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ВСТУП 

Курс «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства» є 

нормативною для студентів освітнього ступеня «бакалавр» 071 «Облік і 

оподаткування» 

Програма та робоча програма дисципліни передбачає засвоєння 

студентами теоретичних знань і практичних навичок самостійного вирішення 

економічних та фінансових завдань діяльності підприємства, здійснення 

економічних розрахунків, визначення ефективності діяльності підприємства 

оцінки його фінансово-майнового стану, рівня конкуретоспроможності, 

обгрунтування та оцінки наслідків управлінських рішень, що приймаються. 

Відповідно до структурної схеми побудови навчального плану вивчення 

дисципліни «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства» 

ґрунтується на знаннях, які студенти отримали під час вивчення дисциплін  

«Управлінський облік», «Фінансовий облік І; ІІ», «Аудит», Фінанси 

підприємства», «Статистика», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської 

діяльності» та інших, що орієнтовані на формування професійних 

компетентностей, передують згідно з навчальним планом вивченню даної 

дисципліни. 

Заняття з дисципліни «Моделювання фінансово - господарської 

діяльності» проводяться на автоматизованих робочих місцях фахівців з 

використанням необхідного програмного продукту автоматизації обліку та 

управління «1С-Підприємство», яке є прикладом  ERP- системи для 

централізованого накопичення та збереження даних управлінського, 

бухгалтерського та податкового обліку підприємства щодо окремих 

господарських операцій та діяльності віртуального підприємств в цілому; 

спеціалізованого програмного забезпечення, інструкцій, шаблонів, зразків тощо. 

Для кожної спеціальності розроблюється графік внутрішньо-фірмового 

переміщення, який передбачає послідовне відпрацювання навичок практичної 

діяльності з урахуванням професійного спрямування студентів. 

Оцінювання роботи студентів під час проведення занять відбувається на 

підставі перевірки завдання, яке виконується студентами у кожному 

структурному підрозділі імітаційного підприємства Основними критеріями 

оцінювання є: повнота дотримання алгоритму виконання та оформлення 

результатів самостійність, ініціативність та творчість студентів при їх виконанні, 

дотримання трудової та виконавчої дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 



1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Мета вивчення: полягає у формуванні  майбутніх фахівців (студентів) 

комплексу практичних навичок щодо основних засад та сучасних реалій 

здійснення підприємницької діяльності. Під час освоєння дисципліни студенти 

мають можливість поглибити своє розуміння умов діяльності конкретного 

підприємства оволодіти навичками та вміннями виконання завдань та обов'язків 

фахівців окремих функціональних підрозділів підприємства набути досвіду 

роботи  в  колективі. 

Компетентності     Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- типологію підприємництва його об’єкти та суб’єкти, організаційно-

правові форми здійснення бізнесу; 

- структуру зовнішнього та внутрішнього середовища підприємництва, 

особливості їх впливу на функціонування суб’єкта підприємництва та на 

стратегію, що реалізується; 

- правові засади процедури державної реєстрації та ліквідації суб’єкта 

підприємництва; 

- чинні нормативні акти та документи, що регулюють діяльність 

підприємств у сфері обігу товарів, безпечності, якості товарів та послуг; 

-особливості відповідальності підприємництва перед пайовими 

участниками бізнесу, суспільством, персоналом, інвесторами та власниками; 

-напрями, принципи та засади організації бухгалтерського обліку 

фінансово-господарської діяльності підприємства, основи формування і 

розкриття його облікової політики; 

-сутність маркетингової діяльності підприємства та методи проведення 

маркетингових досліджень; 

-методичні принципи управління персоналом та формування кадрової 

політики підприємства; 

-принципи розробки і реалізації стратегії' підприємства і її зв'язок з 

поточним плануванням; 

-систему показників оцінювання ефективності діяльності підприємства, 

механізм аналізу формування і використання ресурсів підприємства та методи 

аналізу та планування результатів діяльності підприємства торгівлі; 

-способи пошуку комерційної інформації про потенційних постачальників;  

-національні особливості міжнародного бізнесу, етики та соціальної 

відповідальності у міжнародному бізнесі; 

-характерні риси секторальних та галузевих особливостей бізнесу; 

-принципи реагування на зміни в міжнародному бізнес-середовищі; 

-параметри ідентифікації впливу міжнародного бізнесу на розвиток 

підприємництва. 



Студенти повинні вміти: 

- аналізувати соціально-економічні процеси і явища та виявляти загальні 

тенденції розвитку підприємництва; 

- визначати основні передумови успішного бізнесу та побудови власної 

бізнес- кар’єри; 

- розробляти бізнес-план започаткування бізнесу, оцінювати інвестиційну 

привабливість бізнес-ідеї; 

- реєструвати суб’єкт підприємницької діяльності відповідно з чинним 

законодавством  та  ліквідувати його у разі потреби; 

- здійснювати підприємницьку діяльність у контексті як діючого 

законодавства та практики бізнесу в України, так і сучасного досвіду 

підприємництва в країнах з розвинутою ринковою економікою; 

- формувати інформаційну базу аналізу та планування результатів 

діяльності підприємства та аналізу ефективності його діяльності;  

- дотримуватись комплексного підходу до формування механізму 

забезпечення етичної та соціальної відповідальності підприємництва;  

- формувати інвестиційну, інноваційну, кадрову політику, спрямовану на 

забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку підприємств;  

- складати первинну документацію та проводити її бухгалтерську обробку, 

характеризувати структуру бухгалтерських рахунків з обліку основних 

господарських операцій; 

- відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції з 

обліку власного капіталу, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, 

розрахунків, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства; 

- формувати  імідж  і культуру  підприємства; 

- обгрунтовувати методичні принципи управління персоналом, процес 

формування та аналізу кадрової політики, засади управління соціальним 

розвитком трудового колективу, основи застосування сучасних методів 

планування потреб у персоналі, основи організації набору і відбору персоналу у 

конкретних умовах;  

- умови проведення атестації' персоналу та використання її результатів, 

методику оцінки ефективності та результативності управління персоналом; 

- розробляти комплексні плани стратегічного розвитку підприємства;  

- встановлювати і доводити до виконавців стратегічні і тактичні цілі щодо 

здійснення комерційної діяльності підприємства; 

- використовувати первинну інформацію в процесі прийняття 

управлінських рішень стосовно операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності;  

- планувати та аналізувати грошові потоки підприємства;  



- розраховувати потребу підприємства в залученні позикового капіталу та 

обирати банк для ведення розрахунково-касових операцій та при розміщенні 

депозиту; 

- використовувати методичний інструментарій для дослідження стану та 

перспектив розвитку міжнародних ринків; 

- використовувати прикладні підходи до оцінки сучасних процесів 

інтернаціоналізації виробництва та збуту, глобалізації торговельних та 

фінансових відносин; 

- оцінювати тип і структуру міжнародного ринку, ідентифікувати бар'єри 

входу і виходу на нього; 

- практично реалізовувати алгоритми взаємодії окремих суб’єктів 

економіки з приводу введення торговельних обмежень та захисту національних 

інтересів (антидемпінгове, антисубсидіарне розслідування тощо); 

- розробляти основні товаросупровідні документи, користуватися 

комплексом програм з мітного законодавства України для вирішення комплексу 

виробничих завдань ; 

- використовували інформаційні системи та технології' для забезпечення 

ефективної діяльності підприємства; 

- аналізувати ефективності існуючих та запровадження на підприємстві 

нових програмних продуктів, баз даних тощо. 

