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ВСТУП 

 
Економіка та фінанси підприємства – це наука про ефективність 

виробництва, шляхи та методи досягнення підприємством найкращих 

результатів при найменших витратах. Предметом вивчення економіки  та 

фінансів підприємства є методи й способи раціонального поєднання та 

ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні 

підприємства. Підприємство є первинною (основною) ланкою виробничої 

сфери, де виробляється продукція, виконуються роботи, надаються послуги. 

Тільки після цього здійснюється реалізація, формуються відповідні 

фінансові ресурси. У процесі господарської діяльності у підприємства 

виникають фінансові відносини з постачальниками і покупцями, з 

фінансовими і кредитними установами тощо. 

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту 

незаперечну істину, що результативність будь-якої виробничо-господарської 

та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої 

активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними 

конкретної економіки, законодавчої бази й фінансових аспектів 

господарювання. Економіка та фінанси підприємств є підґрунтям фінансової 

системи країни. Вони суттєво впливають на її фінансовий стан,що потребує 

поліпшення фінансової діяльності суб’єктів господарювання всіх форм 

власності в усіх сферах діяльності. 

За таких умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці 

підготовка фахівців з фінансів, котрі мають глибокі теоретичні та практичні 

знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою 

економікою, розробити план дій щодо поліпшення фінансового стану 

підприємств. Саме цим і обумовлюється актуальність даного курсу. 

Дисципліна «Економіка та фінанси підприємства» є складовою 

циклу навчальних дисциплін, які вивчаються студентами, що навчаються 

за  програмою бакалавра зі спеціальності «Облік і оподаткування».  

        Вивчення дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» надає 

можливість отримати навички організації та ефективності господарювання 

на рівні основної ланки суспільного виробництва. Програму та робочу 

програму розроблено відповідно до навчального плану спеціальності 

«Облік і оподаткування» . 

Програма та робоча програма складається з наступних розділів: 

Мета, завдання, результати вивчення дисципліни (компетентності ), її 

місце в освітньому процесі. 

Зміст дисципліни. 

Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план). 

Тематика лекційних, семінарських занять, самостійної роботи 

студентів.Список рекомендованих джерел. 



     1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ  ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ  В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів сучасного 

економічного мислення і системи спеціальних фінансових знань з теорії та 

практики господарювання підприємств, методики використання 

різноманітних  інструментів планування, обґрунтування, прийняття і 

реалізації фінансово-економічних рішень та оцінки їх наслідків, впливу різних 

чинників на організацію та ефективність фінансової діяльності підприємства, 

результативності  роботи його підрозділів. 

Предметом дисципліни є вивчення конкретних форм виявлення дії 

економічних законів і закономірностей розвитку суспільного виробництва в 

господарській діяльності підприємства. Предмет пізнання становлять теорія і 

практика господарювання, формування та використання виробничого 

потенціалу, взаємодія усіх видів ресурсів, організація і ефективність 

господарської та інших видів діяльності підприємства. 

    Результати (компетенції) вивчення дисципліни. 

Вивчення дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» передбачає 

теоретичну та практичну підготовку з таких питань: 
-  Підприємство в сучасній системі господарювання, його структура та     управління 

ним; 

-        Ресурсне забезпечення діяльності підприємств; 

-        Технічна база, організація і планування виробництва; 

-        Результати та ефективність виробництва; 

-        Основи організації фінансової роботи на підприємстві; 

-       Основи забезпечення підприємства фінансовими ресурсами; 

-         Антикризова система господарювання. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  
- економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових 

відносин, основні напрями та види його діяльності; види підприємств, що 

функціонують в Україні; 

- систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності 

ресурсного потенціалу підприємства; 

- зовнішнє середовище та його вплив на діяльність підприємства; 

- ресурсний потенціал підприємства та його складові елементи; 

- основні результативні показники діяльності підприємства, порядок їх 

формування та використання; 

- капітал підприємства, його структуру, взаємозв’язок з ресурсами, 

економічні основи формування та використання; 

- економічні методи і способи, джерела формування фінансових 

ресурсів, систему оподаткування підприємств, способи і форми розрахунків, 

- ефективність, конкурентоспроможність, кредитоспроможність 

підприємства та його продукції, володіти практичними навичками оцінки цих 

параметрів; 



- економічну безпеку підприємства та його антикризову діяльність. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани; планувати 

обсяги діяльності, необхідні ресурси, зовнішні і внутрішні обмеження та 

ризики; напрями розвитку та реструктуризації; 

- обґрунтовувати обсяги виробництва та реалізації продукції 

підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у 

матеріальних ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації матеріально-

сировинних ресурсів, що необхідні підприємству; товарну та цінову політику 

підприємства; 

- аналізувати та планувати ресурси, які необхідні підприємству, 

розробляти політику формування та використання трудових, майнових та 

фінансових ресурсів; 

-  аналізувати та планувати доходи, поточні витрати і фінансові 

результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємства; 

-  обґрунтовувати ефективність інвестиційних та інноваційних проектів; 

- оцінювати фінансово-майновий стан підприємства, його 

конкурентоспроможність, загрози банкрутства. 

отримати навички: 
-  в питаннях функціонування фінансового механізму підприємства;  

        - обґрунтування економічної та фінансової стратегії розвитку   

підприємства і   тактики її здійснення,  

-  оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку,  

- методів розрахунку важливих показників господарської діяльності з         

урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування підприємства,  

- характеристики фінансового стану та організації розробки    

фінансового плану підприємства, 

-   прогнозування банкрутства підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» 

поглиблює та конкретизує знання, здобуті студентами в результаті вивчення 

навчальних курсів «Політична економія», «Вища математика», 

«Статистика», «Бухгалтерський облік», «Економічна інформатика», 

«Фінанси, гроші і кредит» і тісно пов'язана з іншими навчальними 

дисциплінами, що забезпечують підготовку фахівців з фінансів,банківської 

справи та страхування, такими як: «Фінансовий ринок», «Фінансовий 

аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» «Менеджмент», 

«Маркетинг»та іншими. 



2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1: ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ 

НИМ 

Визначення, цілі та напрямки діяльності підприємства. Поняття 

підприємства як організаційно та економічно самостійної ланки суспільної 

діяльності. Основна місія і множині цілі діяльності підприємства. Головні 

напрямки діяльності підприємства: маркетингова, інноваційна, виробнича і 

соціальна. 

Правові основи функціонування  та класифікація підприємств. Юридичні 

акти, що є законодавчою базою функціонування підприємств. Класифікація 

підприємств за певними ознаками. Вибір правового статусу і форми 

господарювання для започаткування підприємства. Добровільні та 

інституціональні об’єднання підприємств та організацій ( асоціації, 

корпорації, холдінги, трести). Підприємництво як сучасна форма 

господарювання. Сутність, функції, принципи здійснення, форми 

підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність різних типів 

підприємств  і організацій.  

Управління підприємствами та об’єднаннями  підприємств (організацій). 

Об’єктивна необхідність та сутність управління суб’єктами господарювання, 

основні функції управління: планування, організація, мотивація та контроль. 

Економічні, соціально-психологічні та розпорядчі методи управління: 

сутність та практичне застосування.  

Сутність структури підприємства та її види. Загальна структура 

підприємства Виробнича структура. Організаційна структура. Типи 

організаційних структур. 

Склад виробничих підрозділів підприємства. Цех, види цехів. Види 

виробничої структури підприємства. Типи виробничої структури. 

технологічний, предметний, змішаний тип виробничої структури. Переваги та 

недоліки типів виробничої структури. Чинники, що впливають на виробничу 

структуру підприємства. 

Зовнішнє середовище діяльності  підприємства. Мікросередовище, 

макросередовище, ринок. Принципи поведінки суб’єктів господарювання на 

ринку. Принцип соціального партнерства. Принцип свободи підприємництва. 

Рекомендована література:  
Базова: 1,,6,7,13,20,27,28,31,38 

    Допоміжна: 2,3,5,6,9 

     Електронні ресурси: 1,3,6,8 

 

Тема 2. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА  

Поняття, класифікація і структура персоналу. Визначення термінів 

«трудові ресурси», «персонал». Окремі категорії персоналу підприємства 

(робітники, службовці, спеціалісти, керівники). Класифікація персоналу за 



професіями, спеціальностями і кваліфікацією. Загальна характеристика 

робітників за рівнем кваліфікації. 

Методичні основи визначення чисельності окремих категорій персоналу.  

Чинники, що впливають на розрахункову чисельність окремих категорій 

персоналу. Визначення необхідної чисельності керівників, спеціалістів і 

службовців фірм різних типів, розмірів і форм власності. Розрахунки 

необхідної чисельності основних і допоміжних робітників.. Обґрунтування 

раціонального  співвідношення  різних категорій персоналу підприємства 

(організації).  

