування; теоретичних засад формування та 

використання майнових ресурсів (активів) підприємства, методичних підходи 

до їх аналізу та планування; теоретичних засад формування фінансових 

ресурсів (капіталу) підприємства, методичних підходів до їх аналізу та 

планування; механізмів формування економічних результатів господарсько-

фінансової діяльності підприємства; оцінки ефективності господарської 

діяльності та шляхів її підвищення; сутності фінансового стану підприємства, 

його складових та методів оцінки; конкурентоспроможності підприємства та 

методів її оцінки; механізму розвитку підприємства, запобігання кризових явищ 

та банкрутства; забезпечення економічної безпеки підприємства. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої 

освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності: 

 загальні: здатність до абстрактного мислення, застосування методів 

наукового пізнання; здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, 

генерувати нові ідеї; здатність виявляти ініціативу та підприємливість, брати 
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участь у розробці проектів, мотивувати людей рухатися до мети, бути 

наполегливим у досягненні поставлених завдань і взятих обов’язків, діяти 

соціально відповідально і свідомо; здатність до проведення досліджень, 

пошуку, обробки та аналізу інформації; здатність проводити дослідження 

економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-

наслідкових та просторово-часових зв’язків; Здатність до адаптації, 

креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації; 

 фахові: здатність використовувати системний підхід до аналізу 

закономірностей і тенденцій розвитку системи міжнародних економічних 

відносин; уміння розробляти елементи продуктової, цінової, збутової, 

кредитної та інвестиційної, зовнішньоекономічної політики суб’єктів 

господарювання; здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати 

результати досліджень; уміння здійснювати пошук економічної інформації; 

уміння проводити економічний, стратегічний аналіз та оцінку міжнародного 

агробізнесу; здатність оцінювати та приймати рішення щодо міжнародних 

інвестиційних проектів. 

1.4. Програмні результати навчання:  

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, 

ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, 

використовуючи інноваційні підходи та сучасні технології, програмне 

забезпечення з метою розв’язання практичних завдань з МЕВ; 

 проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із 

використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та 

міждисциплінарних підходів; 

 приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, 

брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою 

інших для досягнення поставлених цілей забезпечувати якість виконуваних 

робіт, аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому 

середовищі; 

  обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки 

аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків, ілюструвати і 

презентувати результати оцінювання, підсумовувати та розробляти 

рекомендації, заходи з адаптації до змін міжнародного середовища; 

 досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на 

основі розуміння математичних категорій і принципів економіко-

математичного моделювання; 

 аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, 

грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 

матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати 

аналітичні матеріали з метою формування пропозиції налагодження 

міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації; 

 здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати 
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перспективи розвитку організації; 

- розраховувати та оцінювати показники розвитку зовнішньої торгівлі 

держав, ефективність експортно/імпортної діяльності їх суб’єктів, й, у цілому, 

обсяги та динаміку міжнародної торгівлі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться для 292МЕВ_бд_2019 – 

120 годин 4 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва 

Предмет та об’єкт дослідження курсу «економіка підприємства». Методи 

дослідження в економіці підприємства. 

Поняття підприємства. Характеристика підприємства як юридичної особи. 

Напрями діяльності підприємства. Підприємство з виробничо-технічної, 

організаційної, соціальної, економічної, інформаційної, екологічної, 

адміністративно-правової точок зору.  

Структуризація підприємства. Організаційна структура підприємства. 

Структура управління підприємства. 

Сутність підприємництва як форми господарювання підприємств. Ознаки 

підприємництва. Принципи підприємництва. Суб’єкти підприємництва. 
 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Види підприємств залежно від форм власності. Види підприємств залежно 

від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду. Види 

підприємств залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу. Види 

підприємств залежно від правового статусу та форми господарювання. Види 

підприємств за територіальним підпорядкуванням. Види підприємств залежно 

від структури виробництва. 

Класифікація господарських товариств. Особливості функціонування 

акціонерних товариств. Особливості функціонування товариств з обмеженою 

відповідальністю. Особливості функціонування товариств з додатковою 

відповідальністю. Особливості функціонування повних товариств. Особливості 

функціонування командитних товариств. 

Підприємства колективної власності. Фермерське господарство. Орендне 

підприємство. Державне унітарне підприємство. Державне комерційне 

підприємство. Казенні підприємства. Комунальне унітарне підприємство. 

Державне (комунальне) господарське об’єднання. Асоціація. Корпорація. 

Консорціум. Концерн. Інші форми об’єднань підприємств. 

 

Тема 3. Структура та управління підприємством 

Організація управління. Елементи системи управління. Апарат управління 

підприємством. Механізм управління підприємством. Принципи управління 

підприємством. Функції управління підприємством. Функцій управління 

виробництвом продукції. Методи управління підприємством. Зв’язки елементів 

структури управління.  