Освоєння дисципліни передбачає послідовне відпрацювання навичок 

практичної діяльності в підрозділах імітаційного підприємства а саме: у відділі 

розвитку, відділі персоналу, відділі закупівлі та реалізації,  планово-

економічному відділі, фінансовому відділі, бухгалтерії, відділі 

аудиту,стратегічного планування, зовнішньоекономічному відділі. 

Предметом дисципліни є фінансово-господарські процесі, сукупність 

правовідносин щодо регулювання фінансово-господарської діяльності 

підприємства, майнових та немайнових відносин у бізнес середовищі, підстави їх 

виникнення, здійснення обліку та контролю операцій, що відбуваються у 

суб’єктів господарювання та причинно-наслідкові зв'язки цих процесів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 



Тема 1. Поняття та єтапи фінансово-господарської  діяльности  

підприємства 

Характеристика етапів циклу фінансово-господарської діяльности 

підприємництва  за  якими  відбувається перетворення капіталу. Формування 

підприємства під впливом явіщ зовнішнього та внутрішнього соціально-

економічного середовіща. Аналіз соціально-економічних процеси і явищ та 

виявлення загальних тенденцій розвитку  підприємництва. Визнання основніх  

передумов  успішного бізнесу та побудови власної бізнес- кар’єри.  

Організаційна робота з підготовки засновницьких документів, формування 

статутного капіталу, відкриття рахунків та реєстрації підприємства з одержанням 

ознак юридичної особи. Характеристика джерел формування статутного капіталу 

новоствореної підприємницької структури. Складання статутних документів. 

 

Тема 2. Моделювання фінансово-господарської діяльності структурних 

підрозділів підприємства: Відділ бухгалтерії 

Характеристика і принципи організації бухгалтерського обліку за 

допомогою програмного продукту «1C: Підприємство». 

Стандартні функції і режими програми. Адаптація програми до специфіки 

діяльності підприємства. Призначення та зміст інформаційних рядків програми 

та довідників. Формування робочого плану рахунків. Організація аналітичного 

обліку. Формування параметрів об'єктів аналітичного обліку. Рахунки 

бухгагперського обліку як класифікатори економічної інформації. Журнал 

операцій як основа програми. Порядок записів у журналі операцій. Формування 

типових операцій. 

Призначення режиму «Докумети і розрахунки». Введення документів і 

розрахунків. Формат списку документів і рорахунків. Формування реквізитів 

документів. Методика формування бухгалтерських проведень за допомогою 

режиму «Документи і розрахунки». Вигляд документа в журналі операцій. 

Пошук документа в журналі операцій. 

Формування журнальних ордерів та оборотно-сальдових відомостей. 

Аналіз рахунку. Аналіз об'єкта аналітичного обліку. Порядок закриття та 

підведення підсумків звітного періоду. Запит розрахунку підсумків і 

встановлення періоду розрахунку. Використання підсумків у стандартних і 

довільних звітах. Формування звітних форм фінансового і податкового обліку. 

Перенесення залишків на початок наступного періоду. 

Організація обііку господарських операціїі підприємства Організація 

синтетичного і аналітичного обліку основних засобів. Документи первинного 

обліку. Формування інвентарних карток. Розрахунок амортизації об'єктів 

основних засобів. Отримання звітів за групами і об'єктами аналітичного обліку. 

Інвентаризація основних засобів. Списання об'єктів основних засобів. 

Формування оборотної відомості за рахунком. 

Організація обліку матеріальних цінностей. Налаштування облікових цін. 

Формування прибуткових документів. Реєстрація податкових накладних. 

Аналітичний облік. Аналіз рахунку за датами. Аналіз рахунку за субкоігго. 

Інвентаризація матеріальних цінностей. Облік реалізації матеріальних цінностей. 

Організація обліку фінансово-розрахункових операцій. Облік грошових 

коштів у касі. Формування прибуткових і видаткових касових ордерів, касової 



книги. Облік підзвітних сум. Облік надходження готівки від реалізації послуг. 

Здавання виручки до банку. Облік коштів на рахунку в банку. Формування 

банківських виписок. Організація обліку розрахункових операцій. Облік 

розрахунків з постачатьниками за матеріальні цінності. Аналіз взаємозаліку 

розрахунків. Організація аналітичного обліку розрахунків з дебіторами і 

кредиторами. 

Організація обліку' розрахунків з оплати праці. Розрахунок сум лікарняних 

та відпускних. Формування відомостей нарахування та виплати заробітної плати 

(інших виплат) персоналу за відділами. Облік розрахунків з фондами пенсійного 

та соціального страхування. Організація аналітичного обліку розрахунків з 

оплати праці в розрізі працівників. Аналіз рахунків за субконгго. Аналіз 

рахунків за датами. 

Організація зведеного обліку  та складання звітності 

Закриття рахунків обліку доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності. Коригування записів. Формування оборотно-сальдової відомості за 

рахунками, головної книги. Складання фінансової звітності (балансу, звіту про 

фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал). 

Формування податкових декларацій та розрахунків (з податку на прибуток, 

податку на додану вартість та ін.). 
 

Тема 3. Структурний підрозділ підприємства: Фінансовий відділ 

Організація, аналіз, проектування грошових потоків підприємства 

Фінансовий відділ у структурі апарату управління підприємством: функції 

та завдання діяльності, штат та вимоги до персоналу, підпорядкованість, 

відповідальність. 

Моніторинг стану грошового обороту підприємства: цілі, формати 

аналітичних звітів щодо стану грошового обороту підприємства, документів, 

періодичність та адресність їх підготовки. 

Інформаційне забезпечення аналізу грошового обороту. Можливості 

програмного середовища 1C: Підприємство щодо отримання необхідної 

інформації - рахунки, що використовуються для обліку грошових операцій; звіт 

про рух грошових коштів по датах, звіт по рахунку за період (бухгалтерський 

формат, методика його читання, запису для наступного використання). 

Необхідність складання управлінського звіту про рух грошових коштів. 

Презентація типового шаблону звіту про рух грошових коштів у касі та на 

поточному рахунку, методика його настройки та заповнення. 

Аналіз грошових оборотів підприємства, основні прийоми аналтгчної 

роботи, формування аналітичної записки. Система показників, що 

характеризують обсяги, структуру, синхронність, збалансованість достатність 

грошових потоків. 