     Можливі моделі системи управління персоналом  сучасного підприємства. 

Загальновживані практичні підходи до побудови управління персоналом на 

сучасному підприємстві. Підсистеми управління персоналом. Адаптована до 

ринку система формування (набору)  окремих категорій персоналу. Методи 

оцінки діяльності різних категорій персоналу. Відбір та наймання на роботу 

працівників фірми. Оцінка ділових якостей та ефективності роботи різних 

категорій персоналу.  

Рекомендована література:  
Базова: 2,20,25,28,29,34,36,39 

   Допоміжна: 2,4,6,7,9,11 

    Електронні ресурси: 3,4,6,8,9 

            

Тема 3.  ПРОДУКТИВНІСТЬ , МОТИВАЦІЯ  І 

ОПЛАТА  ПРАЦІ 

Продуктивність праці персоналу підприємства. Продуктивність праці як 

економічна категорія. Показники рівня продуктивності праці персоналу. 

Основні чинники зростання продуктивності праці. Факторний метод 

прогнозування продуктивності праці  на виробничому підприємстві. Динаміка 

й невикористані резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах 

різних сфер і галузей економіки України. 

      Мотивація трудової діяльності працівників. Суть поняття «система 

мотивації праці персоналу». Моделі мотивації праці, що базуються на теоріях 

справедливості, очікування та потреб. Вимоги до системи мотивації праці на 

підприємстві та в організації. Напрямки вдосконалення формування системи 

мотивації праці на різногалузевих підприємствах. 

      Загальна організація оплати праці, форми та системи оплати праці 

робітників. Поняття оплати праці й основні функції заробітної плати. 

Тарифно-посадова система оплати праці персоналу підприємства 

(організації). Регулювання оплати праці та соціального  захисту на основі  

колективних договорів. Відрядна й почасова форми  оплати праці. Основні 

системи оплати праці за її формами : відрядної - пряма відрядна, непряма 

відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна;  почасової - 

проста почасова,  почасово - преміальна, за посадовими окладами. Колективні 

форми організації та  оплати праці. 

      Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання 

персоналу. Доплати і надбавки як самостійний елемент заробітної плати, їх 



відмінність від тарифної заробітної плати. Класифікація доплат до заробітної 

плати. Можливі види надбавок. Доплати і надбавки спеціалістам підприємств 

(організацій). Основні принципи преміювання персоналу. Обґрунтування 

розміру премії та  ефективності системи преміювання. Організація 

преміювання окремих категорій персоналу ( робітників, функціональних груп 

спеціалістів і службовців, керівників підприємств, організацій) та їх 

структурних підрозділів. 

Рекомендована література:  
Базова: 2,12,22,27,31,33,34,38,39 

    Допоміжна: 2,3,4,6,9 

     Електронні ресурси: 3,4,6,8 

 

Тема 4. КАПІТАЛ ТА НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА   
Сутнісно-змістова характеристика капіталу підприємства. 

Загальноекономічне поняття капіталу. Авансовий капітал. Сутнісна 

характеристика основного та оборотного капіталу підприємства (організації). 

Власний і позичковий  (залучений) капітал  фірми. 

Виробничі засоби підприємства. Характерні  ознаки, за якими 

розрізняють складові частини виробничих засобів - основні та оборотні 

засоби. Роль кожного з них у здійсненні відтворювальних процесів. 

Формування, відтворення та використання основних засобів 

підприємства. Вартісна оцінка основних засобів. Видова та  укрупнена 

класифікація основних виробничих засобів. Структура основних виробничих 

засобів. Відокремлення активної частини основних виробничих засобів. 

Сучасні тенденції зміни структури основних  виробничих засобів на 

різногалузевих підприємствах. Фізичне (матеріальне) спрацювання основних 

засобів : сутність і види, способи  визначення ступеня опрацювання на певну 

дату функціонування. Техніко-економічне старіння основних засобів як 

процес знецінення під впливом  науково-технічного процесу. Визначення 

ступеня техніко-економічного  старіння того чи іншого засобу праці. 

Взаємозв’язок між видами спрацювання й старіння засобів праці та формами 

їх відшкодування. Сутність процесу амортизації основних засобів. 

Визначення норм амортизаційних відрахувань.. Ремонт, модернізація та 

заміна діючих засобів праці. Показники ефективності відтворення та 

використання основних засобів. Напрями інтенсифікації відтворення та 

способи  ефективного використання основних засобів.  

Нематеріальні ресурси та активи суб’єктів господарювання. Поняття і 

види нематеріальних ресурсів - об’єктів  інтелектуальної власності. Перелік 

можливих об’єктів інтелектуальної власності.  Загальна характеристика 

об’єктів власності - винаходів, промислових зразків, товарних знаків і  знаків 

обслуговування, зазначення походження товару, фірмових найменувань. 

Об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються авторським і суміжними  

правами. Інші (нетрадиційні) об’єкти інтелектуальної власності : 

раціоналізаторські пропозиції, «ноу-хау», комерційна таємниця.  

Нематеріальні активи : суть поняття і перелік прав  на об’єкти інтелектуальної 



власності. Форми правового захисту об’єктів інтелектуальної власності. 

Патенти і свідоцтва. Ліцензії та ліцензійні угоди. Методи оцінки вартості 

нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів . 

Рекомендована література:  
Базова: 1,14,18,19,20,23,24,25,36,37,38 

    Допоміжна: 3,4,5,6,12 

     Електронні ресурси: 3,4,5,7,10 

 

Тема 5. ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Суть оборотних активів, основи їх організації. Склад і структура  

оборотних активів, їх значення в забезпеченні кругообігу коштів підприємств. 

Оборотні фонди підприємства. Складові елементи оборотних  фондів. 

Виробничо-технологічна (стадійна) структура оборотних фондів. Особливості 

і структури оборотних фондів на підприємствах окремих  галузей суспільного  

виробництва. Нормування витрат оборотних  фондів: класифікація норм, 

застосовувані методи. Основні показники  ефективності використання 

матеріальних ресурсів,джерела та способи їх економії  на підприємствах. 

Методи визначення потреб в оборотних коштах. Метод прямого 

обчислення потреби в оборотних коштах і сфери його застосування. 

Поняття норм і нормативів оборотних коштів. Структура  джерел 

формування оборотних коштів підприємства. 

Показники ефективності використання оборотних  коштів. 

Рекомендована література:  
Базова: 1,14,18,20,24,31,32,33,39 

    Допоміжна: 3,4,5,6,12 

     Електронні ресурси: 3,4,5,7,10 

 

Тема 6. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Загальна характеристика інвестиційних ресурсів підприємства. Суть, 

поняття, склад і структура інвестицій (інвестиційних ресурсів) підприємства 

(організації). Джерела формування їх необхідної величини для здійснення 

діяльності. 

Виробничі (реальні) інвестиції. Визначення фінансування та необхідного 

обсягу виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку й 

підприємстві. Оцінка ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових 

відносин. Основні показники ефективності виробничих інвестицій. Чинники 

підвищення ефективності використання виробничих інвестицій (капітальних 

вкладень). 

Характеристика інноваційних процесів : сутність, види і вплив на 

виробництво. Суть поняття «інноваційні процеси». Новини і  нововведення. 

Технічні, організаційні, економічні та юридичні нововведення. Глобальні й 

локальні нововведення. Вплив новин (нововведень) на виробництво, будь-яку 

господарську і підприємницьку діяльність. 



Науково-технічний прогрес (технічні новини і  нововведення). Сутнісна 

характеристика науково-технічного прогресу. Основні та пріоритетні 

напрямки науково-технічного прогресу. Оцінка ефективності технічних 

нововведень через порівняння результатів  упровадження і пов’язаних з їх 

досягненням витрат у вартісному виразі. Новий підхід до визначення 

технічних  новин і нововведень з урахуванням пріоритетності критерію 

соціальної ефективності та екологічної безпеки функціонування підприємств. 

Організаційний прогрес. Організаційний прогрес як  узагальнене явище 

використання організаційних економічних, соціальних та юридичних 

нововведень. Особливості організаційного прогресу, що відрізняють його від 

науково – технічного. Об’єкти організаційного прогресу на підприємстві. 

Основні сучасні тенденції організаційного  прогресу.  

Рекомендована література:  
Базова: 1,10,11,21,22,25,26,30,31,32,33 

    Допоміжна: 3,4,5,6,12 

     Електронні ресурси: 2,3,4,10 

 

Тема 7. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА 

ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

      Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Поняття і 

значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники техніко-

технологічної бази, можливі та ефективні шляхи її формування на 

підприємстві. Особливості формування виробничої (техніко-технологічної) 

бази на підприємствах різних галузей. 

      Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. 

Змістова характеристика і форми технічного розвитку підприємства (технічне 

переозброєння: модернізація, капітальний ремонт і заміна діючого 

устаткування). Діагностика стану технічного розвитку підприємства: сутність, 

процедура та основні показники (технічна оснащеність праці, рівень 

технології, технічний рівень устаткування, рівень комп'ютеризації та 

автоматизації виробничих процесів і процесів управління). Організаційно-

економічне управління технічним розвитком підприємства, його передбачува-

ність, етапність і послідовність. 

      Формування і використання виробничої потужності підприємства. 

Поняття, види і чинники формування виробничої потужності. Загальні 

методичні принципи розрахунку виробничої потужності заново створюваного 

та діючого підприємства. Особливості визначення виробничих потужностей 

різногалузевих підприємств. Установлення й регулювання резервних 

потужностей на підприємствах різних галузей економіки. Показники та шляхи 

підвищення використання виробничих потужностей. Конверсія й 

диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання. 

Рекомендована література:  
Базова:1,18,19,20,23,25,28,29,30  

    Допоміжна: 3,5,6,8,12 

     Електронні ресурси: 2,3,4,11 



Тема  8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА  ТА ЙОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Загальна характеристика організації виробничих процесів. Суть поняття та 

основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих процесів за 

призначенням (основні, допоміжні, обслуговуючі) і ступенем застосування 

технічних засобів ( ручні, механізовані, автоматизовані, автоматичні). 

Усталені принципи організації виробничого процесу. 

Організаційні типи виробництва. Дефініція типу виробництва. Сутнісна 

та порівняльна характеристика одиничного, серійного і масового типів 

виробництва. Вплив типу виробництва на його організаційно-технічну 

побудову та ефективність. 

Методи організації виробництва. Загальновживані методи організації 

виробництва : не потокове і потокове. Ознаки, модифікації та сфери 

застосування не потокового виробництва.  Загальна характеристика 

потокового виробництва (ознаки, класифікація та умови застосування 

потокових ліній). Основні параметри потокових ліній. Тенденції розвитку 

потокового виробництва  у світі та в Україні. 

Форми організації виробництва. Можливі форми організації сучасного 

виробництва. Концепція та розукрупнення виробництва. Малі фірми в системі 

господарювання. Сутність, види, показники рівня розвитку та ефективність 

застосування  спеціалізації, конверсії та кооперування виробничих 

підприємств (організацій). Комбінування виробництва : форми, показники 

рівня та ефективність розвитку в  розвинутих  країнах. 

Виробнича і соціальна інфраструктура  підприємства. Сутнісна 

характеристика інфраструктури підприємства (організації). Виробнича і 

соціальна структура  підприємства. Система технічного обслуговування. 

Діяльність ремонтного, інструментального, транспортного, енергетичного та 

складського господарства підприємства. Сучасні проблеми соціального 

захисту працівників підприємств та організацій. 

Рекомендована література:  
Базова: 1,20,22,25,28,29,31,34 

    Допоміжна: 3,5,6,8,12 

     Електронні ресурси: 2,4,6,10 

 

Тема 9. ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ   

Загальна характеристика продукції ( послуг). Вироблена продукція 

(виконана робота, надана послуга) як продукт праці, результат діяльності 

підприємства чи організації. Класифікація продукції (послуг) за економічним 

призначенням. Натуральні та вартісні  показники обсягу продукції (роботи, 

послуг). Товарна, чиста і реалізована продукція. 

Маркетингова  діяльність, формування виробничої програми і 

матеріально-технічне забезпечення виробництва. Сутність маркетингової  

діяльності  фірми. Особливості визначення ринкового попиту на продукцію та 

послуги. Складання виробничої програми підприємства ( діяльності 



організації). Ресурсне обґрунтування  виробничої програми суб’єкта 

господарювання.  

     Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг). Суть поняття «якість 

продукції (послуг)». Показники якості. Методи оцінки якості продуктів праці 

: об’єктивний, органолептичний, диференційований, комплексний.  Сутнісна 

характеристика конкурентоспроможності продукції (послуг). Схема оцінки 

конкурентоспроможності продукції підприємства на вітчизняному та 

світовому ринках.  Кількісна оцінка конкурентоспроможності окремого 

виробу ( послуги). Ефективність і способи підвищення 

конкурентоспроможності продукції ( послуг). 

      Стандартизація  та сертифікація продукції ( послуг). Закон України «Про 

стандартизацію» (2015р.),його основні положення. Національний орган 

стандартизації  державне підприємство “Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості” (ДП “УкрНДНЦ”). Створення Добровільної системи сертифікації 

УкрСЕПРО. 

Рекомендована література:  
Базова: 1,8,25,27,28,29,31,34,39 

    Допоміжна: 3,6,7,9,12 

     Електронні ресурси: 1,3,4,9,10 

 

Тема  10.  ПОТОЧНІ ВИТРАТИ  ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ 

      Витрати  на  продукування виробів (послуг), кошторис виробництва і 

повна собівартість продукції. Витрати як комплексний економічний показник. 

Групування поточних витрат за  окремими ознаками - ступенем  однорідності, 

зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції.  

Залежність витрат від обсягу виробництва  і  критичний  обсяг  випуску 

продукції в натуральному  вимірі. Зміст і складання кошторису  виробництва  

за первинними економічними елементами. Визначення повної собівартості  

щорічного обсягу продукції. 

     Визначення собівартості окремого виробу (послуги). Поняття та об’єкти 

калькулювання. Типова номенклатура калькуляційних    статей витрат. 

Методика обчислення окремих статей  калькулювання. Особливості 

калькуляції одиниці продукції з комплексної сировини . Прогнозування  

собівартості нових виробів на етапах розробки та освоєння виробництва.  

      Шляхи зниження поточних витрат (собівартості продукції) . Стратегічне 

регулювання поточних витрат на різногалузевих підприємствах. Конкретні  

шляхи зниження поточних витрат : підвищення технічного рівня 

виробництва; удосконалення організації  виробництва, праці та управління; 

збільшення обсягу виробництва і підвищення якості продукції. Визначення 

впливу окремих та сукупності техніко-економічних чинників на зміну 

загальної величини поточних  витрат. 

     Ціна на продукцію (послуги) підприємства. Поняття, роль і функції в 

ринковій системі господарювання. Види цін (тарифів) і сфери їх застосування. 

Методи ціноутворення : середні витрати плюс прибуток; забезпечення 



фіксованої величини  прибутку в ціні; за рівнем поточних цін (за рівнем 

конкуренції), за рівнем попиту. Система знижок і доплат  до базової ціни. 

Граничні ціни на окремі види продукції. Напрямки  вдосконалення 

ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні. 

Рекомендована література:  
Базова:9,22,27,28,29,31,34,35,36  

    Допоміжна: 3,4,7,9,12 

     Електронні ресурси: 1,3,4,6 

 

Тема 11. СУТНІСТЬ  І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ  

Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. 

Функції фінансів підприємств як внутрішня властивість і форма вияву 

їхньої  сутності.  

Поняття грошових фондів і фінансових ресурсів підприємств. Економічні 

методи та способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування 

фінансових ресурсів. Поділ коштів підприємства на власні, позичені й 

залучені. 

Основні принципи організації фінансів підприємств за ринкових умов. 

Форми власності, галузеві та організаційні фактори, що  визначають 

особливості фінансів підприємств у різних сферах і структурах економіки. 

Поняття фінансової діяльності підприємства та її організація. Зміст і 

завдання фінансової роботи на підприємствах. 

Рекомендована література:  
Базова: 1,18,19,23,24,26,30,37 

    Допоміжна: 1,3,5,8 

     Електронні ресурси: 5,6,7,8 

 

Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ  ГРОШОВИХ  

РОЗРАХУНКІВ  ПІДПРИЄМСТВ 

Суть і значення грошових розрахунків у організації виробничо-

господарської діяльності підприємства. Способи та форми  розрахунків. 

Види рахунків, що їх відкривають підприємства. Порядок відкриття в 

банку поточних рахунків у національній, іноземній та  інших рахунків. 

Порядок використання коштів з поточних рахунків. 

Види грошових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків, 

вимоги до їх проведення, сфера використання. Розрахунки платіжними 

дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки 

чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Клірингові 

розрахунки. Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх 

застосування. 

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст, значення для  забезпечення 

господарської діяльності. Порядок пред’явлення претензій  за розрахунками. 

Санкції в системі грошових розрахунків і платежів. 

