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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма
обов’язкової
навчальної
дисципліни
«Економіка
підприємства» складена відповідно до освітньої програми першого рівня
вищої освіти підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» спеціалізації «Фінансова безпека та фінансові розслідування».
Предметом дисципліни «Економіка підприємства» є вивчення
закономірностей економічної діяльності сучасного підприємства.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Економіка
підприємства» пов’язано з попереднім засвоєнням знань з «Економічної
теорії», «Макроекономіки», «Мікроекономіки».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Основні поняття економіки підприємства
Тема 2. Необоротні активи підприємства
Тема 3. Оборотні активи підприємства
Тема 4. Продукція і виробнича потужність підприємства
Тема 5. Персонал підприємства, продуктивність, мотивація і оплата праці
Тема 6. Собівартість та ціна продукції
Тема 7. Інвестиції на підприємстві
Тема 8. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою дисципліни «Економіка підприємства» є формування у
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» системи знань і умінь,
достатніх для прийняття ефективних рішень з управління економічною
діяльністю підприємства.
1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Економіка
підприємства» у підготовці фахівця є:
- надання студентам необхідних теоретичних знань зі змісту і умов
ефективного використання необоротних і оборотних активів, персоналу,
виробничої потужності підприємства, формування витрат, проведення
ціноутворення на продукцію підприємства;
- формування у студентів практичних навиків з аналізу і оцінки ресурсного
потенціалу підприємства, управління інвестиціями і витратами
виробництва, досягнення високих фінансово-економічних результатів
діяльності підприємства.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
сучасні тенденції розвитку світової економіки;
стан і особливості економічного життя України;

-

-

-

-

-

склад, методи аналізу необоротних активів, види і
характеристики нематеріальних активів підприємства;
склад і класифікацію оборотних засобів, зміст кругообігу
оборотних засобів, методи нормування оборотних засобів,
джерела утворення оборотних засобів підприємства;
склад плану виробництва і реалізації продукції, види продукції,
методи їх розрахунку, поняття і розрахунок виробничої
потужності підприємства;
категорії персоналу, порядок планування його чисельності,
визначення рівня продуктивності праці, сутність, алгоритм
мотивації, форми і системи оплати праці;
сутність собівартості продукції, структуру поточних витрат,
порядок розрахунку кошторису і калькуляції, проведення
ціноутворення на продукцію в різних умовах;
характеристику і структуру інвестицій, їх джерела і необхідну
величину, методику оцінки ефективності інвестицій;
фінансово-економічні показники господарської діяльності
підприємства;

вміти:
аналізувати сучасні економічні процеси провідних держав світу
та України;
вибирати стратегії розвитку підприємства;
проводити облік, оцінку, визначати ефективність використання
основних виробничих фондів, розраховувати амортизаційні
відрахування, оцінювати вартість нематеріальних активів;
визначати рівень використання оборотних засобів на
підприємстві, проводити нормування оборотних засобів;
розраховувати відповідно до плану виробництва і реалізації
необхідні кількості товарної, валової, реалізованої продукції,
незавершеного виробництва;
розраховувати величину і визначати відповідний рівень
використання виробничої потужності підприємства;
розраховувати рівень продуктивності праці на підприємстві,
величини заробітної плати при різних формах і системах
оплати;
розраховувати і аналізувати кошторис витрат і калькуляцію
собівартості продукції, визначати оптимальний рівень цін в
різних умовах реалізації;
визначати
найбільш
ефективні
джерела
інвестицій,
обраховувати їх величину, обґрунтовувати ефективність
інвестиційних проектів;
розраховувати і аналізувати показники доходу, прибутку,
рентабельності, фінансової стійкості, платоспроможності і
ліквідності підприємства.