Обгрунтування розміру безготівкових та готівкових грошових коштів у 

підприємства. Інформаційне забезпечення та методика розрахунку 

високоліквідного активу підприємства. Організація контролю дотримання 

законодавства розрахунково-касових операцій. 



Вибір банку для здійснення розрахунково-касового обслуговування 

підприємства (РКО). Основні види послуг, топові тарифи за їх надання. Можливі 

варіанти організації інкасації виручки. Доцільність використання системи «банк-

клієнт». Розрахунок плати за РКО підприємства торгівлі відповідно до 

укладеного договору та фактично здійснених грошових операцій. Складання 

акту звірки плати за РКО. 

Проектування можливих фінансових вкладень підприємства у випадку 

надлишкового (профіцитного) грошового потоку. Вибір банку для здійснення 

депозитних операцій, визначення можливої суми коштів для розміщення на 

депозитному рахунку. Розрахунок можливого (втраченого) доходу підприємства 

торгівлі від розміщення коштів на депозитному рахунку. Складання депозитного 

договору та акту звірки нарахування відсотків по депозиту. 

Формування позикового капіталу підприємства. 

Фінансово-майновий стан підприємства: сутність, показники оцінювання, 

користувачі інформації. Можливості програмного середовища 1C: Підприємство 

щодо отримання необхідної інформації - оборотно-сальдова відомість за 

аналітичний період (бухгалтерський формат, методика його читання, запису для 

наступного використання). Складання управлінського балансу підприємства на 

будь-яку дату для оперативної оцінки фінансово-майнового стану та визначення 

потреби в капіталі. 

Інформаційне забезпечення експрес-оцінки кон’юнктури кредитного ринку 

та вимог щодо фінансового стану підприємств-позичальників, майнового 

забезпечення отримання кредитів тощо. 

Кредитоспроможність як інтегральна оцінка можливостей підприємства 

щодо отримання банківських кредитних ресурсів. Поширені методики оцінки 

кредитоспроможності. Можливості програмного середовища 1C: Підприємство 

щодо отримання необхід ної інформації. 

Проведення оцінки кредитоспроможності підприємства відповідно до 

вимог цільового банку. Підготовка пакету документів з метою отримання 

банківською кредиту для формування оборотних активів підприємства. 

Бухгалтерські рахунки (субрахунки, субконто), які використовуються для 

накопичення інформації щодо формування товарного кредиту та проведення 

розрахунків з постачальниками товарних ресурсів. 

Аналіз формування товарного (комерційного кредиту) та виконання 

зобов'язань щодо проведення розрахунків з постачальниками на основі 

інформаційних можливостей програмної оболонки 1C: Підприємство. 

Оцінка доцільності використання товарного кредиту порівняно з 

банківським кредитом. Розробка стандартів залучення товарних кредитів на 

основі інформації щодо швидкості реалізації товарів окремих постачальників. 

 

 

Тема 4. Планово-економічний відділ у структурі апарату управління 

підприємством 

Аналіз  та планування результатів дальності підприємства 

Планово-економічний відділ у структурі апарату управління 

підприємством: функції та завдання діяльності, штат та вимоги до персоналу, 

підпорядкованість, відповідальність. 



Моніторинг фінансових результатів діяльності підприємства: цілі, формати 

аналітичних звітів щодо фінансових результатів діяльності підприємства 

періодичність та адресність їх підготовки. 

Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства. Можливості програмного середовища 1C: Підприємство щодо 

отримання необхідної інформації - оборотно-сальдова відомість за аналітичний 

період (бухгалтерський формат, методика його читання, запису для подальшого 

використання). 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, основні прийоми 

аналітичної роботи, формування аналітичної записки. Вивчення факторів, що 

обумовлюють розміри та динаміку фінансових результатів діяльності 

підприємства - обсяги та структура доходів і поточних витрат. Бухгалтерські 

рахунки (субрахунки), що використовуються для обліку доходів та витрат 

підприємства. 

Підготовка інформації для фахівців фінансового відділу щодо обсягів і 

графіка сплати поточних експлуатаційних витрат підприємства та отримання 

інших операційних доходів за звітний місяць. 

Розрахунок критичних обсягів діяльності підприємства (точка ліквідації, 

точка беззбитковості) та їх порівняння з фактичним товарооборотом на основі 

визначення порогу безпеки та запасу фінансової міцності. Постатейний розподіл 

витрат обігу підприємства, виділення їх постійної та змінної частини. Експрес-

оцінка кон'юнктури ринку банківських послуг - пошук інформації щодо 

середнього розміру депозитної ставки по банківських установах м.Одеси, 

формування аналітичної записки. 

Планування основних показників діяльності - товарообороту, 

комерційного доходу, витрат обігу, прибутку (збитку).  

Оцінка ефективності  фінансово-господарської дальності підприємства. 

Ефективність діяльності підприємства: сутність, показники оцінювання 

користувачі інформації. Можливості програмного середовища 1C: Підприємство 

щодо отримання необхідної інформації. 

Аналіз ефективності використання персоналу підприємства. Оцінка 

ефективності діючої на підприємстві системи оплати праці Обговорення підходів 

до організації системи стимулювання праці за категоріями персоналу. 

Формування пропозицій щодо вдосконалення системи оплати праці на 

підприємстві торгівлі та їх узгодження з фахівцями відділу персоналу. 

Адресність дій щодо реалізації розроблених пропозицій. Аналіз структури 

основних засобів (за первісною вартістю), показників їх стану, руху та 

ефективності використання. Бухгалтерські рахунки (субрахунку що 

використовуються для обліку основних засобів. Обговорення пропозицій 

структурних підрозділів щодо необхідності заміни (оновлення) основних засобів. 

Формування пропозицій стосовно підвищення ефективності використання 

основних засобів підприємства. Адресність дій з реалізації розроблених 

пропозицій. 

Аналіз асортиментної структури товарообороту та запасів підприємства на 

основі інформаційних можливостей програмної оболонки 1C: Підприємство. 

Формування пропозицій щодо підвищення ефективності управління запасами та 



їх узгодження з фахівцями відділу маркетингу,відділу закупівлі та реалізації. 

Адресність дій з реалізації розроблених пропозицій. 

Розробка шляхів реалізації пропозицій щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 

 

Тема 5.  Моделювання управлінської діяльності підприємства:  

Відділ  персоналу 

Кадрове шанування, добір і розстановка персоналу, адаптація працівників. 

Управління персоналом у системі менеджменту підприємств, кадрова 

політика і стратегія, планування, організація набору та відбору кадрів, 

організування діяльності та функцій служби персоналу, адаптація працівників. 

Відділ персоналу в структурі апарату управління підприємством торгівлі: 

функції та завдання діяльності, склад і підпорядкованість, права обов'язки та 

відповідальність, кваліфікаційні вимоги до працівників. Формування штатного 

розкладу працівників (за узгодженням з керівниками основних структурних 

підрозділів) та розробка організаційної структури управління. Аналіз 

коефіцієнтів забезпеченості персоналом та визначення вакантних робочих місць. 