Рекомендована література:  



Базова: 16,19,23,24,26,30,37,40 
    Допоміжна: 3,5,6,10 

     Електронні ресурси: 5,6,8,10 

 

Тема 13 ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень 

підприємств. Доход від реалізації продукції, робіт, послуг - основний вид 

грошових надходжень підприємств. 

Фактори, які впливають на величину доходу від реалізації. Особливості 

формування доходу від реалізації на підприємствах окремих видів 

економічної діяльності. Методи прогнозування та планування доходу від 

реалізації. Інші операційні доходи. Надходження коштів від інвестиційної та 

фінансової діяльності. 

Розподіл грошових надходжень. Валовий та чистий дохід підприємства. 

Рекомендована література:  
Базова: 18,19,23,24,26,30,37,40 

    Допоміжна: 2,3,5,6,8 

     Електронні ресурси: 5,6,8,10 

 

Тема 14. ФОРМУВАННЯ Й  ВИКОРИСТАННЯ  

ПРИБУТКУ 

Економічний зміст прибутку. 

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності  підприємств. 

Валовий прибуток. Фактори, які впливають на формування валового  

прибутку. Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства. 

Визначення прибутку  до оподаткування та після нього. 

Методи  розрахунків прибутку. 

Формування чистого прибутку підприємства, його розподіл і 

використання : фонди підприємства, що формуються за рахунок  чистого 

прибутку. 

Економічні методи регулювання розподілу й використання прибутку. 

Прогнозування та планування прибутку підприємства. 

Рентабельність продукції як відносний показник ефективності  роботи 

підприємства. Визначення прибутковості підприємства. Норма  

прибутковості. 

Рекомендована література:  
Базова: 3,4,6,7,19,23,24,30,37,40 

    Допоміжна: 2,3,5,6,8 

     Електронні ресурси: 5,6,8,10 

 

Тема 15. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Система оподаткування підприємств. Види податків і їх характеристика. 

Акцизний податок та його економічна сутність. Об’єкти   оподаткування. 

Ставки податку. Податкові пільги. 



Порядок заліку і проведення сум податку на додану вартість, сплачених 

підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби. 

Мито та його функції. 

Податок на прибуток підприємств, його економічна сутність. Порядок  

визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на 

фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств.      

Місцеві податки та збори, які сплачують підприємства. 

Рекомендована література:  
Базова: 3,19,23,24,26,30,37,40 

    Допоміжна: 2,3,5,6 

     Електронні ресурси: 3,5,7,10 

 

Тема 16. КРЕДИТУВАННЯ  ПІДПРИЄМСТВ 

Особливості кругообігу коштів підприємств як передумова  кредитних 

відносин. Форми і види кредитів, які використовуються в господарській 

діяльності підприємств. 

Банківський кредит - основна форма залучення підприємствами 

позичкових коштів. Принципи кредитування. Об’єкти  кредитування та їхні 

характеристики. Класифікація кредитів залежно від строків об’єктів  

кредитування. 

Визначення потреб у кредитах. Раціональні межі кредитування. 

Кредитоспроможність підприємства та її показники. Банківський контроль у 

процесі кредитування. Гарантії своєчасності та повноти сплати кредиту. 

Кредитна заявка. Зміст кредитного договору та порядок укладання. Методи 

перевірки забезпечення кредиту. Позичкові рахунки. Позичковий процент, 

критерії його диференціації і джерела сплати. Залучення банками тимчасово 

вільних  коштів підприємств. 

Товарний  кредит, умови його отримання та погашення підприємствами. 

Особливості кредитування підприємств в Україні в сучасних умовах 

господарювання. 

Рекомендована література:  
Базова: 1,19,24,30,37,40 

    Допоміжна: 2,3,5,6 

     Електронні ресурси: 3,5,7,10 

 

Тема 17. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Оцінка фінансового стану підприємства, її  необхідність і значення, 

інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. 

Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки  

фінансового стану. 

Загальна характеристика майна (коштів) підприємства, його складу, 

розміщення та структури. Оцінка складу майна за такими показниками: 

основні кошти і довгострокові вкладення, оборотні  кошти (матеріальні 

оборотні кошти, гроші та короткострокові цінні  папери). 



Оцінка ліквідності оборотних активів підприємства, оцінка їхньої 

ефективності. 

Платоспроможність підприємства як показник  фінансового стану. Суть 

платоспроможності та її оцінка за даними балансу. Показники 

платоспроможності підприємства. 

Суть фінансової стійкості підприємства. Система показників фінансової 

стійкості підприємства та її значення. 

Оцінка рентабельності роботи підприємства. Вплив рентабельної  роботи 

підприємства на його фінансовий стан.  

Оцінка фінансового результату діяльності підприємства. Оцінка 

факторів, що впливають на прибуток. 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

Рекомендована література:  
Базова: 1,17,19,24,26,30,37 

    Допоміжна: 1,2,3,5,8,12 

     Електронні ресурси: 4,6,8,10 

 

Тема 18. СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Прогнозування розвитку суб’єктів господарювання. Мета, знання й 

об’єкти прогнозування. Принципи і зміст економічного прогнозування. 

Довгострокові та короткострокові прогнози розвитку підприємств  

( організацій) і сфери їх використання. 

Планування діяльності суб’єктів господарювання. Об’єктивна 

необхідність планування діяльності підприємств та організацій за будь-якої  

системи господарювання. Методичні основи планування і система планів. 

Стратегічне, тактичне  і поточне планування діяльності підприємств ( 

організацій). Бізнес – планування : сутність, призначення і роль у системі 

передбачення розвитку виробництва ( господарської діяльності). 

Зміст, мета і завдання фінансового планування. Фінансове планування як 

процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах, 

прогнозування їх надходжень. 

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий 

метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів. 

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових 

показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності 

планового періоду як вихідна база для фінансового планування. 

Зміст і структура фінансового плану підприємства. 

Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до  фінансового 

плану. Порядок складання. 

Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і проведення 

платежів, його призначення, порядок складання і контроль за виконанням. 

Касовий план, його структура та призначення. 

Рекомендована література:  
Базова: 1,13,19,23,24,26,30,37 



    Допоміжна: 3,4,6,8,9,10 

     Електронні ресурси: 4,5,6,7,9,11 

 

Тема19. АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
Економічна безпека як важливий елемент антикризової системи  

діяльності  підприємства (організації). Змістово-типологічна характеристика 

економічної безпеки різнорівневих  суб’єктів господарювання. Типові 

функціональні складові  економічної безпеки підприємства ( організації). 

Аналітична оцінка рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання на 

певному етапі його  функціонування (розвитку),  Основні напрямки 

організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими - 

фінансовою, інтелектуальною, кадровою, техніко-технологічного, політико-

правовою, інформаційною, екологічною, силовою. 

Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. 

Реструктуризація та фінансове оздоровлення (санація)  підприємств та 

організацій. Загальна характеристика процесу реструктуризації суб’єктів 

господарювання : мета, форми, види, практика здійснення та ефективність.  

Фінансова санація підприємств, її економічний  зміст та порядок проведення. 

Комплекс заходів щодо фінансового оздоровлення конкретного  суб’єкта 

господарювання. Ефективність санаційних програм розвитку підприємства 

(організації). Форми та джерела фінансової санації. Державна фінансова 

підтримка санації підприємства. 

Банкрутство підприємств (організацій)  та його наслідки. Сутність, 

причини та ознаки банкрутства діючого суб’єкта господарювання. Основні 

етапи та процедура порушення справи про банкрутство суб’єкта 

господарювання (підприємства, установи, закладу). Ключові положення 

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» (1999р.) 

  Визначення ймовірності банкрутства  суб’єктів господарювання за 

допомогою використання багатофакторних моделей, у тому числі 

п’ятифакторної моделі Альтмана. Процедура припинення   діяльності   

збанкрутілих підприємств (організацій). Наслідки ліквідації та форми 

реалізації  майна банкрутів.      

Рекомендована література:  
Базова: 1,5,15,17,30,37,40 

    Допоміжна: 2,4,6,8,10 

     Електронні ресурси: 3,4,5,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН 
 ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назва теми 

Кількість годин 

Форми 

контрол

ю 

Усьог

о 

годин/

кред. 