Лінійна структура управління підприємством. Лінійно-штабна структура 

управління підприємством. Функціональна структура управління 

підприємством. Дивізіональна структура управління підприємством. Матрична 

структура управління підприємством. Множинна структура управління 

підприємством. 
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Тема 4. Ринок і продукція 

Сутність та функції ринку. Ринок чистої конкуренції. Ринок 

монополістичної конкуренції. Олігополістичний ринок. Ринок чистої монополії. 

Умови, необхідні для здійснення обміну. Суб’єкти товарного ринку. 

Організаційно-економічні умови функціонування товарного ринку. Чинники, 

що визначають роль товарного ринку.  

Інфраструктура товарних ринків. Функції інфраструктури товарного 

ринку. Елементи інфраструктури товарного ринку.  

Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання 

продукції, що виробляє та реалізує підприємство. Поняття «номенклатура» та 

«асортимент» продукції, що виробляється, «товарна», «валова», «чиста», 

«реалізована продукція», «валовий оборот підприємства». Характеристика 

видів продукції. Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. 

Формування асортименту товарів та управління ним. Розробка товарної 

марки та здійснення її правової охорони. 

 

Тема 5. Планування діяльності підприємства 

Сутність планування та плану. Основні принципи планування. Основні 

види планів підприємства. Перспективне планування. Середньостроковий план. 

Поточне планування. Директивні плани. Індикативні плани. Сутність стратегії 

діяльності підприємства. Основні завдання формування стратегії підприємства. 

Послідовність розробки стратегічного плану підприємства. Розділи 

стратегічного плану підприємства.  

Стратегія виживання. Стратегія стабілізації. Стратегія розвитку (росту). 

Стратегії концентрованого росту. Стратегії інтегрованого розвитку. Стратегії 

диверсифікації діяльності. Стратегії перегрупування сил з метою підвищення 

ефективності.  

Розділи тактичних планів підприємства. Складові оперативного 

планування підприємства. Задачі оперативного планування.  

Система планів економічного та соціального розвитку підприємства. 

Соціально-трудові проблеми. Завдання плану соціального розвитку коллективу. 

Методи складання планів соціального розвитку.  

 

Тема 6. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Сутність понять «трудові ресурси» та «персонал підприємства». Основні 

завдання управління трудовими ресурсами на підприємстві. Структура персоналу 

підприємства. Показники наявності та руху персоналу. Кадрова політика 

підприємства. Продуктивність праці та класифікація чинників, що на неї 

впливають. 

Сутність, функції та принципи заробітної плати. Форми та системи оплати 

праці. Державне регулювання мінімальнї заробітної плати та її вплив на рівень 

ставок і окладів окремих працівників. Форми мотивації праці робітників. 

Форми та системи преміювання на підприємстві. Методи планування фонду 

оплати праці. Методика нормування витрат праці на підприємстві. Методичні 
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інструменти аналізу чисельності працівників та фонду оплати праці 

підприємства. Поняття «гнучкого тарифу». Форми додаткової заробітної плати, 

особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. 

Зміст плану з праці та порядок його розробки. Планування потреб 

підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його призначення та порядок 

складання. 

 

Тема 7. Капітал підприємства 

Сутність та види капіталу. Сутність авансованого та власного капіталу 

підприємства. Поняття та класифікація основних засобів. Фізичне та моральне 

зношення основних засобів. Показники економічної ефективності використання 

основних засобів. Функціональна роль матеріально-речових елементів 

основних виробничих фондів. Методика визначення суми амортизації основних 

фондів. Відтворення основних засобів підприємства, умови та форми здійснення. 

Сутність, склад та структура оборотних засобів. Показники ефективності 

використання оборотних засобів. 

Нематеріальні ресурси і активи підприємства. Вимоги до документального 

оформлення нематеріальних активів. Ефект від використання нематеріальних 

активів.  

 

Тема 8. Інвестиції та інноваційна діяльність 

Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Мета та завдання 

інвестиційної діяльності. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності. Реальні 

інвестиції. Фінансові інвестиції. Напрями фінансових інвестицій підприємства. 

Прямі та непрямі інвестиції. Приватні та державні інвестиції. Іноземні 

інвестиції. 

Виробничі інвестиції (капітальні вкладення). Відтворювальна та 

технологічна структура капітальних вкладень. Класифікація капітальних 

вкладень за призначенням, за способом здійснення будівельно-монтажних 

робіт, за джерелами фінансування, за формою власності. 

Абсолютна та порівняльна ефективність капітальних вкладень.  

Сутність та види інновації. Локальні та глобальні інновації. Інноваційний 

продукт. Вимоги до інноваційної продукції.  

Технопарк. Технополіс. Бізнес-інкубатор. Венчурні (ризикові) 

підприємства.  