Аналіз функціонуючого персоналу за категоріями, освітою, віком, статтю. 

Підготовка до процесу підбору персоналу та оцінювання претендентів на 

вакантні посади. Розробка професійних моделей працівників (вимог до 

кандидатів на посади) та анкет для оцінювання претендентів. Обгрунту вання та 

реалізація концепції пошуку кадрів. Проведення тестування для визначення 

особистісних. психологічних, розумових і ділових якостей кандидатів. Вивчення 

первинних документів, представлених претендентами на вакантні посади. 

Підготовка питань для проведення співбесіди з кандидатами. Проведення 

процедури співбесіди. Відбір претендентів. 

Складання та підписання трудового контракту. Підготовка наказів з 

особового складу шодо призначення на посаду, переведення, звільнення, 

надання відпусток Формування особових справ працівників. Заповнення 

трудових книжок Аналіз кадрових потреб на майбутній період формування 

заходів щодо забезпечення ефективної реалізації планів роботи з персоналом. 

Оформлення журналів ознайомлення з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, правилами охорони праці. Розробка Кодексу організаційної 

культури. 

Мотивація та розвиток персонаїу, його звільнення. 

Соціальний розвиток колективу та згуртованість, оцінювання та 

аттесіування персоналу, управління розвитком і рухом персоналу, ефективність 

управління персоналом. 

Формування концепції матеріального стимулювання праці та її втілення у 

Положенні про оплату праці та преміювання працівників (за узгодженням з 

планово-економічним і фінансовим від ділами, відділом бухгалтери). 

Складання графіків виходу на роботу і табелів обліку робочою часу 

працівників за кожен місяць з урахуванням загального режиму роботи 

підприємства та окремо кожної категорії працівників, вихідних і святкових днів, 

чергових відпусток та часу' перебування да лікарняному. 

Затвердження плану соціального розвитку трудового колективу. Розробка 

програм підвищення кваліфікації та розвитку працівників. 



Оформлення документів про відрядження. Особливості оформлення 

закордонних відряджень. Оцінка якості розстановки працівників та вивчення 

плинності персоналу. Система показників, що характеризують стан, динаміку та 

ефективність використання працівників на підприємстві. Розробка комплексу 

заходів щодо стабілізації' колективу. Обгрунтування концепції поточного та 

комплексного оцінювання працівників. Розробка та затвердження програми 

проведення атестації персоналу на підприємстві. 

Організаційно-документальне забезпечення звільнення працівників. 

Ведення журналів обліку наказів по особовому складу, в т.ч. наказів щодо 

приймання на роботу, переведення та переміщення на іншу роботу, надання 

відпусток, звільнення працівників. 

Розробка та вдосконалення спеціалізованого програмного забезпечення 

«Управління персоналом», яке дозволяє отримати будь-яку необхідну 

інформацію щодо функціонування підприємства в цілому та роботи відділу 

персоналу зокрема Розрахунок соціальної та економічної ефективності 

управління персоналом, розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи 

персоналу. 

Формування концепції матеріального стимулювання праці та її втілення у 

Положенні про оплату праці та преміювання працівників (за узгодженням з 

планово-економічним і фінансовим від ділами, відділом бухгалтери). 

Складання графіків виходу на роботу і табелів обліку робочою часу 

працівників за кожен місяць з урахуванням загального режиму роботи 

підприємства та окремо кожної категорії працівників, вихідних і святкових днів, 

чергових відпусток та часу' перебування да лікарняному. 

Затвердження плану соціального розвитку трудового колективу. Розробка 

програм підвищення кваліфікації та розвитку працівників. 

Оформлення документів про відрядження. Особливості оформлення 

закордонних відряджень. Протоколювання листів непрацездатності. 

Оцінка якості розстановки працівників та вивчення плинності персоналу. 

Система показників, що характеризують стан, динаміку та ефективність 

використання працівників на підприємстві. Розробка комплексу заходів щодо 

стабілізації' колективу. Обгрунтування концепції поточного та комплексного 

оцінювання працівників. Розробка та затвердження програми проведення 

атестації персоналу на підприємстві. 

Організаційно-докумеїпальне забезпечення звільнення працівників. 

Ведення журналів обліку наказів по особовому складу, в т.ч. наказів щодо 

приймання на роботу, переведення та переміщення на іншу роботу, надання 

відпусток, звільнення працівників. 

Розробка та вдосконалення спеціалізованого програмного забезпечення 

«Управління персоналом», яке дозволяє отримати будь-яку необхідну 

інформацію щодо функціонування підприємства в цілому та роботи відділу 

персоналу зокрема Розрахунок соціальної та економічної ефективності 

управління персоналом, розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи 

персоналу. 
 

Тема 6.  Структура  апарату  управління: відділ розвитку 

підприємства 



Проведення реєстрації та перереестрації підприємства. 

Відділ розвитку у структурі апарату управління підприємством: функції та 

завдання діяльності, штат та вимого до персоналу, підпорядкованість, 

відповідальність. 

Підготовча робота зі створення підприємства Зміст нормативних 

документів, що визначають порядок створення підприємства  ліцензування. 

Характеристика умов започаткування та ведення бізнесу в Україні. 

Визначення можливих загроз і перешкод ведення бізнесу. 

Визначення оптимального стандарту реєстраційної процедури, форми 

необхідних документі порядок їх заповнення та подання. Використання 

комп'ютерної правової системи «Нормативні акти України»: акіуальні версії усіх 

законодавчих, підзаконних та відомчих нормативних актів, коментарі фахівців, 

матеріали публікацій в періодичних виданнях тощо. 

Регламент створення підприємства Процес державної реєстрації 

підприємства послідовність дій. Порядок реєстрації підприємства в органах 

державної реєстрації. Документи, що подають Державному реєстратору для 

реєстрації підприємства Заповнення електронної форми Реєстраційної картки на 

проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної шляхом 

заснування нової юридичної особи (Форма № 1). 

Взаємовідносини з державною фіскальною службою, пенсійним фондом, 

органами статистики. 

Процедура відкриття поточного рахунку у національній валюті. 

Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку. 

Укладання договору оренди приміщення або його купівля. 

Отримання необхідних дозволів, ліцензій та патентів. 

Особливості початкового етапу діяльності підприємства 

Порядок перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. 

Оцінювання перспектив розвитку діючого підприємства шляхом відкриття 

структурного підрозділу. 

Загальні поняття про бізнес-ідею і бізнес-операції щодо розвитку 

підприємства. Сутність та напрями (типологія) розвитку підприємства 

Визначення юридичних особливостей створення структурного підрозділу 

діючого підприємства. 

Пошук та обробка доступних джерел отримання необхідної інформації. 

Аналіз статистичних даних, складання кон'юнктурних та галузевих оглядів з 

використанням передового досвіду, зокрема за світовими стандартами. 