з них 

лекції 

семінарс

ькі 

,практич

ні 

заняття/ 

МК 

само-

стійна 

робота  

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Підприємство в сучасній 

системі господарювання,його 

структура та управління ним 

10 4 2 4 
УО, 

КСР 

Тема 2. Персонал підприємства 8 2 2 4 
УО, 

ПЗ,КСР 

Тема 3. Продуктивність,мотивація і 

оплата праці 
10 4 4 2 

УО, 

ПЗ,КСР 

Тема 4. Капітал та необоротні 

активи підприємства 
10 4 4 2 ПЗ,ЕД 

Тема 5. Оборотні активи та їх 

організація на підприємствах 
8 2 4 2 ПЗ, КСР 

Тема 6. Інноваційно-інвестиційна 

діяльність підприємств 
10 2 4 4 ЕД,ПЗ 

Тема 7. Техніко-технологічна база 

та виробнича потужність 

підприємства 

8 2 2 4 ЕД,ПЗ 

Тема 8.Організація виробництва та 

його обслуговування 
10 4 2 4 ТВ, ПЗ 

Тема 9. Виробництво,якість та 

конкурентоспроможність продукції  
12 4 4 4 

УО, ПЗ, 

КСР 

Тема 10. Поточні витрати та 

ціноутворення 
10 4 2 4 

УО, ПЗ, 

КСР 

Тема 11.Сутність і основи 

організації фінансів підприємств 
8 2 2 4 

УО, 

КСР 

Тема 12.Організація грошових 

розрахунків підприємств 
8 2 2 4  КСР 

Тема 13.Грошові надходження 

підприємств 
8 2 2 4 ПЗ, ЕД 

Тема 14.Формування й 

використання прибутку 
8 2 2 4 ПЗ, ЕД 

Тема 15.Оподаткування 

підприємств 
8 2 2 4 КСР 

Тема 16.Кредитування підприємств 10 2 4 4 УО,ПЗ 



1 2 3 4 5 6 

Тема 17.Оцінка фінансового стану 

підприємства 
10 4 4 2 ПЗ,ІЗ 

Тема 18.Система планування на 

підприємстві 
10 4 2 4 ПЗ,ІЗ 

Тема 19.Антикризова діяльність 

підприємства 
12 4 4 4 УО,ПЗ 

Підсумковий контроль  2   2   Т,ПЗ 

РАЗОМ: 180/6 56 56 68  

Підсумковий контроль –  екзамен 

 
Умовні скорочення: 
УО – усне опитування; 
КСР – контроль самостійної роботи;  
СЗ – ситуаційні завдання; 
Т  –  тестування. 
ЕД – економічний диктант 
ТВ – тематичний виступ 
ПЗ – практичні завдання 

          ІЗ – індивідуальне завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ,  

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ,  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Результати навчання 

 
Навчальна дисципліна 

 
Робочий 

час 

студента, 

год. 

 
Оціню-

вання в 

балах 

Знати: цілі та напрямки 

діяльності 

підприємства:; правові 

основи функціонування  

та класифікацію 

підприємств; сутність 

структури та управління 

підприємством; поняття 

і загальну 

характеристику 

зовнішнього середовища 

функціонування 

підприємств. 

Вміти: виділяти основну 

місію та множині цілі 

діяльності підприємства; 

аналізувати ознаки 

класифікації 

підприємств; 

визначати функції, 

принципи здійснення, 

форми підприємницької 

діяльності; основні 

тенденції зміни 

законодавчої бази 

діяльності підприємств в 

Україні; розрізняти типи 

організаційних та 

виробничих структур 

управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Підприємство в сучасній системі 

господарювання, його структура та 

управління ним 

Лекція 1. Підприємство як суб’єкт 

господарювання 

План 

1.Сутність, цілі і напрямки діяльності 

підприємства. 

2. Правові основи функціонування 

підприємства. 

3. Види підприємств та об’єднань 

підприємств в Україні. 

4.   Підприємництво 

Лекція 2.  Структура та управління  

підприємством  

План 

1.Сутність структури підприємства та її 

види. 

2. Виробнича структура підприємств 

3.Зовнішнє середовище підприємства 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Основні тенденції зміни законодавчої 

бази діяльності підприємств в Україні. 

2. Активізація підприємницької 

діяльності в Україні. 

3.Спрямованість та ефективність 

адміністративної реформи в Україні. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, підготуватися до 

виступу на семінарському занятті 

Семінарське заняття 1. 

Підприємство в сучасній системі 

господарювання, його структура та 

управління ним 

План 

1.Сутність, цілі і напрямки діяльності 

підприємства, правові основи 

функціонування підприємства. 

2. Види підприємств та об’єднань 

підприємств в Україні. 

3. Структура та управління  

підприємством 
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Знати: визначення 

термінів «трудові 

ресурси», «персонал»; 

основи визначення 

чисельності окремих 

категорій 

персоналу,організацію 

системи управління 

персоналом на 

підприємстві 

Вміти: розраховувати 

необхідну чисельність 

керівників, спеціалістів і 

службовців фірм різних 

типів, розмірів і форм 

власності. 

Визначати необхідну 

чисельність основних і 

допоміжних робітників; 

методи оцінки діяльності 

різних категорій 

персоналу. 

 

Рекомендована література: 

Базова: 1,,6,7,13,20,27,28,31,38 

    Допоміжна: 2,3,5,6,9 

     Електронні ресурси: 1,3,6,8 

Тема2. Персонал підприємства  

Лекція 3. Персонал підприємства 

План 

1. Поняття та класифікація персоналу 

підприємства. 

2. Планування чисельності окремих 

категорій працівників підприємства.  

3.  Система управління персоналом на 

підприємстві 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Особливості систем управління 

персоналом у фірмах окремих 

зарубіжних країн. 

2. Конкурсно – контрактна система 

найму працівників фірми. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, розв’язати 

домашні практичні завдання 

Рекомендована література: 

Базова: 2,20,25,28,29,34,36,39 

   Допоміжна: 2,4,6,7,9,11 

    Електронні ресурси: 3,4,6,8,9 

 

Практичне заняття  1. 

Розрахунок чисельності працівників 

підприємства 

Зошит для практичних робіт - сторінки  

 3 –7 
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Знати: економічну 

сутність продуктивності 

праці; основні чинники 

зростання 

продуктивності праці;  

сутність мотивації 

трудової діяльності 

працівників; 

загальну організацію 

оплати праці, форми та 

системи оплати праці 

робітників; основні 

принципи преміювання 

персоналу. 

Вміти : визначати 

вимоги до системи 

мотивації праці на 

підприємстві та в 

Тема 3. Продуктивність,мотивація і 

оплата праці 

Лекція 4-5. Продуктивність,мотивація 

і оплата праці 

План 

1. Продуктивність праці, поняття і 

показники 

2. Поняття мотивації та стимулювання 

трудової діяльності.  

3. Сутність, функції та принципи 

організації оплати праці. Состав 

фонду заробітної плати підприємства. 

4. Тарифна система оплати праці як 

основа організація оплати праці на 

промислових підприємствах. 

5.Доплати і надбавки до заробітної 

плати, організація преміювання 

персоналу. 
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організації; 

розраховувати заробітну 

плату за різними 

формами та системами, 

розраховувати доплати 

та надбавки до 

заробітної плати,  

обґрунтовувати розмір 

премії та  ефективність 

системи преміювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Резерви підвищення продуктивності 

праці та шляхи їх використання за 

сучасних умов господарювання. 

2. Світовий досвід використання моделей   

мотивації трудової діяльності у 

підприємницькій діяльності фірм. 

3. Реформування оплати праці в Україні. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, підготуватися до 

виступу на семінарському занятті, 

розв’язати домашні практичні завдання 

Семінарське заняття 2. 

Продуктивність, мотивація та оплата 

праці 

План  

1. Продуктивність праці, поняття і 

показники 

2. Мотивація трудової діяльності. 

3. Сучасна політика оплати праці; форми 

і системи оплати праці. 

4.Доплати й надбавки до заробітної 

плати, організація  преміювання 

персоналу. 

Рекомендована література: 

Базова: 2,12,22,27,31,33,34,38,39 

    Допоміжна: 2,3,4,6,9 

     Електронні ресурси: 3,4,6,8 

Практичне заняття 2. 

Розрахунок заробітної плати 

робітників підприємства 

Зошит для практичних робіт - сторінки  

8 - 15  
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Знати: поняття капіталу, 

необоротних активів 

підприємства; поняття і 

види нематеріальних 

ресурсів,методи їх 

оцінки; види зносу та 

оцінки основних 

засобів,шляхи 

покращення їх 

використання та форми 

відтворення. 

Вміти:  

нараховувати 

амортизацію різними 

методами;розраховувати  

показники ефективності 

відтворення та 

Тема 4. Капітал та необоротні активи 

підприємства 

Лекція 6-7. Капітал та необоротні 

активи підприємства 

План  

1. Місце основних засобів в необоротних 

активах підприємства. Поняття, склад, 

структура, класифікація основних 

виробничих засобів. 

2. Знос та амортизація основних засобів. 

3. Показники використання основних 

виробничих засобів. Шляхи 

покращення використання основних 

виробничих засобів. 

