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Тема 1. Економіка як наука і практика.
Економіка – основа соціально-економічного розвитку. Структура національної економіки
України за секторами, основні чинники, що її визначають. Проблеми та перспективи
розвитку економіки підприємства.
Тема 2. Підприємство як суб’єкт господарювання.
Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної
первинної ланки виробничої сфери. Цілі та напрямки діяльності підприємства. Основні
ознаки підприємства. Законодавче та нормативно-правове забезпечення формування та
функціонування підприємства. Класифікація підприємств. Інтеграційні форми
підприємств і організацій. Майно підприємства. Взаємовідносини підприємства і держави.
Тема 3. Структура та управління підприємством.
Загальна структура підприємства. Види, типи та чинники формування виробничої
інфраструктури. Типи та види організаційної структури, склад, взаємодія,
підпорядкованість її елементів та звязки між ними. Необхідність і поняття управління
субєктами господарювання. Функції, методи і принципи управління підприємством.
Тема 4. Сучасне ринкове середовище підприємства.
Компоненти національної економіки та суб’єкти господарювання. Порівняльний аналіз
економічних систем. Закономірності формування попиту та пропозиції на ринку.
Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. Макросередовище і його фактори.
Мікросередовище та його чинники.
Тема 5. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства
5.1. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці. Організація праці:
регулювання робочого часу і міри праці.
Поняття персоналу, його склад та кваліфікаційні характеристики, поділ за професіями і
кваліфікацією.
Планування
чисельності
промислово-виробничого
персоналу.
Продуктивність праці, методи її розрахунку та чинники зростання.
Оплата праці, її принципи, види, форми та системи. Оплата праці керівників, спеціалістів і
службовців. Склад фонду оплати праці підприємства.
Сутність, зміст і завдання організації праці. Поділ та кооперація праці на підприємстві.
Методи вивчення затрат робочого часу. Методи нормування праці.
5.2.Основні та оборотні фонди підприємства. Нематеріальні ресурси підприємства

Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства. Зношення ОВФ та
його види. Економічна сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Система
показників ефективності відтворення та використання ОВФ.
Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела формування
оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів. Нормування витрат
матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів.
Сутнісна характеристика нематеріальних ресурсів підприємства. Поняття та склад
нематеріальних активів.
Тема 6. Планування діяльності підприємства
Планування діяльності підприємства як функція управління. Види і методи планування
діяльності підприємства. Елементи внутрішньо фірмового планування. Стратегічне
планування діяльності підприємства. Економічна сутність бізнес-плану, цілі та завдання.
Послідовність та логіка розробки бізнес-плану, його структура.
Тема 7. Функціонування підприємства та результати його діяльності в сучасних
умовах
Програма діяльності підприємства та підходи до її розробки. Сутнісна характеристика
продукції, її класифікація та вимірники. Натуральні та вартісні показники виробничої
програми та їх взаємозв'язок. Поняття та види виробничої потужності підприємства.
Ресурсне забезпечення виробничої програми діяльності підприємства.
Поняття витрат підприємства та собівартості продукції. Класифікація, групування витрат
підприємства. Види собівартості продукції та її структура. Оцінка рівня витрат
підприємства та шляхи зниження собівартості його продукції. Основи формування цін.
Поняття та види прибутку і доходу, формування чистого прибутку. Показники
прибутковості підприємства та продукції.
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Шляхи і методи підвищення
економічної ефективності виробництва
Тема 8. Соціально-трудові віносини як система.
Соціально-економічна сутність праці її функції, зміст, характер, види праці. Трудові
ресурси і трудовий потенціал суспільства. Населення як демоекономічна категорія.
Соціальна сутність соціально-трудових відносин, чинники їх формування. Сторони,
суб’єкти і рівні соціально-трудових відносин. Роль держави у регулюванні соціальнотрудових відносин.
Наймані працівники в системі соціально-трудових відносин.
Діяльність профспілкових організацій в Україні.
Тема 9. Соціально-трудові відносини зайнятості
Економічна та соціальна сутність зайнятості. Види зайнятості. Безробіття як економічна
категорія, його види. Державне регулювання зайнятості та безробіття.
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