Можливості програмного середовища 1C: Підприємство щодо отримання 

необхідної інформації для аналізу результатів поточної діяльності підприємства 

та оцінювання рівня її ефективності. 

Оцінка кон'юнктури ринку діяльності підприємства (попит та пропозиція 

споживчих товарів та послуг, основні оператори, рівень конкуренції, державне 

регулювання).  

Оцінка поточного стану господарювання підприємства, проведення 

порівняльного та еталонного аналізу, оцінка інвестиційної привабливості 

підприємства 

Визначення стратегічних пріоритетів та цільових індикаторів розвитку 

підприємства. 



 

Тема 7.  Моделювання маркетингової, закупівельної та торговельної 

діяльності  підприємства: Відділ маркетингу 

Маркетинговий аналіз факторів мікро- та макросередовища діяльності 

підприємства. Аналіз продажу' товарів з урахуванням динаміки товарообороту, 

структури асортименту товарів, широти, глибини, насиченості асортименту. На 

основі даних про обсяги реалізації обраної товарної групи формування бази 

даних для здійснення ABC-XYZ аналізу. Побудування матриці інтегрованого 

АВС- XYZ-аналізу товарного асортименту підприємства Обгрунтування 

пропозицій щодо вилучення з асортименту товарів, які не користуються 

попитом; оновлення (доповнення) товарних категорій іншими асортиментними 

позиціями на основі маркетингових досліджень та відповідних розрахунків. 

Аналіз динаміки цін на товари, обгрунтування доцільних цін на товари (рівня 

надбавки). 

Розроблення плану маркетингових комунікаційних заходів з урахуванням 

результатів ABC-XYZ аналізу товарного асортименту, кошторису 

комунікаційних заходів на визначений період з метою підвищення рівня 

обізнаності покупців, створення позитивного іміджу підприємства 

Відділ асортименту та якості 

Відділ асортименту та якості в структурі апарату управління торговельним 

підприємством: функції та завдання діяльності, склад і підпорядкованість, права, 

обов’язки та відповідальність, кваліфікаційні вимоги до працівників. 

Інформаційне забезпечення діяльності відділу асортименту та якості: 

законодавчо-нормативне регулювання виробництва та обігу товарів; формування 

та ведення бази даних про товари (перелік асортиментних позицій, брендові, 

кошерні, халяльні товари) провідних вітчизняних та зарубіжних виробників, іх 

умови постачання; строки приймання товарів за кількістю та якістю, типові 

форми товаросупровідних документів (ТТН,сертифікатів 

відповідності,декларацій про відповідність, гігієнічних висновків, ветеринарних 

та фітосанітарних), національні та міжнародні нормативні документи на окремі 

групи товарів. 

Аналіз ринку товарів та послуг за даними бізнес-карт, прайс-листів 

виробників, посередників, статистичних даних тощо. 

 

 

Тема 8.   Відділ стратегічного планування 

Ознайомлення зі структурою, організаційні заходи діючого підприємства  

Придбання навичок на прикладі дослідженого діючого підприємства щодо 

прийняття рішень з питань операційної та фінансової діяльності підприємства 

вивчення фінансової звітності, проведення аналізу фінансово-економічних 

показників підприємства та його конкурентів. Розвиття навички керувати 

підприємством в умовах конкуренції, дає конкретні економічні знання, формує 

економічний спосіб мислення. 

Студенти самостійно імітуються такі управлінські процеси, як: вибір 

організаційної форми підприємства ознайомлення з ринковим оточенням та 

інформацією про підприємства-конкуренти, формування початкового капіталу, 

прийняття поточних господарських рішень щодо окремих аспектів 



господарювання, оцінка наслідків прийнятих рішень їх впливу на показники 

господарювання та фінансово-майновий стан підприємства оцінка результатів 

роботи. 

Організаційні заходи передбачають поділ учасників на команди по 2-3 

особи, кожна з яких здійснює управління господарсько-фінансовою діяльністю 

окремого підприємства конкуруючи з іншими командами (підприємствами) на 

ринку готової продукції. Проведення організаційних зборів щодо розподілу 

обов'язків з управління підприємством: один із членів команди повинен бути 

генеральним директором, і інші - його заступниками по виробництву, збуту та 

фінансам; створення підприємств з однаковим статутним капіталом, які можуть 

випускати три однакових види продукції'. 

Команди приймають управлінські рішення з умовним місячним кроком. 

Максимальна тривалість ігрового курсу (періоду моделювання результатів 

господарювання підприємства)- 3 умовних рока плюс ще один місяць, 

необхідний для виплати остаточних дивідендів. 

Проведення 1-го єтапу (під контролем та з коментарями викладача щодо 

отриманих результатів, допущених помилок, рекомендацій на майбутнє тощо). 

Моделювання управлінських рішень щодо здійснення господарсько- 

фінансової діяльності та оцінка їх насіідків. 

Проведення 2-го єтапу (з підсумковим рейтингуванням здобутків та 

оцінюванням отриманих результатів). 

Команди-учасники приймають рішення щодо операційної діяльності: 

купівлі устаткування, сировини, виробництва продукції, оплати праці контролю 

якості, продажу продукції, списання устаткування, продажу сировини; щодо 

своєї фінансової діяльності: одержання 24та повернення кредитів, відкриття та 

закриття депозитів, виплата дивідендів, випуск і викуп акцій, купівля та продаж 

акцій інших організацій. 

Реєстрація проведених господарських операцій; отримання управлінської 

фінансової та податкової звітності; розрахованих показників-індикагорів 

ефективності господарювання та фінансово-господарського стану кожної 

команди-учасниці. 

Динамічний та порівняльний аналіз досягнень команд (підприємств) - 

показників фінансового стану (ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, 

оборотності, ринковій активності, аналіз рентабельності активів за методом 

Дюпона, інтегральна оцінка фінансового стану за індексом Альтмана); 

результатів операційної роботи (розрахунок точки беззбитковості, запасу 

фінансової стійкості, операційного важеля; аналіз чутливості прибутку); капіталу 

(розрахунок фінансового важеля, ціни використовуваного й додаткового 

капіталу); інвестиційної діяльності (розрахунок чистої приведеної вартості 

індексу прибутковості внутрішньої норми прибутковості, терміну окупності). 

Підбиття підсумків ділової гри: на основі формування рейтингу 

підприємств (команд) - учасників, який є інтегральною оцінкою ефективності 

виконання управлінських функцій кожною командою. Оцінювання здобутків 

окремих студентів. 

 

Тема 9.  Моделювання міжнародної економічної діяльності підприємства. 



Зовнішньоекономічний відділ 

Особливості міжнародної конкуренції в окремих галузях. Інфраструктурне 

забезпечення міжнародного бізнесу. Моделі глобальних логістичних систем. 

