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ПЕРЕДМОВА
Дисципліна “Економіка підприємства” закладає підґрунтя
визначення особистих економічних інтересів працівників, а також
організаційних форм їх реалізації у виробництві. Наголос у викладанні
дисципліни здійснюється на відпрацювання активної позиції
співвласника засобів виробництва і результатів виробничої діяльності.
Технологія викладання дисципліни може бути визначена як вимір
кількісних і якісних характеристик діяльності підприємства та
механізмів управління нею.
Даний курс призначений для формування професійного рівня
майбутніх фахівців у галузі економіки та фінансів.
Метою курсу є формування у студентів цілісної системи знань з
основних розділів економіки підприємства, а також комплексного
розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю
підприємства та опанування навичок їх практичного розв’язання.
Завдання дисципліни:
1. Визначення основних напрямків економічної діяльності, що
здійснюється на підприємстві, забезпечення засвоєння
відповідної термінології.
2. Ознайомлення студентів з комплексом проблем, що виникають у
процесі здійснення господарсько-фінансової діяльності,
та
засобами їх вирішення.
3. Формування у студентів навичок пошуку засобів вирішення
завдань, що постають перед економістами підприємства.
4. Формування навичок виконання економічних розрахунків.
У результаті вивчення дисципліни студенти мають
знати цілі і напрямки діяльності підприємств, їх види; середовище
господарювання, ресурси підприємств і ефективність їх використання;
організацію і планування діяльності підприємств, кінцеві результати
діяльності;
вміти обґрунтовувати структуру і напрямки діяльності
підприємства, розробляти плани його розвитку; аналізувати і
узагальнювати результати виробничо-господарської і фінансової
діяльності; творчо підходити до підготовки і прийняття управлінських
рішень з економіки та організації виробництва.
Предметом вивчення є господарсько-фінансова діяльність
підприємства, спрямована на забезпечення його конкурентоспроможності в довгостроковому періоді, господарювання як цілеспрямований процес прийняття рішень з використання обмежених ресурсів для
задоволення існуючих потреб.
Зміст дисципліни розкривається у таких темах:
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Підприємство як суб’єкт господарювання.
Основи підприємницької діяльності.
Управління підприємством.
Персонал підприємства.
Основний капітал і виробничі фонди підприємства.
Оборотний капітал підприємства.
Нематеріальні ресурси і активи.
Інвестиційні ресурси.
Інноваційні процеси.
Техніко-технологічна база виробництва.
Організація виробництва.
Виробнича і соціальна інфраструктури.
Регулювання, прогнозування та планування діяльності.
Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.
Продуктивність, мотивація і оплата праці.
Витрати і ціни на продукцію.
Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності.
Економічна безпека підприємства.
Реструктуризація та санація підприємств.
Банкрутство та ліквідація підприємств.