1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити
ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Основні поняття економіки підприємства
Сутність економічної діяльності підприємства, як первинної,
економічно самостійної ланки виробничої сфери. Цілі, стратегії і напрямки
діяльності
підприємства.
Класифікація
підприємств.
Виробнича
характеристика і структура підприємства. Основні показники господарської
діяльності підприємства.
Тема № 2. Необоротні активи підприємства
Необоротні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна
підприємства. Поділ виробничих фондів на основні і оборотні. Економічна
сутність основних і оборотних фондів підприємства. Облік та оцінка
основних виробничих фондів. Первісна, відновна і залишкова вартість
основних фондів. Показники використання основних виробничих фондів.
Фізичний і моральний знос основних фондів. Амортизація основних фондів
підприємства. Методи нарахування амортизації. Шляхи підвищення
ефективності використання необоротних активів підприємства.
Тема № 3. Оборотні активи підприємства
Характеристика оборотних активів як сукупності поточних витрат.
Виокремлення оборотних активів, що обслуговують сфери виробництва і
обігу. Сутність, склад і класифікація оборотних засобів. Оборотні виробничі
фонди, фонди обігу. Кругообіг оборотних засобів. Нормування оборотних
засобів. Нормування оборотних засобів у виробничих запасах. Нормування
оборотних засобів у незавершеному виробництві. Нормування оборотних
засобів у майбутніх періодах. Нормування оборотних засобів у залишках
готової продукції. Показники використання оборотних засобів на
підприємстві. Джерела утворення оборотних засобів підприємств.
Тема № 4. Продукція і виробнича потужність підприємства
План виробництва і реалізації продукції підприємства. Види продукції
(товарна, валова, реалізована, незавершене виробництво) і методи їх
розрахунку. Поняття і розрахунок виробничої потужності підприємства.
Тема № 5. Персонал підприємства, продуктивність, мотивація і
оплата праці
Персонал підприємства і його класифікація. Категорії персоналу.
Визначення чисельності працюючих. Планування персоналу і його підбір.
Продуктивність праці. Методи визначення продуктивності праці. Визначення
продуктивності праці в натуральних показниках. Визначення продуктивності

праці у вартісних показниках. Визначення продуктивності праці у
нормативних одиницях. Резерви зростання продуктивності праці. Шляхи
підвищення продуктивності праці. Поняття і алгоритм мотивації праці.
Моделі мотивації трудової діяльності. Економічна сутність оплати праці.
Форми та системи оплати праці. Тарифні ставки. Тарифні сітки. Тарифнокваліфікаційні довідники. Відрядна форма оплати праці. Системи відрядної
форми оплати праці: пряма відрядна, побічно-відрядна, відрядно-преміальна,
відрядно-прогресивна, колективна. Погодинна форма оплати праці. Системи
погодинної форми оплати праці: проста погодинна, погодинно-преміальна.
Окладна форма оплати праці. Системи участі працівників у прибутках.
Тема № 6. Собівартість та ціна продукції
Поняття про собівартість продукції. Включення поточних витрат
виробництва до собівартості продукції. Структура поточних витрат за
окремими групами первинних елементів. Кошторис витрат на виробництво
продукції. Розрахунок кошторису виробництва за окремими економічними
елементами. Загальний рівень поточних витрат на виробництво валової,
товарної і реалізованої продукції. Калькуляція собівартості продукції.
Методика обчислення статей калькуляції. Методи прогнозування
собівартості. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці.
Ціноутворення на ринках різних типів. Цілі ціноутворення. Аналіз попиту.
Аналіз цін і товарів конкурентів. Формування ціни в залежності від
просування товару від виробника до споживача. Ціни на інтелектуальні
продукти. Ціноутворення на товари широкого вжитку. Ціноутворення на
якісні, модні, оригінальні товари. Ціноутворення за географічним
принципом. Цінові скидки і заліки.
Тема № 7. Інвестиції на підприємстві
Сутність, характеристика і структура інвестицій. Внутрішні і зовнішні
джерела інвестування. Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Технологічна
і відтворювальна структура капітальних вкладень. Обгрунтування джерел
фінансування та обчислення необхідного обсягу капітальних вкладень.
Оцінка
економічної
ефективності
капіталовкладень.
Економічне
обґрунтування інвестиційних проектів.
Тема № 8. Фінансово-економічні результати діяльності
підприємства
Дохід підприємства. Прибуток підприємства. Балансовий прибуток
підприємства. Прибуток від реалізації продукції. Прибуток від
позареалізаційних операцій. Рентабельність підприємства. Загальний рівень
рентабельності
підприємства.
Рентабельність
виробничих
фондів.
Рентабельність сукупних активів. Рентабельність власного капіталу.
Рентабельність продукції. Фінансова стійкість підприємства. Фінансова
платоспроможність і ліквідність підприємства.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти: питання, які
виносяться на складання підсумкового контролю - екзамену
1. Сутність економічної діяльності підприємства
2. Стратегії розвитку підприємства
3. Напрямки розвитку підприємства
4. Основні показники господарської діяльності підприємства
5. Сутність необоротних активів підприємства
6. Склад виробничих фондів підприємства
7. Характерні ознаки основних і оборотних виробничих фондів
8. Оцінка основних виробничих фондів
9. Методи вартісної оцінки основних фондів
10. Оцінка основних фондів за повною первісною вартістю
11. Оцінка основних фондів за повною відновною вартістю
12. Оцінка основних фондів за первісною вартістю з урахуванням зносу
13. Оцінка основних фондів за відновною вартістю з урахуванням зносу
14. Види зносу основних фондів
15. Сутність фізичного зносу основних фондів
16. Сутність морального зносу основних фондів