Інтегровані логісгичні ланцюжки в міжнародному бізнесі. Міжнародні та 

регіональні торговельно-збутові мережі та їх розвиток Класифікація 

міжнародних і регіональних торгових мереж за ключовими ознаками. Експансія 

міжнародних і регіональних торговельно-збутових мереж на світових та 

національних ринках. Ведення бізнесу регіональними торговельно-збутовими 

мережами в українських умовах. Особливості міжнародного бізнесу в основних 

міжгалузевих комплексах (АПК,торгівельний комплекс). 

Засвоєння принципів ділового спілкування та протоколу у міжнародному 

бізнесі. Використання форм та особливостей ділового спілкування в 

міжнародній підприємницькій діяльності. Вивчення особливостей ділового 

протоколу в міжнародному бізнесі. Організація ділових переговорів. Складові 

ділових переговорів. Встановлення робочих відносин з партнером. Основні 

етапи і тактичні прийоми переговорів. Дослідження національних особливостей 

ділових партнерів. Використання прийомів переконання едіповому спілкуванні. 

Дослідження інформаційного середовища, включаючи засоби масової 

інформації. Оцінка природно-географічних та кліматичних умов. Аналіз впливу 

географічного середовища через моделі логістики.. 

Оцінка типу й структуру міжнародного ринку, ідентифікація бар’єрів 

входу і виходу з нього. Показників кон’юнктури ринку. Дослідження поведінки 

споживачів на міжнародних ринках. Сегментування міжнародних ринків. 

Показники привабливості міжнародного ринку. Оцінка стану та динаміки 

розвитку міжнародного конкурентного середовища. 

Зовнішньоекономічний відділ у структурі апарату управління 

підприємством торгівлі: функції та завдання, штат та вимоги до персоналу 

підпорядкованість, відповідальність. Аналіз законодавства та організаційна 

робота з підготовки документів для отримання ліцензії на імпорт (експорт) 
 

 

 

3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН 

ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назва теми 

Кількість годин 

Форми 

контролю 
Усього 

годин/ 

кред. 

з них 

Лекції 

Практичні 

/Лабораторні 

заняття  

самостій

на робота 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Поняття та єтапи фінансово-господарської 

діяльности  підприемства 
12  6 10 

КСР, Т, 

ТВ 

Тема 2. Моделювання фінансово-господарської 

діяльності структурних підрозділів підприємства: 

Відділ бухгалтерії 

16  6 12 
Т, ТВ, 

УО 



Тема 3. Структурний підрозділ підприємства: 

Фінансовий відділ 
20  6 12 

КСР, Т, 

ТВ , УО 

Тема 4. Планово-економічний відділ у структурі 

апарату управління підприємством 
20  6 15 

КСР, Т, 

ТВ, УО 

Тема 5. Моделювання управлінської діяльності 

підприємства: Відділ  персоналу 
16  8 10 

Т, ТВ, 

УО 

Тема 6. Структура  апарату  управління: відділ 

розвитку підприємства 
14  6 10 

Т, ТВ, 

УО 

Тема 7. Моделювання маркетингової, закупівельної  

та торговельної діяльності  підприємства: Відділ 

маркетингу  

18  6 15 КСР, Т,  

Тема 8. Відділ стратегічного планування 40  10 20 ТВ, УО 

Тема 9. Моделювання міжнародної економічної 

діяльності підприємства Зовнішньоекономічний відділ 
20  8 12 

КСР, Т, 

ТВ, УО 

Контрольна робота 2  2   

Всього  180/6  64 116  

Підсумковий контроль –  екзамен 

 

 

Умовні скорочення: 

УО – усне опитування; 

КСР – контроль самостійної роботи;  

Т  – тестування; 

ТВ – тематичний виступ 
 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Результати навчання Навчальна дисципліна 

Робочий 

час 

студента 

год. 

Оцінюв. 

в балах 

Знати: 

Типологію 

підприємництва його 

об’єкти та суб’єкти, 

організаційно-

правові форми 

здійснення бізнесу; 

структуру 

зовнішнього та 

Тема 1. Поняття та єтапи фінансово-

господарської діяльности  підприємства 

Лабораторне/ практичне заняття 1, 2, 3 

1. Правові засади процедури державної 

реєстрації та ліквідації суб’єкта підприємництва 

2. Чинні нормативні акти та документи, що 

регулюють діяльність підприємств у сфері обігу 

товарів, безпечності, якості товарів та послуг 

3. Особливості відповідальності 
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внутрішнього 

середовища 

підприємництва, 

особливості їх 

впливу на 

функціонування 

суб’єкта 

підприємництва.  

Вміти: 

Самостійно 

аналізувати  

конкретну ситуацію  

і  правильно 

застосовувати  діюче 

законодавство 

 

підприємництва перед пайовими участниками 

бізнесу, суспільством, персоналом, інвесторами та 

власниками 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступних 

питань: 

 – Поняття використання, управління, та 

комерціалізації  власності. 

– Охорона суміжних прав виконавців, 

виробників. 

 - Правові основи захисту капіталу,  правове 

регулювання підприємництва.  

2. Складання та виконання тестових завдань  

Рекомендована література: 

Основна: 1-10 

Додаткова: 1-6 
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Знати: 

напрями, принципи 

та засади організації 

бух. обліку 

фінансово-

господарської 

діяльності 

підприємства, 

основи формування і 

розкриття його 

облікової політики; 

Вигляд документа в 

журналі операцій. 

Вміти: 

складати первинну 

документацію та 

проводити її бух. 

обробку,характеризу

вати структуру бух. 

рахунків з обліку 

основних господар-

ських операцій; 

відображати на 

рахунках бух. обліку 

господарські 

операції з обліку 

Тема 2. Моделювання фінансово-господарської 

діяльності структурних підрозділів 

підприємства: Відділ бухгалтерії   

Лабораторне/ практичне заняття 4, 5, 6 

План 

1. Напрями, принципи та засади організації 

бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності підприємства 

2. Основи формування і розкриття облікової 

політики підприємства  

3. Організація синтетичного і аналітичного обліку 

основних засобів 

4.Організація обліку матеріальних цінностей. 

Налаштування облікових цін. 

5. Аналіз рахунку за субконтом. 

6.Організація обліку фінансово-розрахункових 

операцій. Аналіз взаємозаліку розрахунків. 

Організація аналітичного обліку розрахунків з 

дебіторами і кредиторами. 

7.Організація обліку' розрахунків з оплати праці. 

Формування відомостей нарахування та виплати 

заробітної плати (інших виплат) персоналу за 

відділами. 

8. Закриття рахунків обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів діяльності. 

9. Складання фінансової звітності 
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власного капіталу, 

товарно-

матеріальних 

цінностей, грошових 

коштів, розрахунків, 

доходів, витрат та 

фінансових 

результатів 

діяльності 

підприємства 

 

 

Самостійна робота студента 

1. Документи первинного обліку. Формування 

інвентарних карток. 