Інноваційні процеси та джерела їх формування. Стадії інноваційного 

процесу. Логічні форми інноваційного процесу.  

Сутність інноваційної діяльності, суб’єкти й об’єкти.  

Види ефективності інноваційної діяльності. Сумарний економічний ефект 

від реалізації інноваційної діяльності. Вартісна оцінка результатів від 

впровадження інноваційних проектів.  

Сутність науково-технічного прогресу. Еволюційна форма НТП. 

Революційна форма НТП. Науково-технічна революція (НТР). Ряд 

особливостей НТР. 
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Технічний напрям НТП. Технологічний напрям НТП. Агрохімічний напрям 

НТП. Біологічний напрям НТП. Організаційно-економічний напрям НТП. 

Оцінка економічної ефективності НТП. 

Тема 9. Техніко-технологічна база і виробнича потужність 

підприємства 

Поняття та характеристика техніко-технологічної бази виробництва. 

Технічний розвиток виробництва. 

Поняття, види та чинники формування виробничої потужності 

підприємства. Методичні принципи розрахунку виробничої потужності 

підприємства. Використання виробничої потужності підприємства. 

Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності 

підприємства. Взаємозвʼязок виробничої потужності та пропускної 

спроможності підприємства. Чинники, що впливають на ефективне 

використання виробничої потужності підприємства. Фонд часу обладнання та 

методика його визначення. Визначення та аналіз динамічних показників 

виробничої потужності підприємства. 

 

Тема 10. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Формування виробничого процесу та його структура. Види виробничих 

процесів. Принципи організації виробничих процесів. Види спеціалізації на 

підприємстві. Одиничне виробництво. Серійне виробництво. Масове 

виробництво. Порівняльна характеристика типів виробництва. Характеристика 

робочих місць згідно з типом виробництва. 

Методи організації виробництва. Потокове виробництво. Потокові лінії. 

Умови запровадження потокового виробництва.  

Виробничий цикл та його структура. 

Показники якості продукції. Методи визначення якості продукції.  

Стандартизація та сертифікація продукції. 

 

Тема 11. Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

Загальна характеристика витрат підприємства та їх класифікація. Поняття 

собівартості продукції. Індивідуальна собівартість. Галузева собівартість. 

Нормативна собівартість. Планова собівартість продукції. Фактична 

собівартість. Кошторисна собівартість. Цехова собівартість. 

Планування собівартості продукції. Статті та елементи калькуляції 

собівартості продукції. Методи калькулювання собівартості продукції. 

Методика визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Склад 

витрат виробництва та обігу, що включаються у собівартість продукції. 

Витрати, що не включаються у собівартість продукції. 

Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами. 

Кошторис витрат витрат виробництва: поняття, склад та методика складання. 

Шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції. 
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Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Система оцінки обсягів продукції. Поняття, види та класифікація 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності. 

Класифікація доходів підприємства. Механізм формування доходів від 

операційної діяльності. Цінова політика як чинник формування його доходів від 

реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. Аналіз напрямів 

забезпечення ефективної цінової політики. Характеристика ціноутворюючих 

чинників. 

Планування доходів підприємства: поняття, завдання, етапи, методи. 

Особливості формування доходів від операційної діяльності в аграрному 

виробництві. Поняття та класифікація резервів зростання доходів підприємства.  

Сутність, функції та значення прибутку. Джерела утворення прибутку та 

його розподіл. Механізм формування та використання чистого прибутку 

підприємства у взаємозвʼязку з основними видами його діяльності. Методичні 

інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства. 

 

Тема 13. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та 

реструктуризація 

Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській 

діяльності. Основні форми розвитку підприємств. Концепції та сучасні моделі 

розвитку підприємств. 

Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації 

підприємств (організацій) та об’єднань. Методичний інструментарій аналізу 

процесів розвитку на підприємстві. Методичні підходи до визначення 

ефективності трансформації господарюючих суб’єктів.  

Реструктуризація підприємств. Оперативна реструктуризація. Стратегічна 

реструктуризація. Часткова реструктуризація. Управлінська реструктуризація. 

Технічна реструктуризація. Організаційно-правова реструктуризація. Фінансова 

реструктуризація. Варіанти виконання реструктуризації.  
 
Тема 14. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 
Характеристика економічної безпеки та фактори впливу на економічну 

безпеку підприємства. Стратегія забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 

Поняття про банкрутство підприємства. Види банкрутства підприємства. 
Фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства. 
Основні етапи порушення справи про банкрутство підприємства. Правові засади 
регулювання банкрутства підприємств в Україні.  

Санація суб'єктів господарювання. Цілі та форми санації. Класифікація 
санаційних заходів. Державна підтримка підприємствам в ході санації.  

Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб’єкта 
господарювання. Особливості ліквідації підприємств. Форми ліквідації 
підприємств. 
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