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Предмет «Економіка підприємства» 

Урок 1-2 

Тема: Поняття, предмет і об’єкт вивчення курсу «Економіка 

підприємства». Джерела і завдання курсу.  

 

Економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, 

шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при 

найменших затратах. 

На підприємстві вирішуються питання раціонального витрачання 

ресурсів, продуктивного використання техніки, новітніх технологій, 

працюють над мінімізацією витрат на виробництво і збут продукції, 

залучаються інвестиційні ресурси, розробляються бізнес-плани, 

використовуються сучасні прийоми маркетингу, забезпечується ефективне 

управління. 

Предметом вивчення економіки підприємства є методи і способи 

раціонального поєднання та ефективного використання всіх елементів 

виробничого процесу на рівні підприємства. При цьому економічні, 

організаційні й техніко-технологічні питання розглядаються у тісному 

взаємозв’язку. 

Об’єктом вивчення курсу є підприємство як первинна ланка 

економічної системи; при цьому розглядаються господарюючі суб’єкти 

реального сектору економіки незалежно від виду діяльності, форм власності 

та розмірів. 

Підвищена увага - великим виробничим підприємствам, оскільки 

економічний механізм їх функціонування є найбільш складним. Осягнувши 

його, можна зрозуміти сутність економічних процесів, які відбуваються на 

будь-якому підприємстві. 



Джерела вивчення будь-якої дисципліни є основою для проведення 

різного роду аналізу, формулювання висновків та закономірностей, розробки 

відповідних методик розрахунків тощо. 

Джерелами вивчення курсу «Економіка підприємства» є: 

 Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради 

України, укази Президента України, постанови, розпорядження і 

накази Кабінету Міністрів України; 

 нормативні акти, галузеві інструкції, положення, розпорядження, які 

регулюють діяльність і розвиток окремих галузей та виробництв; 

 офіційні статистичні дані, які оприлюднюються в публічних виданнях 

(інформаційних бюлетенях, довідниках, щорічниках) та відображають 

стан і динаміку економічного розвитку окремих суб’єктів 

господарювання, галузей, регіонів, економіки країни в цілому; 

 матеріали звітності окремих підприємств; 

 спеціальна наукова література: монографії, підручники, навчальні 

посібники вітчизняних та зарубіжних авторів; наукові статті в 

періодичних виданнях; 

 Інтернет - ресурси тощо. 

 

Завдання курсу полягає в тому, щоб 

максимально врахувати особливості 

формування і розвитку підприємств у різних 

сферах діяльності та галузях, а також визначити 

всі умови і чинники найбільш ефективного 

використання їх наявних ресурсів і тих, які 

будуть залучені в господарський оборот у 

майбутньому. 

 

 

 



Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та письмово дати відповіді на 

наступні питання: 

1. Поясніть, яке значення має «Економіка підприємства» для вашої 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

2.Методологія вивчення курсу «Економіка підприємства» 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з 

підписом у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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