 2.Розрахунок амортизації об'єктів основних 

засобів 

3.Отримання звітів за групами і об'єктами 

аналітичного обліку. Інвентаризація основних 

засобів. Списання об'єктів основних засобів. 

Формування оборотної відомості за рахунком. 

4. Формування прибуткових документів. 

Реєстрація податкових накладних. Аналітичний 

облік. Аналіз рахунку за датами. Інвентаризація 

матеріальних цінностей. Облік реалізації мат. 

цінностей. 

5. Формування прибуткових і видаткових касових 

ордерів, касової книги. Облік підзвітних сум. 

Облік надходження готівки від реалізації послуг. 

Формування банківських виписок. Організація 

обліку розрахункових операцій. Облік 

розрахунків з постачатьниками за матеріальні 

цінності. 

6.Організація аналітичного обліку розрахунків з 

оплати праці в розрізі працівників. Аналіз 

рахунків за субконгго. Аналіз рахунків за датами. 

7. Коригування записів. Формування оборотно-

сальдової відомості за рахунками, головної книги. 

8. Формування податкових декларацій та 

розрахунків (з податку на прибуток, податку на 

додану вартість та ін.)  

Рекомендована література: 

Основна: 8,10,15,16,17,18 

Додаткова: 1-3 
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Знати: 

Функції та завдання 

діяльності, штат та 

вимоги до 

персоналу, 

підпорядкованість, 

відповідальність. 

Цілі,формати аналі-

тичних звітів щодо 

стану грошового 

обороту підприєм-

ства, документів, 

періодичність та 

Тема 3 Структурний підрозділ підприємства: 

Фінансовий відділ 

Лабораторне/ практичне заняття 7, 8, 9 

План 

1. Організація, аналіз, проектування грошових 

потоків підприємства  

2. Формування позикового капіталу підприємства 

3.Кредитоспроможність, інтегральна оцінка 

можливостей щодо отримання банківських 

кредитних ресурсів. 

4. Оцінка кредитоспроможності підприємства 

5. Програмне середовище 1C: Підприємство щодо 

отримання необхід ної інформації Фінансового 

відділу. 
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адресність їх 

підготовки.  

Вміти: 

Обрати банк для 

здійснення розра-

хунково –касового 

обслуговування 

підприємства 

Обгрунтувати розмір 

безготівкових та 

готівкових грошових 

коштів у 

підприємства. 

Організовати 

контроль 

дотримання 

законодавства 

розрахунково-

касових операцій. 

Самостійна робота студента 

1. Інформаційне забезпечення аналізу грошового 

обороту.  

2. Звіт про рух грошових коштів по датах, звіт по 

рахунку за період 

 3. Система показників, що характеризують 

обсяги, структуру, синхронність, збалансованість 

достатність грошових потоків. 

4. Програмне середовище 1C: Підприємство щодо 

отримання необхід ної інформації Фінансового 

відділу. 

5. Складання та виконання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 8,10,11,15,16,18 

Додаткова: 1-6 
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Знати: 

систему показників 

оцінювання 

ефективності 

діяльності 

підприємства, 

механізм аналізу 

формування і 

використання 

ресурсів 

підприємства та 

методи аналізу та 

планування 

результатів 

діяльності 

підприємства  

 

Вміти: 

використовувати 

первинну 

інформацію в 

процесі прийняття 

управлінських 

рішень стосовно 

операційної, 

фінансової та 

інвестиці-йної 

діяльності; плану-

вати та аналізувати 

грошові потоки 

підприємства  

Тема 4   Планово-економічний відділ у 

структурі апарату управління підприємством  

Лабораторне/ практичне заняття 10, 11, 12 

План 

1. Планово-економічний відділ діючого 

підприємства: функції та завдання діяльності, 

штат, підпорядкованість, відповідальність. 

2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових 

результатів діяльності досліджуваного  

підприємства 

3. Фактори, що обумовлюють розміри та динаміку 

фінансових результатів діяльності підприємства 

4. Розрахунок критичних обсягів діяльності 

підприємства (точка ліквідації, точка 

беззбитковості, точка мінімального рівня 

рентабельності) 

6 10 

Самостійне   опрацювання наступного 

питання: 1. Можливості програмного 

середовища 1C: Підприємство щодо отримання 

необхідної інформації - оборотно-сальдова 

відомість за аналітичний період (бухгалтерський 

формат, методика його читання, запису для 

подальшого використання) 

2. Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства, основні прийоми аналітичної 

роботи, формування аналітичної записки. 

4. Підготовка інформації для фахівців 

фінансового відділу щодо обсягів і графіка сплати 

поточних експлуатаційних витрат підприємства та 

отримання інших операційних доходів (від 

здавання площі в оренду) за звітний місяць  

Рекомендована література: 

Основна: 5,10,11,12,15,16, 

Додаткова: 1-6 
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Знати: 

 методичні 

принципи 

управління персона-

лом та формування 

кадрової політики 

підприємства, засади 

управління 

соціальним 

розвитком трудового 

колективу, основи 

застосування 

сучасних методів 

планування потреб у 

персоналі, основи 

організації набору і 

відбору персоналу у 

конкретних умовах 

 

Вміти: 

обгрунтовувати 

методичні принципи 

управління 

персоналом, процес 

формування та 

аналізу кадрової 

політики; 

формувати імідж і 

культуру 

підприємства 

Тема 5   Моделювання управлінської діяльності 

підприємства: Відділ  персоналу  

Лабораторне/ практичне заняття 13, 14, 15, 16 

План 

1. Кадрова політика і стратегія, планування, 

організація діяльності та функцій служби 

персоналу працівників. 

2. Підготовка до процесу підбору персоналу та 

оцінювання претендентів на вакантні посади.  

3. Система показників, що характеризують стан, 

динаміку та ефективність використання 

працівників на підприємстві. 

4. Організаційно - документальне забезпечення 

звільнення працівників. 

5. Розрахунок соціальної та економічної 

ефективності управління персоналом, розробка 

заходів щодо підвищення ефективності роботи 

персоналу 
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. Самостійне   опрацювання наступного 

питання: 

 1. Методичні принципи управління персоналом, 

процес формування та аналізу кадрової політики. 

 2. Засади управління соціальним розвитком 

трудового коллективу.  

3.Основи застосування сучасних методів 

планування потреб у персоналі. 

4. Основи організації набору і відбору персоналу 

у конкретних умовах. 

Рекомендована література: 

Основна: 4,6,9,10,11,12,14 

Додаткова: 1-6 
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Знати: 

Процес державної 

реєстрації 

підприємства;  

систему показників 

оцінювання 

ефективності 

діяльності 

підприємства, 

механізм аналізу 

формування і 

використання 

ресурсів 

підприємства та 

методи аналізу та 

Тема 6. Структура  апарату  управління: 

відділ розвитку підприємства  

Лабораторне/ практичне заняття 17, 18, 19 

План 

1. Порядок реєстрації підприємства в органах 

державної реєстрації.  