4. Нематеріальні ресурси і активи 

підприємства  
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використання основних 

засобів; визначати форми 

правового захисту 

об’єктів інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

 

 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Тенденції розширеного відтворення 

основних  фондів на підприємствах 

України. 

2.Оцінка  нематеріальних активів фірми. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію , підготуватися до 

виступу на семінарському занятті, 

розв’язати домашні практичні завдання 

Семінарське заняття 3. 

Капітал та необоротні активи 

підприємства 

План  

1.  Поняття, склад, структура, 

класифікація основних засобів. 

2. Знос та амортизація основних засобів. 

3. Шляхи покращення використання 

основних виробничих засобів. 

4. Нематеріальні ресурси підприємства  

Рекомендована література: 

Базова: 1,14,18,19,20,23,24,25,36,37,38 

    Допоміжна: 3,4,5,6,12 

     Електронні ресурси: 3,4,5,7,10 

 

Практичне заняття 3. 

Розрахунок сум амортизаційних 

відрахувань та показників 

ефективності використання основних 

засобів 

Зошит для практичних робіт - сторінки 

16 -20  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

Знати: сутність 

оборотних активів, 

основи їх організації; 

поняття норм і 

нормативів оборотних 

коштів, методи 

визначення потреб в 

оборотних коштах. 

Вміти: характеризувати 

складові елементи 

оборотних  коштів, 

визначати потребу в них; 

джерела та способи 

економії  матеріальних 

ресурсів на 

підприємствах; 

показники ефективності 

використання оборотних  

коштів. 

 

Тема 5. Оборотні активи та їх 

організація на підприємствах 

Лекція 8. Оборотні активи та їх 

організація на підприємствах 

План  

1. Сутність, склад та структура 

оборотних коштів підприємства. 

2. Необхідність та методи визначення 

потреби в оборотних коштах 

3. Джерела формування оборотних 

коштів  

4. Показники та шляхи ефективності  

використання оборотних коштів 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Проблеми нестачі оборотних коштів і 

поновлення їх обсягу за умов  кризової 

економічної ситуації на підприємстві. 

2.Сучасна політика ресурсозбереження 

та ефективність її здійснення. 
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ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, розв’язати 

домашні практичні завдання 

Семінарське заняття 4. 

План  

1. Сутність, склад та структура 

оборотних коштів підприємства. 

2. Необхідність та методи визначення 

потреби в оборотних коштах 

3. Джерела формування оборотних 

коштів  

4. Показники та шляхи ефективності  

використання оборотних коштів 

Рекомендована література: 

Базова: 1,14,18,20,24,31,32,33,39 

    Допоміжна: 3,4,5,6,12 

     Електронні ресурси: 3,4,5,7,10 

Практичне заняття 4. 

Визначення потреби в оборотних 

коштах та розрахунок показників 

ефективності їх використання. 

Зошит для практичних робіт - сторінки 

21 -28  
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Знати : сутність, 

поняття, склад і 

структуру інвестицій 

(інвестиційних ресурсів) 

підприємства; сутність  

організаційного 

прогресу,поняття і види 

інноваційної діяльності, 

основні та пріоритетні 

напрямки науково-

технічного прогресу. 

Вміти: визначати 

основні показники 

ефективності 

виробничих інвестицій;  

характеризувати 

чинники підвищення 

ефективності 

використання 

виробничих інвестицій 

(капітальних вкладень); 

аналізувати ефективність  

інвестицій за умов 

ринкових відносин. 

 

 

 

Тема 6. Інноваційно-інвестиційна 

діяльність підприємств 

Лекція 9. Інноваційно-інвестиційна 

діяльність підприємств 

План  

1. Зміст та напрямки інвестиційної 

діяльності підприємства 

2. Методи оцінки  ефективності КВ 

3.  Поняття і види інноваційної 

діяльності.   Науково-технічний прогрес 

4. Організаційний прогрес 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Особливості форми здійснення 

фінансових інвестицій підприємства. 

2. Основні напрями підвищення 

ефективності інвестиційної діяльності 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, розв’язати 

домашні практичні завдання 

Семінарське заняття 5. 

План  

4. Зміст та напрямки інвестиційної 

діяльності підприємства 

5. Методи оцінки  ефективності КВ 

6.  Поняття і види інноваційної 

діяльності.   Науково-технічний прогрес 

4. Організаційний прогрес 

Рекомендована література: 

Базова: 1,10,11,21,22,25,26,30,31,32,33 

    Допоміжна: 3,4,5,6,12 

     Електронні ресурси: 2,3,4,10 

Практичне заняття 5 

Оцінка ефективності інвестиційних 

проектів 

Зошит для практичних робіт - сторінки 

29 -33  
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Знати :поняття техніко-

технологічної бази та 

виробничої потужності 

підприємства, форми 

технічного розвитку 

підприємства, види 

потужності та основні 

чинники її формування, 

способи ефективнішого 

використання 

виробничих потужностей 

. 

Вміти: розраховувати 

основні показники 

технічного рівня 

Тема 7. Техніко-технологічна база та 

виробнича потужність підприємства 

Лекція 10. Техніко-технологічна база 

та виробнича потужність підприємства 

План  

1. Техніко-технологічна база 

2.Поняття виробничої потужності, її 

види і чинники. 

3. Методичні принципи розрахунку 

виробничої потужності 

4.Використання виробничої потужності 

та шляхи її підвищення. 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Діагностика стану технічного розвитку 
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підприємства, визначати 

 методичні принципи 

розрахунку виробничої 

потужності, рівень її 

використання, 

 

підприємства: необхідність,сутність, 

процедура та основні показники 

2.Особливості визначення виробничої 

потужності підприємств різних видів 

економічної діяльності 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, підготуватися до 

виступу на семінарському занятті 

Семінарське заняття 6. 

Техніко-технологічна база та 

виробнича потужність підприємства 

План  

1. Техніко-технологічна база 

2.Поняття виробничої потужності, її 

види і чинники.,принципи розрахунку  

3.Використання виробничої потужності 

та шляхи її підвищення. 

Рекомендована література: 

Базова:1,18,19,20,23,25,28,29,30  

    Допоміжна: 3,5,6,8,12 

     Електронні ресурси: 2,3,4,11 
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Знати: сутність поняття 

та основні елементи 

виробничого процесу; 

значення виробничої і 

соціальної 

інфраструктури  

підприємства. 

Вміти: розрізняти 

організаційні типи 

виробництва та методи 

організації виробництва; 

проводити розрахунки 

тривалості виробничого 

циклу та основних 

параметрів потокової 

лінії. 

 

Тема 8. Організація виробництва та 

його обслуговування 

Лекція 11-12. Організація виробництва 

та його обслуговування 

План  

1. Структура і принципи організації 

виробничого процесу. 

2. Методи організації виробництва. 

3. Форми організації виробництва 

4. Інфраструктура підприємства 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Сучасний досвід застосування гнучких 

автоматизованих виробництв 

2.Вплив інфраструктурних підрозділів на 

економіку підприємства 

3.Необхідність і спрямованість соціальної 

діяльності підприємства за ринкових 

умов 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, розв’язати 

домашні практичні завдання 

Рекомендована література: 

Базова: 1,20,22,25,28,29,31,34 

    Допоміжна: 3,5,6,8,12 

     Електронні ресурси: 2,4,6,10 

Практичне заняття 6 

Розрахунок тривалості виробничого 

циклу і основних параметрів потокової 

лінії 

Зошит для практичних робіт – стор.34 -38  
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Знати : загальну 

характеристику 

продукції (послуг); 

сутність маркетингової  

діяльності  фірми; суть 

поняття «якість 

продукції (послуг)»; 

сутнісну характеристику 

конкурентоспроможності 

продукції (послуг); 

характеристику 

стандартизації  та 

сертифікації продукції 

(послуг). 

Вміти:. класифікувати 

продукцію (послуги) за 

економічним 

призначенням; 

користуватися схемами 

оцінки 

конкурентоспроможності 

продукції підприємства 

на вітчизняному та 

світовому ринках, 

визначати натуральні та 

вартісні  показники 

обсягу продукції 

(роботи, послуг); 

показники якості; 

ефективність і способи 

підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції ( послуг). 

 

 

Тема 9. Виробництво,якість та 

конкурентоспроможність продукції 

Лекція 13-14. Виробництво,якість та 

конкурентоспроможність продукції 

План 

1. Загальна характеристика продукції та її 

класифікація 

2. Формування виробничої програми. 

3. Якість і конкурентоспроможність 

продукції 

4. Стандартизація та сертифікація продукції  

5. Маркетингова діяльність підприємства 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Шляхи підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції, що 

виробляється на підприємствах України. 

2.Міжнародні системи сертифікації та  

національні системи якості. 