17. Амортизація основних виробничих фондів
18. Методи нарахування амортизації
19. Показники використання основних виробничих фондів
20. Поняття, види і характеристика нематеріальних активів підприємства
21. Вартісна оцінка нематеріальних активів
22. Шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів
підприємства
23. Сутність, склад і класифікація оборотних засобів підприємства
24. Склад оборотних виробничих фондів підприємства
25. Характерні риси оборотних виробничих фондів підприємства
26. Склад фондів обігу
27. Кругообіг оборотних засобів
28. Показники обігу і використання обігових засобів
29. Нормування оборотних засобів
30. Нормування оборотних засобів у виробничих запасах
31. Нормування оборотних засобів у незавершеному виробництві
32. Нормування оборотних засобів у залишках готової продукції
33. Джерела утворення оборотних засобів підприємств
34. План виробництва і реалізації продукції підприємства
35. Види продукції підприємства
36. Сутність і розрахунок товарної продукції підприємства
37. Сутність і розрахунок реалізованої продукції підприємства
38. Сутність і розрахунок валової продукції підприємства
39. Поняття і розрахунок виробничої потужності підприємства
40. Кількість одиниць обладнання, необхідного для виготовлення річного
випуску продукції.
41. Чисельність персоналу, необхідна для виготовлення річного випуску
продукції
42. Формування річного дійсного фонду часу роботи одиниці обладнання
43.Формування річного ефективного фонду часу роботи одиниці
обладнання
44.Категорії персоналу підприємства
45.Продуктивність праці
46.Методи вимірювання продуктивності праці
47.Трудоємкість виготовлення продукції
48.Резерви зростання продуктивності праці
49.Поняття і алгоритм мотивації праці
50.Моделі мотивації трудової діяльності
51.Поняття і функції заробітної плати
52.Принципи організації заробітної плати
53.Форми заробітної плати
54.Системи заробітної плати
55.Поняття про собівартість продукції
56.Кошторис витрат на виробництво продукції

57.Розрахунок кошторису виробництва за окремими економічними
елементами
58.Калькуляція собівартості продукції
59.Класифікація статей калькуляції за методом включення в собівартість
60.Розрахунок калькуляції собівартості продукції
61.Методи прогнозування собівартості
62.Поняття, роль і функції ціни
63.Цілі ціноутворення
64.Ціноутворення на ринках різних типів
65.Аналіз попиту на товар
66.Формування ціни в залежності від просування товару від виробника до
споживача
67.Ціни на інтелектуальні продукти
68.Ціноутворення на товари широкого вжитку
69.Ціноутворення на якісні, модні, оригінальні товари
70.Ціноутворення за географічним принципом
71.Цінові знижки і заліки
72.Сутність і характеристика інвестицій
73.Джерела інвестування
74.Обчислення необхідного обсягу капітальних вкладень
75.Оцінка економічної ефективності капіталовкладень
76.Економічне обґрунтування інвестиційного проекту
77.Сутність і показники доходу підприємства
78.Сутність і показники прибутку підприємства
79.Сутність і показники рентабельності підприємства
80.Поняття і показники фінансової стійкості підприємства
81.Поняття і показники фінансової ліквідності підприємства