2. Взаємовідносини з державною фіскальною 

службою, пенсійним фондом, органами 

статистики. 

3. Загальні поняття про бізнес- ідею і бізнес-

операції щодо розвитку підприємства 

4. Аналіз статистичних даних, складання 

кон'юнктурних та галузевих оглядів з 

використанням можливості програмного 

середовища 1C: Підприємство 
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планування 

результатів 

діяльності 

підприємства  

Вміти: 

Провести державну 

реєстрацію 

підприємства; 

 Визначати можливі 

загрози і перешкоди 

ведення бізнесу. 

Оцінити поточний 

стан 

господарювання 

підприємства, 

провести 

порівняльний аналіз, 

оцінити 

інвестиційну 

привабливість 

підприємства 

Самостійна   робота студента : 

 1. Оцінка кон'юнктури ринку діяльності 

підприємства (попит та пропозиція споживчих 

товарів та послуг, основні оператори, рівень 

конкуренції, державне регулювання). 

2. Оцінка поточного стану господарювання 

підприємства, проведення порівняльного та 

еталонного аналізу, оцінка інвестиційної 

привабливості підприємства 

3. Визначення стратегічних пріоритетів та 

цільових індикаторів розвитку підприємства 

Рекомендована література: 

Основна: 3-7, 10 

Додаткова: 1-6 
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Знати: 

Сутність 

маркетингової 

діяльності 

підприємства та 

методи проведення 

маркетингових 

досліджень 

Вміти: 

проводити 

моніторинг 

маркетингового 

середовища 

підприємства; 

формувати товарну, 

цінову, збутову та 

комунікаційну 

політики 

підприємства на 

засадах маркетингу 

 

 

Тема 7. Моделювання маркетингової, 

закупівельної та торговельної діяльності  

підприємства: Відділ маркетингу  

Лабораторне/ практичне заняття 20, 21, 22 

1. Маркетинговий аналіз факторів мікро- та 

макросередовища діяльності підприємства. 

2. Аналіз динаміки цін на товари, обгрунтування 

доцільних цін на товари (рівня надбавки). 

3. Розроблення рекомендації щодо підвищення 

якості торговельного обслуговування на 

підприємстві. 
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 Самостійна робота студента 

1. Самостійне   опрацювання наступного питання: 

Відділ асортименту та якості в структурі апарату 

управління торговельним підприємством: функції 

та завдання діяльності, склад і підпорядкованість, 

права, обов’язки та відповідальність, 

кваліфікаційні  вимоги  до  працівників. 

2. Рішення додаткових задач 

3. Складання  ситуативних Тестових завдань  

Рекомендована література: 

 Основна: 2,3,4,10,11,12 

Додаткова: 1-6 
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Знати: 

принципи розробки і 

реалізації стратегії 

підприємства і її 

зв'язок з поточним 

плануванням; основи 

пошуку, обробки та 

аналізу інформацій-

но-аналітичних 

даних щодо 

Тема 8. Відділ стратегічного планування 

Лабораторне/ практичне заняття  23, 24, 25, 26, 27 

План 

1. Розробка комплексних  планів стратегічного 

розвитку підприємства 

2. Встановлення і доведення до виконавців 

стратегічні і тактичні цілі щодо здійснення 

комерційної діяльності підприємства; 

3. Оцінка наслідків прийнятих рішень їх впливу 

на показники господарювання та фінансово-

10 10 



розвитку 

підприємництва. 

Вміти: 

розробляти бізнес-

план започаткування 

бізнесу, оцінювати 

інвестиційну  

привабливість 

бізнес-ідеї; 

розробляти комплек-

сні плани стратегіч-

ного розвитку 

підприємства; 

встановлювати і 

доводити до вико-

навців стратегічні і 

тактичні цілі щодо 

здійснення комер-

ційної діяльності 

підприємства. 

майновий стан підприємства оцінка результатів 

роботи. 

Самостійна робота студента 

Самостійне   опрацювання наступних питання:  

- Прийняття поточних господарських рішень 

щодо окремих аспектів господарювання, 

оформлення бухгалтерських проведень за 

господарськими операціями;  

- Розробка комплексних  планів стратегічного 

розвитку підприємства; 

- Встановлення і доведення до виконавців 

стратегічні і тактичні цілі щодо здійснення 

комерційної діяльності підприємства; 

- Оцінка наслідків прийнятих рішень їх впливу на 

показники господарювання та фінансово-

майновий стан підприємства оцінка результатів 

роботи. 

Рекомендована література: 

Основна: 8,10,11,12,13,14 

 Додаткова: 1-6 

20 
 

 

Знати: 

основні засади 

регулювання   ЗЕД; 

національні особли-

вості міжнародного 

бізнесу, етики та 

соціальної відпові-

дальності у 

міжнародному 

бізнесі; 

принципи реагуван-

ня на зміни в 

міжнародному 

бізнес-середовищі  

Вміти: 

розробляти бізнес-

план започаткування 

бізнесу, оцінювати 

інвестиційну  

привабливість; 

моделювати управ-

лінськи рішення 

щодо здійснення 

ЗЕД господарсько-

фінансової 

діяльності та 

оцінити їх наслідки 

Тема 9. Моделювання міжнародної економічної 

діяльності підприємства 

Зовнішньоекономічний відділ  

Лабораторне/ практичне заняття 28, 29, 30, 31 

1. Методи аналізу міжнародного бізнес-

середовища на практиці  

2. Характерні риси секторальних та галузевих 

особливостей міжнародного бізнесу 

3. Процедури торговельної політики України та їх 

вплив на підвищення ефективності ЗЕД 

підприємства 

4. Визначення рівня імпоргозалежності окремих 

галузей економіки України 

8 

 

5 

 

Самостійне   опрацювання наступних питань:  

- Проведення порівняльного аналізу індексу 

інвестиційної привабливості України.  

- Оцінка ступеню залучення України до 

міжнародної інвестиційної та кредитно-

фінансової діяльності.  

- Джерела фінансування міжнародного бізнесу. 

-Управління інфляційними й валютними 

ризиками. - Стратегії' хеджування ризиків. 

Фінансовий менеджмент компанії. Фінансування 

зовнішньої торгівлі. 

- Обгрунтування інвестиційної привабливості 

проекту. 

Рекомендована література: 

Основна: 8,12,15,18,19 

Додаткова: 1-6 

12  

Контрольна робота  2  

   

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти з курсу 

«Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства» 
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11.Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: www.zakon.rada.ua 

 
Періодичні видання 

1.Бюджетирование. 
2.Економіка. Держава. Право. 
3.Економіка України. 
4.Финансовьій директор. 
5.Фінанси України. 
6.Управлінський облік і бюджетування. 
7.Справочник зкономиста. 
8.Стратегия. 
9.Транспорт 
10.Логістика 
 

 
 

http://www.business.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://economics.com.ua/
http://www.dssu.gov.ua/
http://uazakon.com/
http://www.iso.org/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.zakon.rada.ua/