3.Оцінка маркетингового потенціалу 

фірми. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, розв’язати 

домашні практичні завдання 

Семінарське заняття 7. 

План 

6. Загальна характеристика продукції та її 

класифікація 

7. Формування виробничої програми. 

8. Якість і конкурентоспроможність 

продукції 

9. Стандартизація та сертифікація продукції  

10. Маркетингова діяльність підприємства 

Рекомендована література: 

Базова: 1,8,25,27,28,29,31,34,39 

    Допоміжна: 3,6,7,9,12 

     Електронні ресурси: 1,3,4,9,10 

Практичне заняття 7 

Розрахунок показників обсягу 

виробництва продукції та виробничої 

потужності 

Зошит для практичних робіт - сторінки  

39 - 44  
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Знати: характеристику 

витрат  на  продукування 

виробів (послуг), 

кошторис виробництва і 

повну собівартість 

продукції; поняття, роль 

і функції ціни на 

продукцію (послуги) 

підприємства в ринковій 

системі 

господарювання,методи 

ціноутворення. 

Вміти:. групувати 

поточні витрати за  

окремими ознаками; 

прогнозувати  

собівартість нових 

виробів на етапах 

розробки та освоєння 

виробництва; визначати 

залежність витрат від 

обсягу виробництва  і  

критичний  обсяг  

випуску продукції в 

натуральному  вимірі; 

формувати ціни на 

окремі види продукції. 

 

Тема 10. Поточні витрати та 

ціноутворення 

Лекція 15-16. Поточні витрати та 

ціноутворення 

План 

1. Загальна характеристика витрат. 

2. Кошторис виробництва і собівартість 

продукції. 

3.Сутність і методи калькулювання. 

4.   Поняття, роль і функції ціни. 

5.  Методи ціноутворення. 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Обґрунтування та вибір стратегії 

зниження поточних витрат на 

підприємствах України. 

2. Можливі напрями вдосконалення 

ціноутворення на продукцію в Україні. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, розв’язати 

домашні практичні завдання 

Рекомендована література: 

Базова:9,22,27,28,29,31,34,35,36  

    Допоміжна: 3,4,7,9,12 

     Електронні ресурси: 1,3,4,6 

 

Практичне заняття 8 

Складання калькуляції  та розрахунок 

цін на продукцію 

Зошит для практичних робіт – сторінки  

45 - 52  
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Знати: сутність поняття і 

місце фінансів 

підприємств у 

фінансовій системі; 

поняття грошових 

фондів і фінансових 

ресурсів підприємств; 

поняття фінансової 

діяльності підприємства 

та її організація. 

Вміти: характеризувати 

функції фінансів 

підприємств; основні 

принципи організації 

фінансів підприємств за 

ринкових умов. 

Визначати джерела 

формування фінансових 

ресурсів; зміст і завдання 

фінансової роботи на 

підприємствах 

Тема 11. Сутність і основи організації 

фінансів підприємств 

Лекція 17. Сутність і основи організації 

фінансів підприємств 

План 

1.Поняття, суть і місце фінансів 

підприємств у фінансовій системі 

держави 

2.Грошові фонди та фінансові ресурси 

3. Форми власності та галузеві 

особливості фінансів підприємств 

4. Фінансовий механізм і фінансові 

важелі 

5.Зміст і завдання фінансової роботи на 

підприємстві 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Місце фінансів підприємств у загальній 

системі фінансів держави та їх роль у 

формуванні фінансових  ресурсів та 

грошових  коштів. 
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 2.Особливості фінансів підприємств 

різних форм власності та  

господарювання. 

3.Роль малого бізнесу у формуванні  

ринкової економіки 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію , підготуватися до 

виступу на семінарському занятті 

Семінарське заняття 8. 

Сутність і основи організації фінансів 

підприємств 

План  

1.Поняття, суть і місце фінансів 

підприємств у фінансовій системі 

держави 

2.Грошові фонди та фінансові ресурси 

3. Фінансовий механізм і фінансові 

важелі 

4.Зміст і завдання фінансової роботи на 

підприємстві 

Рекомендована література: 

Базова: 1,18,19,23,24,26,30,37 

    Допоміжна: 1,3,5,8 

     Електронні ресурси: 5,6,7,8 
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Знати: сутність і 

значення грошових 

розрахунків у організації 

виробничо-господарської 

діяльності підприємства, 

види грошових 

розрахунків; організацію 

безготівкових 

розрахунків. 

Вміти: характеризувати  

способи та форми  

розрахунків; порядок 

пред’явлення претензій  

за розрахунками; 

визначати порядок 

відкриття в банку 

поточних рахунків у 

національній, іноземній 

та  інших рахунків; 

порядок використання 

коштів з поточних 

рахунків. 

 

Тема 12. Організація грошових 

розрахунків підприємств 

Лекція 18. Організація грошових 

розрахунків підприємств 

План  

1.Готівково-грошові розрахунки 

2.Види рахунків і порядок їх відкриття 

3.Організація безготівкових розрахунків 

4.Розрахунково-платіжна дисципліна 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Платіжна дисципліна в управлінні 

фінансами. 

2.Перспективи розвитку вексельної 

форми  розрахунків в Україні. 

3.Використання акредитива при 

розрахунках за зовнішньоекономічними  

операціями. 
ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію 

Семінарське заняття 9. 

Організація грошових розрахунків 

підприємств 

План  

1.Готівково-грошові розрахунки 

2.Види рахунків і порядок їх відкриття 

3.Організація безготівкових розрахунків 

4.Розрахунково-платіжна дисципліна 
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Рекомендована література: 

Базова: 16,19,23,24,26,30,37,40 

     Допоміжна: 3,5,6,10 

     Електронні ресурси: 5,6,8,10 

 

 

 

Знати: економічну 

характеристику, склад і 

класифікацію грошових 

надходжень 

підприємств; фактори, 

які впливають на 

величину доходу від 

реалізації. 

Вміти: вирізняти 

особливості формування 

доходу від реалізації на 

підприємствах окремих 

галузей економіки; 

користуватися методами 

прогнозування та 

планування доходу від 

реалізації. 

 

Тема 13. Грошові надходження 

підприємств 

Лекція 19. Грошові надходження  

підприємств 

План  

1. Поняття доходу, критерії його визнання 

2. Класифікація доходів за видами 

діяльності. 

3. Дохід від реалізації продукції, фактори що 

впливають на нього 

4. Планування доходу від реалізації 

продукції 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Система ціноутворення на Україні. 

2. Роль державного замовлення  у 

реалізації продукції. 

3. Інвестиційна привабливість  цінних 

паперів в Україні. 
ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, підготуватися до 

виступу на семінарському занятті 

Семінарське заняття 10. 

Грошові надходження  підприємств 

План  

1. Характеристика і склад  грошових 

надходжень підприємства. 

2. Дохід від реалізації продукції. його 

планування. 

Рекомендована література: 

Базова: 18,19,23,24,26,30,37,40 

    Допоміжна: 2,3,5,6,8 

     Електронні ресурси: 5,6,8,10 
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Знати: економічний 

зміст прибутку та 

рентабельності; фактори, 

які впливають на 

формування валового  

прибутку,порядок 

розрахунку чистого 

прибутку,методи 

планування і 

прогнозування прибутку.  

Вміти: розрізняти 

поняття валовий 

прибуток і чистий 

прибуток; 

характеризувати методи  

Тема 14. Формування й використання 

прибутку 

Лекція 20.Формування й 

використання прибутку 

План  

1. Прибуток як результат фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

2. Валовий прибуток: його формування 

та фактори ,що впливають на нього. 

3. Формування чистого прибутку 

підприємства, його розподіл та 

використання. 

4. Планування і прогнозування прибутку 

підприємства. 

5. Рентабельність як відносний показник 
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розрахунку прибутку, 

визначати прибуток 

підприємства до 

оподаткування та після 

нього; рентабельність як 

відносний показник 

ефективності  роботи 

підприємства. 

ефективності роботи підприємства. 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Державна політика оподаткування та 

прибутковості підприємства. 

2. Динаміка та шляхи підвищення 

рентабельності на підприємствах 

різних видів економічної діяльності . 

3. Підвищення прибутковості фірми під 

впливом дії окремих чинників. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію , розв’язати 

домашні практичні завдання. 

Рекомендована література: 

Базова: 3,4,6,7,19,23,24,30,37,40 

    Допоміжна: 2,3,5,6,8 

     Електронні ресурси: 5,6,8,10 

 

Практичне заняття 9 

Методи розрахунку прибутку та 

рентабельності 

Зошит для практичних робіт - сторінки  

53 - 59  
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Знати: сутність податків 

та їх функції, 

класифікацію податків за 

різними ознаками; 

систему оподаткування 

підприємств на Україні. 

Вміти: характеризувати 

види податків, їх 

особливості, 

визначати об’єкти   

оподаткування, ставки 

податків, податкові 

пільги. 

 

Тема 15. Оподаткування підприємств 

Лекція 21. Оподаткування підприємств 

План  

1.Сутність податків та їх функції 

2.Система оподаткування підприємств. 

Види податків та їх класифікація 

3.Непрямі податки, які сплачують 

підприємства. 

4.Прямі податки. 

5. Місцеві податки і збори. 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Оподаткування  процесів споживання 

в Україні, його переваги та види. 

2. Податкова політика  України на 

сучасному етапі. 

3. Реформування  податкової системи 

України 

4. Податкове регулювання: досвід США і 

його використання в умовах ринку 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію 

Семінарське заняття 11. 

Оподаткування підприємств  
План  

1.Сутність податків та їх функції 

2.Система оподаткування підприємств. 

Види податків та їх класифікація 

3.Прямі та непрямі податки, які 
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сплачують підприємства. 

4. Місцеві податки і збори. 

Рекомендована література: 

Базова: 3,19,23,24,26,30,37,40 

    Допоміжна: 2,3,5,6 

     Електронні ресурси: 3,5,7,10 

Знати: особливості 

кругообігу коштів 

підприємств; 

класифікацію кредитів, 

умови,порядок 

отримання і погашення 

банківських 

кредитів,види 

небанківського 

кредитування 

підприємств. 

Вміти: характеризувати 

принципи кредитування; 

об’єкти  кредитування та 

їхні характеристики, 

визначати потреби у 

кредитах; раціональні 

межі кредитування; 

показники 

кредитоспроможності 

підприємства. 

 

Тема 16. Кредитування підприємств 

Лекція 22. Кредитування підприємств 

План  

1.Необхідність та сутність  кредитування 

підприємств. 

2.Класифікація кредитів. що  надаються 

підприємствам. 

3.Умови, порядок отримання і погашення  

банківського кредиту. 

4.Оцінка  кредитоспроможності 

підприємства – позичальника. 

5.Небанківське  кредитування 

підприємств. 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1. Кредитування підприємств за рахунок 

коштів міжнародних фінансово-

кредитних інститутів. 

2. Поняття кредитного ризику та 

кредитного процесу. 

3. Участь банківських кредитів у складі 

фінансових ресурсів підприємства. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, розв’язати 

домашні практичні завдання. 

Семінарське заняття 12. 

Кредитування підприємств  
План  

1.Необхідність та сутність  кредитування 

підприємств. 

2.Умови, порядок отримання і погашення  

банківського кредиту. 

3.Оцінка  кредитоспроможності 

підприємства – позичальника. 

Рекомендована література: 

Базова: 1,17,19,24,26,30,37 

    Допоміжна: 1,2,3,5,8,12 

     Електронні ресурси: 4,6,8,10 

Практичне заняття 10 

Розрахунок потреби і плати за кредит 

Зошит для практичних робіт - сторінки  

60 - 65  
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Знати: сутність оцінки 

фінансового стану 

підприємства, її  

необхідність і значення; 

основні етапи та задачі 

проведення аналізу 

фінансового стану 

підприємства,сутність 

ліквідності, 

платоспроможності та 

фінансової стійкості 

підприємства. 

Вміти : проводити 

оцінку фінансового 

стану підприємства,  

визначати показники 

фінансової стійкості , 

ліквідності , ділової 

активності підприємства 

та інші фінансові 

показники. 

 

Тема 17. Оцінка фінансового стану 

підприємства 

Лекція 23-24. Оцінка фінансового 

стану підприємства 

План  

1.Оцінка фінансового стану 

підприємства, її необхідність та значення. 

2.Етапи аналізу фінансового стану  

підприємства. 

3.Комплексна оцінка фінансового стану 

підприємства. 

 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Удосконалення методів аналізу 

фінансового стану підприємства. 

2.Фактори забезпечення фінансової 

стійкості підприємства. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, розв’язати 

домашні практичні завдання. 

ІІІ. На підставі даних балансу 

підприємства провести оцінку 

фінансового стану  

Семінарське заняття 13. 

План  

1.Оцінка фінансового стану 

підприємства, її необхідність та значення. 

2.Етапи аналізу фінансового стану  

підприємства. 

3.Комплексна оцінка фінансового стану 

підприємства. 

Рекомендована література: 

Базова: 1,17,19,24,26,30,37 

    Допоміжна: 1,2,3,5,8,12 

     Електронні ресурси: 4,6,8,10 

Практичне заняття 11 

Аналіз фінансового стану 

підприємства 

Зошит для практичних робіт – сторінки 

 66 - 74  
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Знати: поняття 

планування та 

прогнозування, 

принципи та методи 

планування та 

прогнозування,у тому 

числі фінансового 

планування ,види планів, 

 зміст і структуру 

фінансового плану 

підприємства. 

Тема 18. Система планування на 

підприємстві 

Лекція 25-26. Система планування на 

підприємстві 

План  

1. Прогнозування та планування розвитку 

підприємств. 

2.  Методи планування та нормування 

3. Зміст, мета, методи і завдання 

фінансового планування 

 4.Фінансовий план, його зміст і 
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Вміти : складати поточні 

та оперативні плани, 

визначати призначення і 

роль бізнес-планування у 

системі передбачення 

розвитку виробництва 

(господарської 

діяльності). 

 

 

структура 

5.Оперативне фінансове планування 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Система фінансових планів, їх 

взаємозв’язок  та розвиток в Україні. 

2.Прогнозування   фінансової діяльності 

підприємства. 

3.Сутність, стадії та логіка розробки 

бізнес – плану. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, підготуватися до 

виступу на семінарському занятті 

ІІІ. На підставі проведеного аналізу  

фінансового стану підприємства скласти 

поточний фінансовий план  

Семінарське заняття 14. 

Система планування на підприємстві 

План  

1. Зміст, методи і завдання фінансового 

планування 

2 .Фінансовий план, його зміст і 

структура 

3.Оперативне фінансове планування 

Рекомендована література: 

Базова: 1,13,19,23,24,26,30,37 

    Допоміжна: 3,4,6,8,9,10 

     Електронні ресурси: 4,5,6,7,9,11 
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Знати: основні напрямки 

організації економічної 

безпеки за окремими 

функціональними 

складовими, форми, види 

реструктуризації 

підприємств; причини та 

фактори фінансової 

кризи на підприємстві; 

поняття санації та її цілі, 

форми та джерела 

санації,сутність, причини 

та ознаки банкрутства 

діючого суб’єкта 

господарювання. 

Вміти: проводити 

аналітичну оцінку рівня 

економічної безпеки 

суб’єкта господарювання 

на певному етапі його  

функціонування, 

ефективність проектів 

реструктуризації,  

визначати ймовірність 

Тема 19. Антикризова діяльність 

підприємства 

Лекція 27-28. Економічна безпека 

підприємства 

План  

1.Економічна безпека як важливий 

елемент антикризової системи діяльності 

підприємства. 

2.Реструктуризація підприємств: мета, 

форми, види та ефективність проведення. 

Лекція 21. Фінансова санація  

підприємства 

План  

1. Суть механізму санації та її цілі. 

2.Форми та джерела фінансової санації 

3..Банкрутство підприємств та його 

наслідки. 

Самостійна робота 

І. Теми рефератів: 

1.Економічна безпека у системі 

діяльності фірми за ринкових умов 

господарювання 

 2. Вітчизняний і зарубіжний досвід 

реструктуризації різних суб’єктів 
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банкрутства  суб’єктів 

господарювання, 

його наслідки . 

господарювання  

3. Практика та ефективність здійснення 

санації господарюючих суб’єктів в 

Україні. 

ІІ. Надати відповіді на тестові завдання, 

вивчити термінологію, підготуватися до 

виступу на семінарському занятті 

розв’язати домашні практичні завдання. 

Семінарське заняття 15. 

Антикризова діяльність підприємства 

План  

1. Економічна безпека підприємства. 

2. Реструктуризація підприємства. 

3. Суть механізму санації та її цілі. 

4..Банкрутство підприємств та його 

наслідки. 

Рекомендована література: 

Базова: 1,5,15,17,30,37,40 

    Допоміжна: 2,4,6,8,10 

     Електронні ресурси: 3,4,5,7,8 

Практичне заняття 12 

Визначення ймовірності банкрутства 

підприємств 

Зошит для практичних робіт - сторінки  

75 - 80  
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Підсумковий контроль 
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Разом 

 
 

 

 

180 

 

 

(за 

підготовку 

10б) 

100б 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання Шкала ECTS 

90 – 100 А 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е  

35-59 FX 

1-34 F 
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